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 วารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556) 

เปนการรวบรวมผลงานบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทของ

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ซ่ึงไดนําเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการ

ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) ผลงานเรียบรอยแลว วารสาร JC Journal ถือเปนชองทางการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เพื่อเปนการประกันคุณภาพทางการศึกษาอยางหนึ่งตามขอกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 บทความที่นําเสนอในวารสารฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องเนื้อหา

บทความทั้งหมด ครอบคลุมการวิจัยสื่อสารมวลชน นโยบายและการวางแผน

การสื่อสาร และการสื่อสารพัฒนาการ การบริหารส่ือสารมวลชน การจัดการการ

สือ่สารองคกร ซึง่แยกตามสาขาวชิาเอกของนกัศึกษาแตละทานทีศึ่กษาตามหลักสูตร

การเรียนการสอน

 นอกจากนี้ วารสาร JC Journal ยังมีนโยบายเปดรับบทความวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาตางสถาบันที่มีความประสงคจะเผยแพรผลงานอีกดวย JC Journal 

ตองการเปนเวทีของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางดานวารสารศาสตรและสื่อสาร

มวลชนอยางกวางขวางสําหรับทุกทาน หากทานผูใดสนใจสามารถสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่โครงการบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 (รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร)

 ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท
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 วตัถปุระสงคของการวจิยัครัง้นีเ้พือ่ศกึษาลกัษณะประชากร พฤตกิรรมการ

เปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ทัศนคติและความภักดีของผูชมการแขงขัน

ของสโมสรชลบุรี เอฟซี และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากร 

พฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ทัศนคติและความภักดีของผูชม

การแขงขันของสโมสรชลบุรี เอฟซี โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางเปนผูชม

การแขงขันของสโมสรชลบุรี เอฟซี และอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ และมีแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลนั้นผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา และ

สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย

ของประชากร 2 กลุม (Independent Sample T-Test) การวเิคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางที่

แตกตางกันไมมีผลทําใหพฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือการส่ือสารการตลาดของ

สโมสรชลบุรี เอฟซี ทัศนคติและความภักดีตอสโมสรชลบุรี แตกตางกัน

  นอกจากนี้พฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือการส่ือสารการตลาดของกลุม

ตัวอยางไมมีความสัมพันธกับทัศนคติและความภักดีตอสโมสรชลบุรี เอฟซี 

คําสําคัญ:	 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด,	 ทัศนคติ,	 ความภักดี	 และสโมสรชลบุรี	

เอฟซี

บทคัดย่อ



3ปที่ 5  ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

 The central purpose of the study was to develop and empiri-
cally examine the conceptual model of the football viewers’ loyalty 
toward Chonburi Football Club within the context of understanding its 
influencing factors. Specifically, the objectives of this study were to  
(1) examine the differences, if any, in demographic characteristics of 
football viewers in terms of their marketing communication vehicles’ 
exposure behaviors, attitudes, and loyalty; and  (2) examine the relation-
ships among marketing communications vehicles’ exposure behaviors, 
attitudes, and loyalty of the football viewers. 
 Data were drawn from a sample of football viewers of Chonburi 
Football Club residing in Chonburi. A stratified sampling technique was 
employed. The final sample consisted of 400 responses. A number of 
statistical analyses were employed to examine the proposed hypotheses, 
including correlation, independent sample T-Test, and one-way analysis 
of variance (one-way ANOVA). 
 The results showed that there were no significant differences 
in demographics (i.e., gender, age, income, career, and membership) 
among football viewers’ marketing communications vehicles’ exposure 
behaviors. Results also further revealed that there were no significant 
differences in demographics (i.e., gender, age, income, career, and mem-
bership) among football viewers’ attitudes and loyalty toward Chonburi 
Football Club. In examining relationships among marketing communica-
tions vehicles’ exposure behaviors, attitudes, and loyalty of the football 
viewers, the results showed that marketing communications vehicles’ 
exposure behaviors of football viewers did not relate to their attitudes 
and loyalty toward Chonburi Football Club. 

Keywords: Marketing	 Communication	 Vehicles,	 Attitudes,	 Loyalty,	
Chonburi	FC

Abstract
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 กฬีาฟตุบอลกถ็อืวาเปนกฬีาอกีประเภทหนึง่ทีไ่ดรบัความนยิมเปนอยางมาก 

อาทิ ในประเทศไทย จากผลการสํารวจของบริษัท “Star Capture” ระบุวากีฬา 

“ฟตุบอล” เปนกฬีาทีไ่ดรบัความนยิมทีส่ดุ มคีนไทยถงึกวา 44 ลานคน ตดิตามฟตุบอล

โลกครั้งที่ผานมา และจากกระแสความนิยมทําใหมีการประเมินรายไดที่เกี่ยวของกับ

ฟุตบอล โดยการประมวลมลูคาดานการตลาดเมือ่เปรยีบเทยีบเปนเงนิไทยไดไมตํา่กวา 

1,000,000 ลานบาท (รณพงศ คํานวณทิพย, 2549) กีฬาฟุตบอลไดกลายพันธุจาก 

“เกมกีฬา” มาเปน “เกมธุรกิจ” ที่นาสนใจและมีมูลคามหาศาล ธุรกิจการตลาดกีฬา 

(Sport Marketing Business) จึงเกิดขึ้นและไดมีการพัฒนาความรูในสาขาวิชา

ดงักลาว และเมือ่ถกูรวมเขากบัธรุกจิสือ่ (Media Business) จงึทาํใหกลายเปนศาสตร

ทีเ่รยีกวา ธรุกจิตลาดและการสือ่สารกฬีา (Sports Media and Marketing Business) 

(ภานินี นิมากร, 2545)

 สโมสรชลบุรี เอฟซี เปนสโมสรฟุตบอลที่ไดกอตั้งขึ้นในป 2534 โดยกลุม

บุคคลที่ตองการสรางทีมฟุตบอลทองถิ่นของชลบุรีขึ้นมา ตอมาไดมีการกอตั้งสมาคม

กีฬาจังหวัดชลบุรี พรอมสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีขึ้นมา ชลบุรี ในระยะแรกการ

สรางทีมนั้นเก่ียวของกับการสรางนักกีฬา บุคลากร รวมถึงการสรางฐานแฟนคลับ 

ที่เนนไปที่คนชลบุรีโดยเฉพาะตามสโลแกนอันแรกที่วา โดย “คนชล” จาก “คนชล” 

เพื่อ “คนชล” ซึ่งทีมฟุตบอลของชลบุรีก็ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง ในป 2540 

ไดมีการกอตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี พรอมสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรีขึ้นมา 

โดยมนีายวทิยา คณุปลืม้ เปนประธานสโมสร ทาํใหโครงสรางของสโมสรฟตุบอลชลบรุี

เปนไปอยางมีระบบมากข้ึน เรียกไดวาเปนการพัฒนาสูการเปนสโมสรฟุตบอลระดับ

อาชีพ และผลงานการแขงขันที่ผานมา สโมสรชลบุรี เอฟซี ไมเคยครองตําแหนง

ตํ่ากวาอันดับท่ี 3 ในแตละฤดูกาลการแขงขันมาจนถึงปจจุบัน สโมสรชลบุรี เอฟซี 

ไดจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 โดยใชชื่อ บริษัทสโมสร

ฟุตบอลชลบุรี และไดมีระบบการบริหารสโมสรฟุตบอลเทียบเทาสากล สโมสรชลบุรี 

เอฟซไีดใหความสาํคญักบัการทาํการสือ่สารการตลาดเพือ่สงผลตอทศันคต ิและความ
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จงรักภักดีตอสโมสรฯ เพราะรายไดหลักของสโมสรฯ นั้นมาจากเงินของแฟนฟุตบอล

ที่เขามาชวยสนับสนุนใหสโมสรฯสามารถพัฒนาตนเองตอไปไดอยางราบรื่น ตัวอยาง

เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดทีท่างสโมสรฯ ใชมตีัง้แตการโฆษณา การประชาสมัพนัธ

ในสื่อทองถิ่น และสื่อมวลชนระดับประเทศ รวมถึงการออกรานแสดงและขายสินคา

ของสโมสรฯ เชน ในงานกาชาดประจําจังหวัด ตลอดจนการเขารวมเปนผูสนับสนุน

กจิกรรมเพือ่สงัคม เชน การรวมเปนเจาภาพสนบัสนนุการแขงขนัฟตุบอลประจาํจงัหวดั

ชลบุรี และการสงเสริมการขาย เชน การกําหนดสิทธิพิเศษใหผูที่ถือบัตรสมาชิกของ

สโมสรสามารถลดราคาสินคาของสโมสรฯได 5% เปนตน นอกจากน้ียังมี การทํา

กจิกรรมการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสรางความสมัพนัธระหวางสโมสรฯ กบักลุม

แฟนคลับ โดยผลงานจากการใชการสื่อสารการตลาดที่ผานมาตลอดระยะเวลา 3 ป

ตามสถิติที่สโมสรฯไดจัดเก็บขอมูลเอาไว ไดแก ยอดการจําหนายบัตรเขาชมการแขงขัน

ในแตละครั้งที่เพิ่มขึ้นถึง 3 เทาตัว ในชวงเวลา 2 ป (ป 2552-2553) และจากการ

สํารวจจํานวนแฟนคลับในการลงทะเบียนผานทาง Facebook ของสโมสรชลบุรี 

เอฟซี ในป 2555 มีจํานวนประมาณ 70,000 คน อีกทั้งยังมียอดส่ังจองที่น่ังรายป

อยูที่ 3,000 ใบ และมีผูสมัครเปนสมาชิกของสโมสรฯ จํานวน 4,500 คน ซ่ึงสถิติ

เหลานี้เปนสิ่งที่ยืนยันไดวาสโมสรชลบุรี เอฟซี ไดรับความนิยมในวงกวาง โดยเฉพาะ

จากชาวชลบุรี 

 จากความสําเร็จของการทําการสื่อสารการตลาดทําใหผูวิจัยตองการศึกษา

ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัเครือ่งมอืในการสือ่สารการตลาดของกลุม

ตัวอยางวาจะสงผลตอทัศนคติและความภักดีตอสโมสรชลบุรี เอฟซี หรือไม ซึ่งขอมูล

ทีไ่ดจะเปนประโยชนในการวางแผนการใชเครือ่งมอืการส่ือสารการตลาดของสโมสรฯ 

ตอไปในอนาคต และยังสามารถนําไปดัดแปลงใชกับการวางแผนธุรกิจตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากร พฤติกรรมการเปดรบัเครือ่งมอืการส่ือสาร

การตลาด ทัศนคติ และความภักดีของกลุมตัวอยางตอสโมสรชลบุรี เอฟซี
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 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันกับ

พฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของสโมสรฯ ทัศนคติและ

ความภักดีตอสโมสรชลบุรี เอฟซี

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือในการ

สื่อสารการตลาดของกลุมตัวอยาง กับทัศนคติและความภักดีตอสโมสรชลบุรี เอฟซี

วิธีการวิจัย

 เปนการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชรปูแบบการวจิยั

เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ

ขอมูล ซึ่งแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 0.708 ประชากรใน

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูชมการแขงขันฟุตบอลของสโมสรชลบุรี เอฟซี และอาศัยอยูใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยผูวิจัยไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรการ

คํานวณหากลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยเก็บขอมูลตามพื้นที่ที่เปนแหลงชุมนุม

หลกัของผูชมฟตุบอลของสโมสรฯ จาํนวน 3 แหง ไดแก สนามแขงขนัชลบรุ ีสเตเดยีม 

ลานหนาหางเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และเดอะชารค คาเฟ ผูวิจัยจึงไดแบงสัดสวน

การเก็บขอมูลแบบ 3:2:1 ตามจํานวนความหนาแนนของผูเขาชมการแขงขันในแตละ

พื้นที่ รวมทั้งสิ้นกลุมตัวอยางมีจํานวน 400 คน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง: ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 30-35 ป รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน 10,000-

20,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษัท/ขาราชการ และไมไดสมัครเปนสมาชิกของ

สโมสรชลบุรี เอฟซี

 พฤติกรรมการเปดรับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดของสโมสรชลบุรี 

เอฟซี: ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือส่ือสาร
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การตลาด 3 อันดับแรก ไดแก ขาวประชาสัมพันธมีการเปดรับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 52.8 รองลงมาคือโฆษณา รอยละ 45.2 และการสงเสริมการขาย รอยละ 2 
กลุมเปาหมายมีความถี่ในการเปดรับขาวประชาสัมพันธมากที่สุด 6-10 ครั้งตอเดือน 
คิดเปนรอยละ 37.2 โฆษณามีความถี่ในการเปดรับมากที่สุด 6-10 ครั้งตอเดือน 
รอยละ 36.4 และการสงเสริมการขายมีความถี่ในการเปดรับ ไมเกิน 5 ครั้งตอเดือน 
รอยละ 66 ซึ่งสอดคลองกับอุทุมพร นําเจริญวุฒิ (2553) กลาววา คนเรามีแนวโนมที่
จะเปดรบัขาวสารทีใ่ชความพยายามนอย เชน ขาวสารตางๆ ทีอ่ยูใกลตวั สามารถเลอืก
รบัไดงาย และมสีารประโยชนตอตนเอง เชนเดยีวกบัคณุสมบตัขิองเครือ่งมอืการสือ่สาร
การตลาดที่กลุมตัวอยางเลือกเปดรับท้ัง 3 อันดับแรก เพราะเปนเครื่องมือที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และงายตอการเปดรับตอกลุมตัวอยาง
 ทัศนคติตอสโมสรชลบุรี เอฟซี: ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ
ตอสโมสรชลบุรี เอฟซี อยูในระดับคอนขางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1 โดยมีทัศนคติ
ดานบุคลากรและผลงานอยูในระดับดีมาก (  = 4.50) ดานราคาสินคาอยูในระดับ
คอนขางด ี(  = 3.60) ดานสถานทีอ่ยูในระดบัคอนขางด ี(  = 4.10) ดานการสือ่สาร
การตลาดอยูในระดับคอนขางดี (  = 4.20) จากการสรุปผลพบวากลุมตัวอยางมี
ทัศนคติตอองคกรในภาพรวม และองคประกอบดานตางๆ ขององคกรอยูในระดับ
คอนขางดีใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับ อาทิตยา เข็มทอง (2552) ที่กลาววา ทัศนคติ
ในทางบวก (Positive Attitude) จะชกันาํใหบคุคลแสดงปฏิกริยิาในดานดตีอสิง่รอบๆ ตัว 
เชน ตอบคุคลอืน่ ตอเรือ่งราวใดเรือ่งราวหนึง่ ตอนโยบายหรอืองคกรตางๆ เชนเดยีวกนั
กับการใหการสนับสนุน หรือพึงพอใจตอดานตางๆ ขององคกร
 ความภักดีตอสโมสรชลบุรี เอฟซี: ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางเปน
เจาของสินคาของทางสโมสรเฉลี่ยคนละ 1 ชิ้น โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเจาของ
สินคาของสโมสรฯ ไมเกิน 5 ชิ้น คิดเปนรอยละ 70.2 กลุมตัวอยางเขารวมชมการ
แขงขันของสโมสรฯเฉลี่ยคนละ 3 ครั้ง (ตอฤดูกาล) แขงขัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
เขารวมชมการแขงขันไมเกิน 5 ครั้ง (ตอฤดูกาล) คิดเปนรอยละ 27.0 กลุมตัวอยาง
เขารวมกิจกรรมของทางสโมสรฯ เฉลี่ย 1 ครั้งตอฤดูกาล โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
เขารวมกิจกรรมของทางสโมสรฯ ไมเกิน 10 ครั้ง (ตอฤดูกาล) คิดเปนรอยละ 95.3 
และกลุมตัวอยางมีแนวโนมการชักชวนผูอื่นเขารวมเชียรสโมสรฯ เฉลี่ย 8.58 คะแนน 
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนอยูที่ 9 – 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 58.2 จาก
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การศึกษา ดานการเปนเจาของสินคา, เขารวมชมการแขงขัน, การเขารวมกิจกรรม 
และแนวโนมการชักชวนผูอื่นเขารวมเชียรสโมสรฯ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุม
ตวัอยางมคีวามตองการเปนสวนหนึง่ของสโมสรฯ จงึมกีารสนบัสนนุสนิคา รวมถงึการ
เขารวมกจิกรรมตางๆ ของสโมสรฯ เพือ่แสดงออกถงึความเปนหนึง่เดยีวกนั สอดคลอง
กับวิชัย ออนละออ (2553) กลาววา ความภักดีของลูกคา เปนความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และพฤติกรรมการสนับสนุนที่เกิดจากการตระหนักถึง
ประโยชน ความรูสึกชอบ กระทั่งถึงการกระทําหรือการสนับสนุน

การทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1:  ผลการวิจัยพบวาลักษณะประชากรดานเพศ 
ชวงอายุ ชวงรายไดอาชีพ และการเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันไมมีผล
ทําใหพฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของสโมสรชลบุรี เอฟซี
แตกตางกัน แตพบความแตกตางในสมมติฐานยอย ไดแก 

 - ชวงอายุของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีผลทําใหพฤติกรรมการเปดรับ

โฆษณา (ครั้ง/เดือน) ของสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป (  = 14.73) มีพฤติกรรมการเปด

รับโฆษณาของสโมสรฯ มากกวากลุมตวัอยางทีม่อีายอุยูในชวง 18-23 ป (  = 10.66), 

24-29 ป (  = 12.96), 30-35 ป (  = 11.27) และ 36-40 ป (  = 10.57) ผลการ

วิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ อุทุมพร นําเจริญวุฒิ (2553) การเลือกสรรขาวสาร

ของบุคคลเปนสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแตละบุคคล ในเรื่องของความ

แตกตางกันสภาพสวนบุคคล โดยสิ่งเหลานี้สงผลตอการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน 

และคนเรามีแนวโนมท่ีจะเปดรับขาวสารท่ีใชความพยายามนอย มีความคุนเคย เชน 

ขาวสารตางๆ ที่อยูใกลตัว สามารถเลือกรับไดงาย และมีสารประโยชนตอตนเอง เชน

เดียวกับกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41 ปขึ้นไปนั้นจัดไดวาเปนชวงวัยกลางคนตอนปลาย 

ดังนั้นการเปดรับโฆษณาทางวิทยุ หรือทางเคเบิลทีวีนั้นเปนชองทางที่กลุมตัวอยางมี

ความคุนเคยมากกวาชองทางออนไลน อีกทั้งยังเปนการเปดรับที่สะดวก รวดเร็ว โดย

ไมตองอาศัยการศึกษาหรือหาขอมูลการใชใหมๆ
 - การเปนสมาชิกของสโมสรชลบุรี เอฟซี ที่แตกตางกันจะมีผลทําให
พฤติกรรมการเปดรับขาวประชาสัมพันธ (ครั้ง/เดือน) ของสโมสรชลบุรี เอฟซี 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิก 

(  = 13.66) มีพฤติกรรมเปดรับขาวประชาสัมพันธสโมสรฯ มากกวากลุมตัวอยางที่

ไมเปนสมาชิก (  = 11.20) ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ พิระพันธุ กรวิทยา

ศิลปะ (2553) กลาววา การเปดรับขอมูล คือ ผูรับสารแตละคนยอมแสวงหาสื่อที่มี

ลกัษณะเฉพาะซึง่สนองความตองการและความพงึพอใจของตนเอง และบคุคลจะเปด

รับขาวสารเพื่อตองการทราบขอมูลท่ีตนเองสนใจ อยากรูในเรื่องราวที่มีความสําคัญ

กับตนเอง เชนเดียวกับผูชมที่เปนสมาชิกยอมรูสึกเปนสวนหนึ่งของสโมสรฯ มากกวา

ผูชมที่ไมไดเปนสมาชิก 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2: ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรดานเพศ 

ชวงอายุ ชวงรายได อาชีพ และการเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันไมมีผล

ทําใหมีทัศนคติตอสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกัน แตพบความแตกตางในสมมติฐาน

ยอย ไดแก

 - ชวงรายไดของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีผลทําใหมีทัศนคติตอสโมสร

ชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มี

รายไดไมเกนิ 10,000 บาท (  = 4.25) มทีศันคตทิีด่ตีอสโมสรฯ มากกวากลุมตวัอยาง

ที่มีรายได 10,001 - 30,000 บาท (  = 4.10) และยังพบวา กลุมตัวอยางที่มีรายได

มากกวา 40,000 บาท (  = 3.97) กลุมตัวอยางที่มีรายได 30,001 - 40,000 บาท 

(  = 4.27) มทีศันคตทิีด่ตีอสโมสรฯ มากกวากลุมตวัอยางทีม่รีายได 20,001 - 30,000 

บาท (  = 4.01) และมากกวา 40,000 บาท (  = 3.97) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่กลาววา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานรายไดนั้นมีอิทธิพลตอ ทัศนคติ และคานิยมที่แตกตางกัน 

 - การเปนสมาชกิของกลุมตวัอยางทีแ่ตกตางกนัมผีลทาํใหทศันคตติอสโมสร

ชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุมตัวอยางที่

เปนสมาชกิ (  = 4.20) มแีนวโนมพฤตกิรรมดานทศันคตทิีด่ตีอสโมสรฯ มากกวากลุม

ตัวอยางที่ไมเปนสมาชิก (  = 4.04) ซึ่งสอดคลองกับ วริทธิ์ โอนพรัตนวิบูล (2549) 

ที่กลาววา ทัศนคติที่เกิดจากสถาบัน (Institutional Factors) เกิดจากการหลอหลอม

ของสถาบัน ที่บุคคลนั้นๆ เปนสมาชิกอยู โดยสถาบันเหลานี้มักจะพยายามใหสมาชิก

เกดิทศันคตทิีด่ใีนเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ในทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้การเปนสมาชกิของสโมสรฯ

จึงมีทัศนคติที่ดีตอสโมสรฯมากกวากลุมตัวอยางที่ไมเปนสมาชิก
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 3: ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรดานเพศ 

ชวงอายุ ชวงรายได อาชีพ และการเปนสมาชิกสโมสรฯของกลุมตัวอยางที่แตกตาง

ไมมีผลทําใหความภักดีตอสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกัน แตพบความแตกตางใน

สมมติฐานยอย ไดแก

 - ชวงอายขุองกลุมตวัอยางทีแ่ตกตางกนัมผีลทาํใหความถีใ่นการซือ้สนิคา

ของสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุม

ตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 36-40 ป (  = 9.64) มีความถี่ในการซื้อสินคาของสโมสรฯ 

มากกวาผูที่มีอายุอยูในชวง 18-23 ป (  = 4.58) 24-29 ป (  = 5.11) และ 30-35 ป 

(  = 4.75) สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป (  = 7.38) มีความถี่ในการซื้อ

สินคาของสโมสรฯ มากกวาผูที่มีอายุอยูในชวง 18-23 ป (  = 4.58) และ 30-35 ป 

(  = 4.75) ซึ่งสอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539) กลาววา ชวงอายุเปนปจจัย

หนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกัน ทั้งดานความคิดและพฤติกรรม เนื่องจากชวงอายุ

สามารถบงบอกถงึสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจทีม่อีทิธพิลอยางสาํคญัตอวฒันธรรม

การใชจายที่แตกตางกัน 

 - ชวงอายขุองกลุมตวัอยางทีแ่ตกตางกนัมผีลทาํใหความถีใ่นการเขาชมการ

แขงขันของสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 36-40 ป (  = 17.51) มีความถี่ในการเขาชมการ

แขงขันของสโมสรฯ มากกวาผูที่อยูในชวงอายุ 18-23 ป (  = 13.36) และ 30-35 ป 

(  = 13.70) และกลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 41 ปขึ้นไปมี (  = 18.70) ความถี่

ในการเขาชมการแขงขันของสโมสรฯ มากกวาผูที่มีอายุอยูในชวง 18-23 ป (  = 13.36), 

24-29 ป (  = 14.82) และ 30-35 ป (  = 13.70) ซึง่สอดคลองกบั ปรมะ สตะเวทนิ 

(2539) ที่กลาววา อายุยังเปนสิ่งกําหนดในเรื่องความยากงายในการชักจูงใจดวย 

โดยเมื่อคนที่มีอายุมากขึ้น โอกาสที่จะเปลี่ยนใจ หรือถูกชักจูงใจก็จะนอยลง ดังนั้น 

จึงเห็นไดวาผูท่ีมีอายุมากกวาจึงมีความมุงม่ันที่จะเขาชมการแขงขันของสโมสรฯ 

อยางสมํา่เสมอกวาผูทีม่อีายนุอยกวา ซึง่อาจจะมาตามกระแสความนยิมหรอืกลุมเพือ่น

เปนครั้งคราว

 - อาชีพของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีผลทําใหความถี่ในการเขาชมการ

แขงขันของสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว (  = 19.60) จะมีความถี่ในการเขาชมการ
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แขงขันของสโมสรฯ มากกวาผูมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (  = 13.96) และพนักงาน

บริษัท/ขาราชการ (  = 14.46) ซึ่งสอดคลองกับวิชัย ออนละออ (2553) ที่กลาววา 

ผูที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีแตกตางกัน เนื่องจาก

ความสามารถในการใชจายของบุคคล และเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน เชน

เดยีวกบักลุมตวัอยางทีป่ระกอบอาชพีธรุกจิสวนตวันัน้มรีายไดจากการหาชองทางเพือ่

แสวงหาผลกําไร จึงทําใหมีโอกาสมีรายไดแตละเดือนมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายได

ตายตวั อกีทัง้ไมมกีฎเกณฑขอบงัคบัชดัเจนดานเวลาจงึทาํใหสามารถปลีกตวัไปเขาชม

การแขงขันของสโมสรฯ ไดบอยกวากลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพที่มีเวลากําหนด

ไวตายตัว

 - การเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีผลใหความถี่ในการซื้อ

สินคาของสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิก (  = 7.63) มีแนวโนมซื้อสินคาของสโมสรฯ บอยกวา

ผูที่ไมเปนสมาชิก (  = 4.35) 

 - การเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีผลทําใหความถี่ในการ

เขาชมการแขงขันของสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิก (  = 20.29) มีแนวโนมเขาชมการแขงขัน

ของสโมสรฯ บอยกวาผูที่ไมเปนสมาชิก (  = 11.07) 

 - การเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมีผลทําใหความถี่ในการ

เขารวมกิจกรรมของสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยกลุมตวัอยางทีเ่ปนสมาชกิ (  = 4.62) มแีนวโนมเขารวมกจิกรรมของสโมสรฯ 

บอยกวาผูที่ไมเปนสมาชิก (  = 2.78) 

 - การเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันจะมีแนวโนมการชักชวน

ผูอื่นเขารวมเชียรสโมสรชลบุรี เอฟซี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิก (  = 8.86) มีแนวโนมการชักชวนผูอื่นเขารวม

เชียรสโมสรฯ มากกวาผูที่ไมเปนสมาชิก (  = 8.37) 

 จากสมมติฐานยอยดานการเปนสมาชิกที่แตกตางกันจะมีความภักดีตอ

สโมสรฯ แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกมีแนวโนมซ้ือสินคา, เขาชมการ

แขงขัน, เขารวมกิจกรรม และชักชวนผูอื่นเขารวมเชียรสโมสรฯ มากกวาผูที่ไมเปน

สมาชิก ซึ่งสอดคลองกับท่ี วิเศษพรรณ เลาหวณิช (2553) กลาวไววา ความภักดี
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จะตองมีความผูกพัน และมีแนวโนมในการสนับสนุนสินคา หรือองคกรน้ันๆ อยาง

ตอเนื่อง และตองมีระดับความผูกพันสูงสุด โดยยอมจายเงินเพื่อสนับสนุนสินคาของ

องคกรอยางภาคภูมิใจในการเลือกใชตราสินคาดังกลาว เชนเดียวกับกลุมตัวอยางที่

เปนสมาชกิของสโมสรฯ ทีรู่สกึวาตนเองเปนสวนหนึง่ของสโมสรฯ สงผลใหมกีารเลอืก

ใชสินคา เขารวมกิจกรรม และการชักชวนผูอื่นเขารวมเชียรเพื่อเปนการแสดงออกถึง

ความภักดีตอสโมสรฯ ที่ตนชื่นชอบ

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4: ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับเครื่องมือ

ในการสือ่สารการตลาดของกลุมตวัอยางไมมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอสโมสรชลบรุี 

เอฟซี จากการศึกษาพบวาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ผูชมเปดรับมากที่สุด 2 

อันดับ ไดแก ขาวประชาสัมพันธ และโฆษณา ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้ง 2 

ชนิดนี้ มีหนาที่หลักในการนําเสนอใหผูชมรูจัก สรางภาพลักษณ ความนาเชื่อถือ และ

ใหขอมลูขาวสารเกีย่วกบัขาวคราวความเคลือ่นไหวของสโมสรฯเทานัน้ จงึไมเพยีงพอ

ตอการเกิดทัศนคติตอสโมสรฯ ท่ีนําเสนอผานทางเครื่องมือการส่ือสารการตลาดทั้ง 

2 ชนิด เนื่องจากการเกิดทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นตองมาจากพฤติกรรมหรือ

ประสบการณที่ผูชมไดเขาไปสัมผัสดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ วริทธิ์ โอนพรัตนวิบูล 

(2549) กลาวถึง แหลงที่มาของทัศนคติ (Source of Attitude) เชน ทัศนคติที่เกิด

จากประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เปนการไดรับความรูหรือ

ประสบการณท่ีเกิดขึ้นดวยตนเอง ท้ังในดานดีหรือไมดี ซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นเกิด

ทศันคตไิปตามทศิทางทีเ่คยมปีระสบการณมากอน เชนเดยีวกบัผูชมของสโมสรชลบรุี 

เอฟซี แมจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวประชาสัมพันธ หรือโฆษณามากอนก็เปนเพียงแค

การสรางการรับรูเทานั้น การเขาไปรวมชมการแขงขัน เขารวมกิจกรรม หรือซื้อสินคา

ของสโมสรฯมาใชดวยตนเองจึงจะเกิดทัศนคติตอสโมสรฯ จึงจะเชื่อไดวาเปนทัศนคติ

ที่เกิดจากประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5: ผลการวิจัยพบวาทัศนคติตอสโมสรชลบุรี เอฟซี 

ของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับความภักดีตอสโมสรชลบุรี เอฟซี แตพบความ

แตกตางในสมมติฐานยอย ไดแก

 - ทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอสโมสรชลบุรี เอฟซี มีความสัมพันธกับ

แนวโนมการชักชวนผูอื่นเขารวมเชียรสโมสรชลบุรี เอฟซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 โดยกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติที่ดีตอสโมสรฯ มาก มีแนวโนมการชักชวน
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ผูอื่นเขารวมเชียรสโมสรฯ มาก ซึ่งสอดคลองกับ อาทิตยา เข็มทอง (2552) กลาววา 

ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) จะชักนําใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาในดานดี

ตอสิ่งรอบๆ ตัว เชน ตอบุคคลอื่น ตอเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง ตอนโยบายหรือองคกร

ตางๆ เชนเดียวกับกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติที่ดีตอสโมสรฯ ยอมตองมีการเผยแพร 

บอกตอและชักชวนผูอืน่เขามาสมัผสักบัสิง่ทีต่นเองพงึพอใจ เพือ่สรางความภาคภมูใิจ

ใหกับตนเองในการเปนผูเผยแพรสิ่งที่ตนเองมีทัศนคติที่ดีใหผูอื่น

สรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ดานเพศของผูชมจากการศึกษา พบวาผูชมสวนใหญเปนเพศชาย 

ดังนั้น สโมสรชลบุรี เอฟซี จึงควรเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สามารถ

ดึงดูดความสนใจ และตอบสนองตอความตองการของผูชมที่เปนเพศชายเปนหลัก 

โดยสโมสรฯ ควรทําการศึกษาลักษณะการเปดรับการส่ือสารการตลาดของผูชม

เพศชายโดยเฉพาะ เพื่อหาขอมูลมาเปนแนวทางในการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2.  ดานอาชพีของผูชมจากการศกึษา พบวาผูชมสวนใหญมอีาชพีพนกังาน

บริษัท/ขาราชการ ดังนั้นการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาด เชน การสงขาว

ประชาสัมพันธ หรือการโฆษณา ควรเลือกวันและชวงเวลาที่เหมาะสม เชน การโฆษณา

นําเสนอในชวงเที่ยง หรือชวงหัวคํ่าของวันจันทรถึงศุกร เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ผูชม

อยูในเวลาพัก และสามารถเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดได รวมทั้งการเลือก

วัน และเวลาในการจัดการแขงขัน หรือการจัดกิจกรรมตางๆ ควรจัดในวันที่ผูชมวาง

จากการทาํงาน เชน วนัอาทติยชวงเยน็ เนือ่งจากวนัอาทติยเปนวนัหยดุของคนทาํงาน 

และในชวงเย็นเปนชวงที่ผูชมทําธุระสวนตัวเสร็จแลว จึงสามารถมาชมการแขงขันได

 3.  ดานการเปนสมาชกิจากการศกึษา พบวาผูชมทีเ่ปนสมาชิกของสโมสร

ชลบรีุ เอฟซ ีมทีศันคตทิีด่ ีและความภกัดดีานการซือ้สินคา, การเขารวมชมการแขงขนั 

และการชักชวนผูอื่นเขารวมเชียรสโมสรฯมากกวาผูที่ไมเปนสมาชิก อีกทั้งผูที่เปน

สมาชิก และไมเปนสมาชิกมีจํานวนใกลเคียงกันถึงรอยละ 44 และ 56 ตามลําดับ 
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ดังนั้นสโมสรฯ ควรกระตุนผูชมที่ไมเปนสมาชิกใหเกิดความตองการสมัครสมาชิก

เพิ่มขึ้น เชน การจัดสิทธิประโยชนท่ีตอบสนองตอความตองการของผูชมใหมากขึ้น 

อาทิ เพิ่มสิทธิในการลดราคาสินคา หรือการแจกของสมนาคุณ และใชเครื่องมือ

การสือ่สารการตลาด เชน การออกขาวประชาสมัพนัธ และการโฆษณากระจายขาวสาร

ไปยังผูชม เพื่อเปนการดึงดูดผูชมสนใจและมาสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น

 4. ดานพฤติกรรมความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปดรับเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาด พบวาขาวประชาสัมพันธทางเฟสบุค และเว็บไซตของสโมสรชลบุรี เอฟซี 

ไดรับการเปดรับเปนอันดับ 1 ดังนั้นสโมสรฯ จึงควรเพิ่มชองทางการสื่อสารผานทาง

สื่อออนไลนมากยิ่งขึ้น เชน การทํา Application ของทางสโมสรฯ ผานทางมือถือ 

เพื่อเปนการเขาถึงกลุมเปาหมายและสะดวกตอการหาขอมูลเกี่ยวกับสโมสรฯ อีกทั้ง

ยังเปนการสรางภาพลักษณที่ทันสมัยไดอีกดวย

 5. ดานทัศนคติ จากการศึกษา พบวาทัศนคติดานราคาสินคามีคาเฉลี่ย

ความพงึพอใจนอยทีส่ดุจากทศันคตดิานการตลาดอืน่ๆ แมวาจะอยูในระดบัมาก (3.6)

ก็ตาม อีกทั้งพบวาผูชมจํานวน 118 คน จากผูชมที่รวมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

258 คน แสดงความคิดเห็นวาราคาของสินคาสโมสรฯ แพงเกินไป และในปจจุบัน

ความถี่ในการซื้อสินคาจากสโมสรฯ ของผูชมเฉล่ียคนละ 5 ช้ินตอป ดังน้ัน ทาง

สโมสรฯ จึงควรมีการเพิ่มคุณภาพของสินคาใหมีความเหมาะสมกับราคามากข้ึน รวมทั้ง

การใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดประชาสัมพันธถึงคุณคาของสินคาสโมสรฯ 

เพื่อสรางการรับรูถึงการพัฒนาคุณภาพสินคาของสโมสรฯ 

 6. ดานความถีใ่นการเขาชมการแขงขนั จากการศกึษา พบวาผูชมสวนใหญ

เขารวมชมการแขงขนัมากกวา 20 ครัง้ตอฤดกูาลขึน้ไปแสดงใหเหน็ถงึความสมํา่เสมอ

ในการเขารวมชม ซึ่งทําใหผูชมไดใชประสบการณรวมกับทีม ทําใหเกิดความคุนเคย 

และผูกพันทางอารมณ ดังนั้นสโมสรฯ จึงควรมีการใชเครื่องมือดานการตลาดในการ

ดงึดดูใหผูชมไดมโีอกาสเขารวมชมการแขงขนัของสโมสรฯ ในทกุนดั เพือ่เปนการสราง

ความสัมพันธท่ีเปนแนวทางสูความภักดีตอสโมสรฯ เชน การใชเครื่องมือการส่ือสาร

การตลาดในการปลูกฝงรูปแบบความเปนแฟนพันธุแทตองเขาชมการแขงขันของ

สโมสรฯ ทุกนัด หรือการจัดกิจกรรมชวงพักครึ่งการแขงขัน เพื่อเปนจุดดึงดูดใจผูชม 

เปนตน
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 7. ดานความถีใ่นการเขารวมกจิกรรม จากการศกึษา พบวาผูชมยงัไมเหน็

ความสําคัญของการเขารวมเปนสวนหนึ่งของสโมสรชลบุรี เอฟซี ในการจัดกิจกรรม 

ดังนั้นสโมสรฯ ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบของกิจกรรมที่ผูชมสวนใหญใหความสนใจ 

รวมทั้งทางสโมสรฯควรมีการทําขอมูลสวนตัวคราวๆ ของผูชม รวมถึงการศึกษา

รูปแบบการดาํเนนิชีวติของผูชม และพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ตางๆ เพือ่นาํมาประยกุต

ใชในการวางแผนการจัดกิจกรรม และกระจายขาวสารระหวางสโมสรฯ กับผูชม เพื่อ

ดึงดูดความสนใจจากผูชม และสามารถรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง

อยางชัดเจน 

 8. ดานแนวโนมการชักชวนใหผูอื่นรวมเชียรสโมสรชลบุรี เอฟ จากการ

ศึกษา พบวาผูชมสวนใหญจัดอยูในกลุมผูสนับสนุน แตผูชมในกลุมเฉยๆ ก็มีจํานวน

ใกลเคียงกับกลุมผูสนับสนุน ดังนั้นสโมสรฯจึงควรมีการศึกษาถึงปญหาเกี่ยวกับความ

มั่นใจในสโมสรฯ เพื่อหาแนวทางแกไข และดึงดูดใหผูชมในกลุมเฉยๆ หันกลับมาเปน

กลุมผูสนับสนุนสโมสรฯ

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยในอนาคต
 1. ควรจะมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยอาจใช

รูปแบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนากลุม (Focus 

Group) เพื่อใหไดผลการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

 2. ควรจะมีการศึกษาเจาะจงเฉพาะดานการส่ือสารการตลาดบนโลก

ออนไลนของสโมสรชลบรุ ีเอฟซ ีเนือ่งจากขอมลูในสวนของการเปดรบัการส่ือสารการ

ตลาดผานทางเวบ็ไซต และเฟสบุคนัน้ไดรบัความนยิมจากกลุมแฟนคลบัคอนขางมาก
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 บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ 

และแนวโนมพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีตอ

นายกรฐัมนตรหีญงิคนแรกของประเทศไทย โดยจดุเริม่ตนของการวจิยันีม้าจากคาํถาม

ที่วา “ประชาชนท่ัวไปมีการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทาง

การเมืองอยางไรกับการกาวเขาสูตําแหนงผูนําของประเทศของผูหญิง” ผลการศึกษา

แสดงใหเห็นวาประชาชนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะการเลือกตั้ง เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีการเปดรับ

ขาวสารเกีย่วกบันายกรฐัมนตรหีญงิไมแตกตางกนั ในดานทศันคตทิีม่ตีอนายกรฐัมนตรี

หญิงในดานตางๆ น้ัน พบวามีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยปจจัยดานลักษณะ

การเลือกตั้งของประชาชนมีผลตอระดับทัศนคติของประชาชนที่มีตอนายกรัฐมนตรี

หญิงมากที่สุด และสําหรับแนวโนมพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอนายกรัฐมนตรีหญิง นั้นพบวาประชาชนยังมีความตองการ

สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในการดํารงตําแหนงตอไปในระดับปานกลาง 

แตมีความตองการสนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในการเลือกตั้งครั้งตอไป

ในระดับคอนขางนอย 

คําสําคัญ: การเปดรบัขาว ทศันคต ิแนวโนมพฤตกิรรมทางการเมอืง นายกรฐัมนตรี

หญิงคนแรกของประเทศไทย 

บทคัดยอ
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 This research is entitled “media exposure, attitude and political 

behavioral intention of people in Bangkok toward the first female prime 

minister of Thailand”. The objective of this study was to examine media 

exposure, attitude and political behavioral intention of people in 

Bangkok toward the first female prime minister of Thailand from the 

question. 

 The study was conducted using questionnaire. The result of 

research are a moderate attitude with first female prime minister of 

Thailand, a less of Political behavior intention. This study reveals 

significant relationship between attitude and political intention of people 

in Bangkok toward the first female prime minister of Thailand. Finally 

the result of factor analysis finding prime minister elements found that 

gender had less effect on the choice of prime minister.

Keywords: Media Exposure, Attitude, Political Behavioral Intention, 

First Female Prime Minister of Thailand

Abstract
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 สื่อมวลชนเปนผูมีบทบาทในการพัฒนาความรูของประชาชนอยางมาก
แทบทุกดาน รวมไปถึงดานการเมือง สื่อมวลชนเปนกลุมบุคคลที่ทําหนาที่กลั่นกรอง 
คัดเลือก นําเสนอขาวสารที่สงผลและมีอิทธิพลตอประชาชนในสังคมทุกชนชั้น 
สื่อมวลชนจึงมีมีอิทธิพลตอความคิดและทัศนคติของผูคน เปนสวนหนึ่งในการชี้นํา
ทิศทางทางการเมือง การสรางทัศนคติที่ดีตอสื่อมวลชนจึงถือเปนการสรางทัศนคติที่
ดีตอประชาชนอีกตอหนึ่ง การรับรูขาวสารทางการเมืองของประชาชนจึงคอนขางขึ้น
อยูกับสื่อมวลชนเปนอยางมาก
 ในอดีตท่ีผานมา สังคมไทยเปนสังคมที่ไดรับอิทธิพลทางแนวคิดและ
วัฒนธรรมจากอินเดีย โดยผานมาทางพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ และอิทธิพลจาก
จนี อนัเนือ่งมาจากความสมัพนัธทางการคาทีม่มีาตัง้แตสมยัสุโขทยั ทาํใหรบัวฒันธรรม 
ที่สถานภาพของสตรีจะตํ่ากวาบุรุษ อยางไรก็ตาม จากหลักฐานทางประวัติศาสตร 
และวรรณคดี ไดยืนยันวาทัศนคติและคานิยมของหญิงไทยนั้นมีระดับที่ดีกวาจีน และ
ของอินเดีย แมวาจะดอยกวาชายเพราะสังคมไทยยึดถือมาตลอดวาชายเปนผูนํา
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ท้ังน้ี เน่ืองมาจากความแตกตางทางดานสรีระ
ระหวางหญงิและชาย ทาํใหเกิดคาํพงัเพยวา “ชายเปนชางเทาหนา หญงิเปนชางเทาหลงั” 
(วจีภรณ อาทรมิตร, 2541 น. 1)
 จากคานิยมโบราณแหงสังคมปตาธิปไตยที่กําหนดบทบาทใหผูหญิงตอง 
“อยูกับเหยา เฝากับเรือน” (สมสุข หินวิมาน, 2544 น. 44) การใชชีวิตนอกบานของ
ผูหญิงไทยถูกจํากัดเปนอยางมาก จนกระทั่งในสมัยประเทศไทยไดเปดประเทศทํา
การคาขายกับประเทศตะวันตกมากขึ้น มีความเจริญตางๆ เขามา สตรีมีโอกาสไดรับ
การศึกษาและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพมากขึ้น เริ่มมีโอกาสออกมาทํางาน
นอกบาน ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานไมแตกตางกับบุรุษ มีสวนรวมทางการ
ตัดสินใจเรื่องใหญๆ มีความเปนผูนํา ฐานะของสตรีไมไดถูกจํากัดไวแคเพียงภายใน
บานอีกตอไป
 การเปดโอกาสใหผูหญงิไดเขามามสีวนรวมในการตดัสนิใจเรือ่งใหญๆ  ระดบั
ชาติ ผานระบบรัฐสภาตามหลักการการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวน 
เมื่อสงัคมมีผูหญิงเปนองคประกอบครึ่งหนึง่ ผูหญิงจึงควรไดเปนผูแทนของประชาชน
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การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงจึงเกิดขึ้นอยางจริงจังโดยใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติถึงสิทธิของหญิงและ
ชายอยางเทาเทียมกัน
 มาตรา 30  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และใน
 มาตรา 80  ...รัฐตองสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย...
 จาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ของสมาชกิสภาผูแทนสตรหีรอืนกัการเมอืงสตรนีัน้ สะทอน
ใหเห็นถึงการพัฒนาการการมีสวนรวมทางการเมือง โดยไมไดผูกขาดอํานาจทางการ
เมอืงการปกครองไวในอาณาเขตของผูชายหรอืบรุษุเพศอยางทีเ่คยเปนมา การพฒันา
ทางการเมอืงเหลานีไ้มไดกอใหเกดิประโยชนแกเพยีงผูหญงิหรอืสตรเีพศเทานัน้ แตยงั
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม เนื่องจากผูหญิงเปนเพศ
ที่ละเอียดออน เอาใจใสในรายละเอียด การทํางานในฐานะผูแทนของผูหญิงนั้น
ยังประโยชนตอ เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสเปนอยางมาก
 ดวยความเปนหญิงของผูแทนหลายทาน ทําใหภาพลักษณของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาสตรถีกูนาํเสนอในแงมมุทีด่กีวาภาพลกัษณของ
ผูแทนชาย โดยในการศึกษาเรื่องภาพลักษณสตรีในหนังสือพิมพรายวัน ในชวงป พ.ศ. 
2537-2538 ของ ชนัญชนี กาญจนอุไรโรจน พบวา ภาพลักษณของผูหญิงใน
หนังสือพิมพมีทิศทางเปนกลาง และบทบาทท่ีปรากฏเดนชัดคือผูหญิงจะมีลักษณะ
ของผูหญิงยุคใหม และผูหญิงที่ไดรับการนําเสนอมากที่สุด คือ ผูหญิงระดับผูนํา 
โดยมฐีานะเปนผูกระทาํ และขาวทีเ่กีย่วกบันกัการเมอืงหญงินัน้สวนใหญเปนบทบาท
ในการชวยเหลือปกปองคุมครองเด็กและผูหญิงที่ถูกทําราย 
 กลาวไดวาทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอผูหญิงในฐานะผูนํานั้นเพิ่มขึ้น แต
ยงัเปนแบบคอยเปนคอยไป ผูลงสมคัรรบัเลอืกตัง้หญงิเสนอตวัเขามาเปนทางเลือกของ
ประชาชนนอกเหนอืจากนกัการเมอืงชาย แมเสนทางการตอสูทางการเมอืงของผูหญงิ
นั้นจะคอนขางลําบากมากก็ตาม เนื่องมาจากการเลือกตั้งในประเทศไทยน้ันเปนเวที
ของผูชายมากกวาผูหญิง กลาวคือ ผูรับสมัครเลือกตั้งสวนใหญเปนผูชาย และผูไดรับ
ชัยชนะจากการเลือกตั้งสวนใหญก็เปนผูชาย ผูรับสมัครเลือกตั้งผูหญิงมีเพียงจํานวน
นอย และไมเคยมีผูหญิงคนไหนเสนอตัวรับสมัครหรือเปนตัวแทนพรรคการเมืองใน
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีมากอน
 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดเขาสูเสนทางทางการเมืองโดยการเปดตัว
ในฐานะ “วาที่นายกรัฐมนตรีหญิง” หรือ ผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบ
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บัญชีรายชื่อลําดับที่ 1 ของพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 หลังจากนั้น

ก็ไดมีความพยายามเรงประชาสัมพันธ สงผานขาวสารในแงตางๆ สรางใหเธอเปนที่

รูจักแกสาธารณชน ถึงแมวาเธอจะเปนที่รูจักแกสาธารณชนในฐานะของนองสาวของ 

พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร แตในการเลือกตั้งประชาชนจําเปนตองอาศัยขอมูลจาก

สื่อมวลชนหลากหลายดานมากกวาน้ัน ไมวาจะเปนขาวสารดานความเปนสตรีเพศ 

ทีม่คีวามละเอยีดออน เหมาะจะเปนผูนาํและผูแกไขสถานการณความขดัแยงทางการ

เมอืงของไทยในปจจบุนั ขาวสารดานการเปนนกับรหิารผูประสบความสาํเรจ็จากภาค

ธุรกิจ เหมาะจะเปนผูบริหารประเทศในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขาวสารดานความ

เปนครอบครัวหรือทายาททางการเมืองของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เจาของ 

นโยบายประชานิยมท่ีครองใจชนช้ันรากหญา นอกจากนี้ยังมีขาวสารดานความเปน

หนาใหมซึ่งเปนจุดขายใหกับประชาชนผูเบื่อหนายการเมืองหรือนักการเมืองเกา จาก

คณุสมบตัสิวนตวัทีถ่กูนาํเสนอผานสือ่มวลชนและ ผานสือ่รณรงคเพือ่การเลอืกตัง้ตางๆ 

ของพรรคเพือ่ไทยไมวาจะเปนการสือ่สารผานสือ่มวลชน การสือ่สารผานอนิเทอรเนต็ 

การสื่อสารผานสื่อโฆษณากลางแจง การสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพ การสื่อสารผานสื่อ

โฆษณาเบ็ดเตล็ด การสื่อสารโดยการจัดกิจกรรม จะเปนส่ิงที่ชวยเสริมสราง “วาที่

นายกรัฐมนตรีหญิง” ใหเปนท่ีรูจัก จดจําและประทับใจในความรูสึกของประชาชน 

และทาํใหเธอไดรบัเลอืกใหเปนนายกรฐัมนตรคีนที ่28 และนายกรฐัมนตรหีญงิคนแรก

ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

 การไดรับเสียงสวนใหญจากประชาชนทั้งประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร จึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก จนกลายเปน Talk of The Town และเมื่อ

เธอเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย เธอก็ยิ่งไดรับความสนใจ

จากสือ่มวลชนและประชาชนทัง้ประเทศเปนอยางยิง่ ในฐานะของนายกรฐัมนตรหีญงิ 

และในฐานะทายาททางการเมืองของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร

  หลังจากเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

เธอไดกลายเปนนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก นายกรัฐมนตรีที่อายุนอยที่สุด และ

นายกรัฐมนตรีท่ีสวยท่ีสุดของประเทศไทย และหลังจากการดํารงตําแหนงไดไมนาน 

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีก็ไดรับ “ฉายา” หรือ “สมญานาม” หรือ 

“วาทกรรมทางสังคม” ที่สะทอนถึงความสามารถในการบริหารราชการแผนดินดาน

ตางๆ ตัวอยางเชน
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 “นารีขี่มาขาว”1

 เปนฉายานามที่เธอไดรับจากสื่อมวลชนในชวงการเปดตัว การเปนผูสมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเปนฉายาในดานบวกสะทอนถึงความ
หวงัของประเทศทีจ่ะไดนายกรฐัมนตรหีญงิมาเสรมิสรางความปรองดองของคนในชาติ
ตามคําทํานายถึงนารีขี่มาขาว ของหลวงพอฤษีลิงดํา
 “เจโพย”
 เปนฉายาที่นายชวนนท อินทรโกมาลยสุต โฆษกพรรคประชาธิปตย ไดตั้ง
ฉายา น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีวา “มิสโพยอินเตอรเนชั่นแนล” หลังจาก
ที่หนังสือพิมพวอลลสตรีท เจอรนอล นําเสนอภารกิจของ น.ส.ยิ่งลักษณ การกลาว
สุนทรพจนกับนักธุรกิจญี่ปุนกวา 100 ราย เปนภาษาไทยยาว 7 นาที โดยไมมีลาม
แปล อีกทั้งยังไมมีการตอบคําถามของสื่อหลังลงจากเวทีดวย สรางความตกตะลึงให
แกนักลงทุนญี่ปุนเปนอยางยิ่ง กอนที่ฉายานี้จะแพรกระจายไปในโลกออนไลนอยาง
อินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย
 “นกแกว”2 
 เปนฉายาที่สื่อมวลชนสายทําเนียบรัฐบาล ตั้งใหกับนางสาวยิ่งลักษณ 
ชินวัตร “นายกฯ นกแกว” เน่ืองจากการบริหารงานตาม “ใบส่ัง” ของผูเปนพี่ชาย 
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร
 “เอาอยู”3 
 เปนวาทกรรมทางสังคมท่ีมีอิทธิพลในชวงมหาอุทกภัยเมื่อป พ.ศ. 2554 
ซึ่งมาจากแถลงขาวของนายกรัฐมนตรีท่ีรับปากประชาชนวารัฐบาลสามารถควบคุม
สถานการณน้ําได แตเม่ือเวลาผานไปการประเมินสถานการณของรัฐบาลไมตรงกับ
ความจริงนํ้าเขาทวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเปนเมืองหลวงของประเทศไทย ทําให
ความนาเชื่อถือในตัวนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร และคณะรัฐบาลตกตํ่าลง
 จากตวัอยางทีก่ลาวมาขางตนจะเหน็ไดวาภาพลกัษณในการบรหิารราชการ
แผนดินของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ตลอดระยะเวลาทํางาน 1 ป 3 เดือน (นับถึง
ระยะเวลาในการศึกษา) ที่ผานมาถูกนําเสนอผานสื่อมวลชนแขนงตางๆ นั้น คอนขาง
เปนไปในทางลบเน่ืองมาจากนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นั้นยังถือวาเปนนองใหม 

1 มติชนสุดสัปดาห, ฉบับประจําวันที่ 25-31 มีนาคม 2554.
2 ไทยรัฐ, ฉบับประจําวันที่ 26 ธันวาคม 2554.
3 sanook.com, วันที่ 9 มิถุนายน 2555.
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ออนประสบการณในวงการการเมือง ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจโลก ปญหา
อทุกภยัใหญเมือ่ปลายป พ.ศ. 2554 ปญหาความไมสงบในภาคใต ปญหาความขดัแยง
ของกลุมผูสนับสนุนทางการเมือง อีกท้ังความเปนผูหญิงของเธอยังเปนจุดออนใหถูก
มองวามีความสามารถในการบริหารประเทศดอยกวาผูชาย ทําใหผูศึกษาเกิดความ
สนใจทีจ่ะศกึษาถงึ “การเปดรบัขาวสาร ทศันคต ิและแนวโนมพฤตกิรรมทางการเมอืง
ของประชาชนในกรงุเทพมหานครทีม่ตีอนายกรฐัมนตรหีญงิคนแรกของประเทศไทย” 
เพราะทัศนคติของประชาชนนั้นเปนปจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ทัศนคติท่ีดีตอผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองของประชาชนนํามา
ซึ่งคะแนนนิยม และแนวโนมพฤติกรรมการสนับสนุนทางการเมือง โดยในการศึกษา
คร้ังนีผู้ศกึษาจะทาํการศกึษาทศันคตขิองประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครถงึทศันคติ
ในดานตางๆ ของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงคการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร พฤติกรรมการใช
สทิธใินการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ทศันคต ิและแนวโนมพฤตกิรรมทางการ
เมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีตอนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
ประเทศไทย (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) 
 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรของประชาชนในกรงุเทพมหานครกบั
การเปดรับขาวสาร
 3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
กับทัศนคติตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร กับทัศนคติที่มีตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพ-
มหานครที่มีตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร กับแนวโนมพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชน
 6. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนตอไปของประเทศไทยใน

ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
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ขอบเขตการศึกษา

 ในการวิจัยครั้งน้ีเลือกศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพราะเปนศูนยรวมประชากรที่มีความหลากหลายจากทั่วภูมิภาค การวิจัยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เลือกเฉพาะกลุมตัวอยางที่มี

อายุ 18 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนกลุมประชากรผูมีสิทธิในการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ 

3 ลักษณะดังตอไปนี้ 1) เลือกพรรคเพื่อไทย 2) เลือกพรรคประชาธิปตย และ 

3) เลือกพรรคอื่น งดออกเสียง หรือไมไปใชสิทธิการเลือกตั้ง

H
2

กรอบแนวคิด

ลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- ลักษณะการเลือกตั้ง

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร

- ความถี่ในการเปดรับขาวสารจากส่ือ

ท่ีมีผูตอบมากที่สุด 3 อันดับ (อันดับ 1 

อันดับ 2 และอันดับ 3)

ทัศนคติที่มีตอนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี
- ประวัติสวนตัวและครอบครัว
- ประวัติการทํางาน
- บุคลิกภาพ
- บทบาทและการปฏิบัติหนาที่
- บทบาทนักการเมืองสตรี

แนวโนมพฤติกรรมทางการเมืองที่มีตอ

นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร

H
3

H
1

H
4
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วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมทาง 
การเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ของประเทศไทย” นี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยได
ทําการศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ความคิดเห็นของประชาชน
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางจากหลายสาขาอาชีพ ถึงทัศนคติ 
ในดานตางๆ ที่มีตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จํานวน 420 คน 
ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีไดทําการศึกษาความคิดเห็นในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น จึงจัดเปน
การศึกษาแบบชวงตัด (Cross-Sectional Study) โดยมีเครื่องมือที่ใชวิจัยคือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ไดแก ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 420 คน พบวา กลุมตัวอยางที่ไดจากการสํารวจสวนใหญ
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย 213 คน คิดเปนรอยละ 50.7 และ
เพศหญิง 207 คน คิดเปนรอยละ 49.3
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 23-35 ป จํานวน 235 คน 
คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในชวงระหวาง 36-50 ป 
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 22.4 กลุมตัวอยางที่มีอายุในชวงระหวาง 18-22 ป 
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.1 และอันดับสุดทายคือกลุมตัวอยางที่มีอายุ 51 ป
ขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.6
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 202 
คน คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 99 คน คิดเปน
รอยละ 23.6 อนัดบัตอมาคอืระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ปวช. หรอืเทยีบเทา จาํนวน 
71 คน คิดเปนรอยละ 16.9 และตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 25 คน 
คิดเปนรอยละ 6 และอันดับทายสุดคือ ระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 5.5
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 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางราน เอกชน จํานวน 

116 คน คิดเปนรอยละ 27.6 รองลงมาคือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 

99 คน คิดเปนรอยละ 23.6 อันดับตอมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 83 คน 

คิดเปนรอยละ 19.8 คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 

15.2 รบัจางงานอสิระ จาํนวน 38 คน คดิเปนรอยละ 9 และอนัดบัทายสดุ คอื อาชพี

อื่นๆ เชน แมบาน สื่อมวลชน ทนายความอิสระ ขาราชการบํานาญ ฯลฯ มีจํานวน 20 

คน คิดเปนรอยละ 4.8

 กลุมตวัอยางสวนใหญมรีายไดเฉลีย่ตอเดอืนระหวาง 7,501 – 18,000 บาท 

มีจํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 45.7 ตอมาคือกลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 

18,001 – 24,000 บาท มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 15.2 และกลุมที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 7,500 บาท มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.0 เปนอันดับ

ที่สาม

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
 การเปดรบัขาวสารเกีย่วกบันายกรฐัมนตรหีญงิคนแรกของประเทศไทยของ

กลุมตัวอยางนั้น พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี

หญิงคนแรกจากสื่อโทรทัศน เปนอันดับที่ 1 จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 49.35 

รองลงมาจากสื่อหนังสือพิมพ จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 29.78 และส่ือ

อินเทอรเน็ต โซเชียลมีเดีย จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 20.87 ตามลําดับ

ทัศนคติของประชาชนตอนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
 ทัศนคติดานตางๆ ของกลุมตัวอยาง 420 คน ที่มีตอนายกรัฐมนตรีหญิง

คนแรกของประเทศไทย พบวา มีคาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 3.00 ซึ่งหมายถึง กลุม

ตัวอยางมีทัศนคติในระดับปานกลางกับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย 

โดยเมือ่พจิารณาเปนรายได เรยีงลาํดบัจากมากไปหานอยพบวากลุมตวัอยางมทีศันคติ

ที่ดีตอนายกรัฐมนตรีหญิงดานประวัติสวนตัวและครอบครัวมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนเทากบั 3.59 (ด)ี รองลงมาคอืดานบคุลกิภาพมคีาเฉลีย่ของคะแนนเทากบั 
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3.12 (ปานกลาง) ดานบทบาทนักการเมืองสตรีมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 2.96 

(ปานกลาง) ดานบทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีมีคาเฉล่ียของคะแนนเทากับ 2.80 

(ปานกลาง) และอนัดบัสดุทายคอื ดานประวตักิารทาํงานมคีาเฉลีย่ของคะแนนเทากบั 

2.56 (ไมดี)

 โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแตละดานไดดังนี้

  ทัศนคติดานประวัติสวนตัวและครอบครัวของกลุมตัวอยาง ที่มีตอนายก-

รฐัมนตรหีญงิคนแรกของประเทศไทย พบวา กลุมตวัอยางมทีศันคตทิีด่ตีอเรือ่งภมูหิลงั

ดานเศรษฐกิจโดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.93 (ดี) รองลงมาคือเรื่องประวัติการศึกษา

ที่ดีโดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.54 (ดี) เรื่องครอบครัวที่ดี อบอุนมีคาเฉล่ียคะแนน

อยูที่ 3.45 (ดี) และสุดทายคือเรื่องภูมิหลังดานสังคมที่ดีโดยมีคาเฉล่ียคะแนนอยูที่ 

3.44 (ดี) ตามลําดับ

 ทศันคตดิานประวตักิารทาํงานของกลุมตวัอยาง ทีม่ตีอนายกรฐัมนตรหีญงิ

คนแรกของประเทศไทย พบวา กลุ มตัวอยางมีทัศนคติในระดับปานกลางเรื่อง

ประสบการณ ความรู ความสามารถในการบริหารธุรกิจ โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 

3.32 (ปานกลาง) รองลงมาคอืเรือ่งประสบการณ ผลงาน ในงานราชการโดยมคีาเฉลีย่

คะแนนอยูที ่2.20 (ไมด)ี และสดุทายคอืเรือ่งมปีระสบการณ ผลงาน ทางการเมอืงโดย

มีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 2.17 (ไมดี) ตามลําดับ

 ทศันคตดิานบคุลกิภาพของกลุมตวัอยาง ทีม่ตีอนายกรฐัมนตรหีญงิคนแรก

ของประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอเรื่องแตงกายเรียบรอย สุภาพ 

โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.98 (ดี) รองลงมาคือเรื่องรูปรางหนาตาดีโดยมีคาเฉล่ีย

คะแนนอยูท่ี 3.81 (ดี) และเรื่องเปนผูมีมนุษยสัมพันธดีโดยมีคาเฉล่ียคะแนนอยูที่ 

3.45 (ดี) เปนลําดับที่ 3

 ทัศนคติดานบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของกลุมตัวอยาง ที่มีตอนายก

รฐัมนตรหีญงิคนแรกของประเทศไทย พบวา กลุมตวัอยางมทีศันคตใินระดบัปานกลาง

เรื่องความใกลชิดกับประชาชน โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.12 (ปานกลาง) รองลง

มาคือเรื่องมีคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมเหมาะสมเปนแบบอยาง โดยมีคาเฉล่ีย

คะแนนอยูท่ี 2.95 (ปานกลาง) และเรื่องมีความสามารถในการเจรจา รักษาความ

สัมพันธระหวางประเทศ โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 2.85 (ปานกลาง) เปนลําดับที่ 3
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 ทศันคตดิานบทบาทนกัการเมอืงสตรขีองกลุมตวัอยาง ทีม่ตีอนายกรฐัมนตรี

หญิงคนแรกของประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับปานกลางเรื่องมี

คุณธรรมออนโยนในแบบผูหญิง โดยมีคาเฉล่ียคะแนนอยูที่ 3.17 (ปานกลาง) รองลงมา

คือเรื่องประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีแกสตรีทั่วไป โดยมีคาเฉล่ียคะแนนอยูที่ 

3.09 (ปานกลาง) และเรื่องชวยลดความตึงเครียด โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.08 

(ปานกลาง) เปนลําดับที่ 3

แนวโนมพฤติกรรมทางการเมืองตอนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ
ประเทศไทย
 แนวโนมพฤติกรรมทางการเมืองของกลุมตัวอยาง 420 คน ที่มีตอนายก

รัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจที่จะสนับสนุน

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีตอไป ในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 2.72 รองลงมาคือเรื่องความตั้งใจที่จะเชิญชวนใหผูอื่นสนับสนุน

นางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร ในฐานะนายกรฐัมนตรตีอไปโดยมคีาเฉลีย่คะแนนอยูที ่2.63 

(ปานกลาง) เรื่องความตั้งใจในการเลือกนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในการเลือกตั้งครั้ง

ตอไป คาเฉลี่ยคะแนนอยูท่ี 2.58 (ไมดี) และสุดทายคือเรื่องความตั้งใจเชิญชวนให

ผูอื่นเลือกนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในการเลือกตั้งครั้งตอไป โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน

อยูที่ 2.54 (ไมดี)

 โดยภาพรวมแลวกลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมทางการเมืองตอนายก

รัฐมนตรีหญงิคนแรกของประเทศไทย ในระดบัปานกลาง โดยมคีาเฉลีย่รวมของคะแนน

ที่ 2.61

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ของกลุม

ตัวอยาง 420 คน พบวา มีคาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 4.07 ซึ่งหมายถึง กลุมตัวอยาง

มคีวามตองการในคณุสมบตัทิกุดานในระดบัสงูกับนายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย โดย

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวากลุมตัวอยางมีความ

ตองการคุณลักษณะนายกรัฐมนตรีดานบทบาทและการปฏิบัติหนาที่มากที่สุด โดยมี
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คาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 4.54 รองลงมาคือดานบุคลิกภาพมีคาเฉลี่ยของคะแนน

เทากับ 4.25 ดานประวัติการทํางานมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.79 อันดับสุดทาย

คือ ดานประวัติสวนตัวและครอบครัว เทากับ 3.73 ตามลําดับ

 โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแตละดานไดดังนี้

 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนายกรัฐมนตรีดานประวัติสวนตัวและ

ครอบครวัทีก่ลุมตวัอยาง 420 คน ตองการ พบวา กลุมตวัอยางตองการนายกรฐัมนตรี

ที่มีประวัติการศึกษาท่ีดีมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 4.25 (มากที่สุด) รอง

ลงมาคือ มีภูมิหลังดานสังคมท่ีดี โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 4.23 (มากที่สุด) และ

มีครอบครัวที่ดี อบอุน โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.92 (มาก) เปนลําดับที่ 3

 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนายกรัฐมนตรีดานประวัติการทํางานที่

กลุมตัวอยางตองการ พบวา กลุมตัวอยางตองการนายกรัฐมนตรีที่มีประสบการณ 

ความรู ความสามารถในการบริหารธุรกิจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียคะแนนอยูที่ 3.99 

(มาก) รองลงมาคือ มีประสบการณ ผลงาน ทางการเมือง (เคยเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมากอน) โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.76 (มาก) 

และมีประสบการณ ผลงาน ในงานราชการ โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.64 (มาก) 

เปนลําดับที่ 3

 คณุลกัษณะอนัพงึประสงคของนายกรัฐมนตรดีานบคุลิกภาพทีก่ลุมตวัอยาง

ตองการ พบวา กลุมตัวอยางตองการนายกรัฐมนตรีที่มีความเปนผูนํามากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 4.57 (มากที่สุด) รองลงมาคือ เปนผูมีวิสัยทัศน โดยมีคาเฉลี่ย

คะแนนอยูท่ี 4.54 (มากท่ีสุด) และมีความฉลาด มีไหวพริบ โดยมีคาเฉล่ียคะแนน

อยูที่ 4.53 (มากที่สุด) เปนลําดับที่ 3

 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนายกรัฐมนตรีดานบทบาทและการปฏิบัติ

หนาที่ที่กลุมตัวอยางตองการ พบวา กลุมตัวอยางตองการนายกรัฐมนตรีที่มีคุณธรรม

จริยธรรม พฤตกิรรมเหมาะสมเปนแบบอยางมากทีส่ดุ โดยมคีาเฉลีย่คะแนนอยูที ่4.59 

(มากที่สุด) รองลงมาคือ มีความสามารถในการทํางานภายใตสถานการณวิกฤต 

ดวยความรวดเร็วทันการณ และมีความสามารถในการเจรจา รักษาความสัมพันธ

ระหวางประเทศ โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 4.56 (มากที่สุด) 
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ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะทางประชากรที่ตางกัน 
มีการเปดรับขาวสารที่ไมแตกตางกัน
 ในสวนของการเปดรับที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะมุงเนนในเรื่องของ

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ในการเปดรับสื่อ ที่กลุมตัวอยางเปดรับบอยครั้งที่สุด 3 อันดับ 

ซึ่งสามารถอภิปรายตามลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางไดดังนี้

 ลกัษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ พบวา เพศทีแ่ตกตางกนัจะมกีารเปด

รับขาวสารเก่ียวกับนายกรัฐมนตรีหญิงท่ีไมแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษามีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยนันท จินดารัตน4 ที่พบวา เพศที่แตกตางกันจะมีการ

เปดรบัขาวสารเกีย่วกบัพรรคประชาธปิตยไมแตกตางกนั ทัง้นีส้ามารถอธบิายผลไดวา 

อาจเปนเพราะขาวสารเก่ียวกับนักการเมือง พรรคการเมือง หรือผูดํารงตําแหนง

ทางการเมอืงนัน้ เปนขาวสารทีก่ระทบกบัวถิชีวีติประจาํวนัของประชาชนทัว่ไปทกุเพศ 

ดังนั้น ตัวแปรเพศจึงไมมีผลตอการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหญิงดาน

ความถี่ในสื่อ 3 อันดับแรก

 อายุที่แตกตางกันจะมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหญิงที่ไม

แตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน จันทพิมพะ 

ทีพ่บวา อายทุีแ่ตกตางกนัมกีารเปดรบัขอมลูขาวสารของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสตรี 

จากการสื่อสารการตลาดไมแตกตางกัน อายุไมมีผลตอการเปดรับขอมูลขาวสารจาก

เครื่องมือการประชาสัมพันธ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ตองจิตต สุวรรณศร5 ที่

พบวาลกัษณะทางประชากรไมมคีวามสมัพนัธกบัการใชประโยชนขาวสารจากเวบ็ไซต

การเมืองไทย ซึ่งอธิบายไดวา ปจจุบันประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความสนใจ

ในขาวสารบานเมือง และสามารถใชชองทางการส่ือสารเพื่อเขาถึงขาวสารไดมากขึ้น

ครอบคลุมทุกชวงอายุ

4 นติยนนัท  จนิดารตัน,  ทศันคตแิละการยอมรบัของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ตีอแนวคดิ

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อการสรางแบรนดของพรรคประชาธิปตย. (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), น. 138.
5 ตองจิตต  สุวรรณศร, ความตองการขาวสารดานการเมือง การเปดรับขาวสารดานการเมือง และ

การใชประโยชนขาวสารจากเว็บไซตการเมืองไทยของผูใชอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2543), น. 83.
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 ในดานระดบัการศกึษาและดานอาชพี พบวา ผูทีม่กีารศกึษาและอาชพีตาง

กันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีหญิงที่ไมแตกตางกัน ทั้งนี้จาก 

สถานการณทางเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้อยูในสภาวะที่ไม

มั่นคง เปนผลใหขาวสารการเมืองมีความสําคัญคอนขางมาก และมีผลกระทบตอ

ประชาชนในทุกระดับการศึกษา

 ในดานรายได พบวา ผูที่มีรายไดแตกตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

นายกรัฐมนตรีที่แตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูที่มีรายได 50,001 บาท ขึ้นไป

มคีวามถีใ่นการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบันางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรใีนสือ่

หนังสือพิมพมากกวาผูที่มีรายได 7,501–24,000 บาท ทั้งน้ีสอดคลองกับที่ ปรมะ 

สตะเวทิน6 ไดกลาวไววา รายไดของคนยอมเปนเครื่องกําหนดความตองการของคน 

ตลอดจนกําหนดความคิดของคนเก่ียวกับสิ่งตางๆ และพฤติกรรมตางๆ เชน คนที่มี

ฐานะดหีรอืรายไดสงูมกัจะมพีฤตกิรรมการใชสือ่มวลชนมาก และมกัจะใชสือ่ประเภท

สิ่งพิมพโดยเฉพาะหนังสือพิมพมากกวาผูที่มีรายไดนอย

 ลกัษณะการเลอืกตัง้ พบวา ผูทีม่ลีกัษณะการเลอืกตัง้แตกตางกนัมกีารเปด

รบัขาวสารเกีย่วกบันายกรฐัมนตรทีีไ่มแตกตางกนั ทัง้นีจ้ากทีส่ถานการณทางเศรษฐกจิ 

และการเมืองของประเทศไทยในขณะน้ีอยูในสภาวะที่ไมมั่นคง เปนผลใหขาวสาร

การเมอืงมคีวามสาํคญัคอนขางมาก และจากการพดูคุยกบักลุมตวัอยาง พบวา ปจจบุนั

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความตระหนักในการรักษาผลประโยชนในฐานะ

พลเมอืงของประเทศเปนอยางมาก จงึมกีารเปดรับขาวสารเกีย่วกบันายกรฐัมนตรหีญงิ

เปนประจําเสมอ 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีตางกัน 
มทีศันคตติอนางสาวยิง่ลักษณ ชนิวตัร ในฐานะนายกรฐัมนตรแีตกตางกนั
 จากการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ ที่แตกตาง

กันจะมีทัศนคติตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางกัน และ

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยแลวพบวาเพศชายมีทัศนคติที่ดีตอนายกรัฐมนตรีหญิงมากกวา

6 ปรมะ  สตะเวทิน, หลักนิเทศศาสตร, (2546), น. 108. 
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เพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางประชากรที่ ปรมะ สตะเวทิน ไดเสนอ

ไววา เพศเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหบุคคลมีความแตกตางกัน โดยเพศชายและหญิงจะ

มีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะสังคม

และวัฒนธรรมไดกําหนดบทบาท ตลอดจนกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไวตางกัน โดย

เพศหญิงมักมีจิตใจออนไหว ใชอารมณมากกวาเหตุผล นอกจากนี้ผลการศึกษายัง

สามารถอธบิายเพิม่เตมิไดตามหลกัจติวทิยาของซกิมนัด ฟรอยด ทีไ่ดอธบิายในขัน้ของ

จิตวิทยาทางเพศไววา พัฒนาการของมนุษยเมื่อถึงระยะเวลาหน่ึงจะมีความพอใจใน

เพศตรงขาม โดยในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เปนนายก

รัฐมนตรหีญงิทีม่หีนาตา บคุลกิภาพภายนอกด ีจงึดงึใหไดรบัความสนใจและยงัสงเสรมิ

ทัศนคติที่ดีของเพศชายมากกวาเพศหญิง

 ในดานอายุ พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมี

ทัศนคติตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางกัน โดยผลการ

ศึกษาพบวา ผูที่มีอายุ 23-35 ป มีทัศนคติที่ดีตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะ

นายกรัฐมนตรีในดานประวัติการทํางานในระดับที่นอยกวาผูที่มีอายุในกลุมอื่นๆ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่วาอายุหรือวัยนับเปนปจจัยหนึ่ง

ที่ทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตางกันดานความคิดและพฤติกรรม

 ในดานระดบัการศกึษา พบวา ประชาชนเขตกรงุเทพมหานครทีม่รีะดบัการ

ศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี

แตกตางกนั โดยผลการศกึษาพบวาผูทีม่กีารศกึษาระดบัตํา่กวามธัยมศกึษาตอนปลาย 

มีทัศนคติที่ดีตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีในดานประวัติ

สวนตัวและครอบครัวในระดับท่ีมากกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. หรือเทียบเทา ปริญญาตรี หรือเทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลอง

กับ กิติมา สุรสนธิ7 ที่กลาววา คนที่มีการศึกษาตํ่ามักจะถูกชักจูงใจหรือโนมนาวใจได

งายกวาคนที่มีระดับการศึกษาสูง 

 ดานอาชีพ พบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน

มีทัศนคติตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางกัน โดยผล

การศกึษาพบวา ผูทีม่อีาชพีรบัจางงานอสิระ มทีศันคตทิีด่ตีอนางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร 

7 กิติมา  สุรสนธิ, การสื่อสาร: แนวคิดและเทคนิค, กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2548). 
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ในฐานะนายกรัฐมนตรีในดานประวัติสวนตัวและครอบครัวในระดับที่มากกวา

ผูที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท/

หางราน เอกชน ในประเดน็นีผู้วจิยัใหขอสงัเกตวา กลุมนกัเรยีน/นกัศกึษา ขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน เปนกลุมที่ประกอบอาชีพที่มีโอกาส

ในการเปดรบัขาวสารซึง่มผีลตอทศันคตทิีม่ตีอนายกรฐัมนตรหีญงิมากกวาผูทีม่อีาชพี

รับจางงานอิสระ 

 ดานรายได ผูที่มีรายไดแตกตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนายก

รัฐมนตรีทีไ่มแตกตางกัน ทัง้นีอ้ธบิายไดวาประชาชนทีอ่าศยัอยูในเขตกรงุเทพมหานคร

นั้นมีการเปดรับสื่อท่ีคอนขางสม่ําเสมอ และเนื่องจากอาศัยอยูในเมืองหลวงที่เปน

ศูนยรวมของขอมูลขาวสารทําใหมีชองทางการเปดรับขาวสารที่หลากหลายทําให

สามารถเขาถึงไดในคนทุกกลุมรายได

 ในดานลักษณะการเลือกตั้ง พบวา ลักษณะการเลือกตั้งที่แตกตางกันมี

ทศันคตติอนางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร ในฐานะนายกรฐัมนตรแีตกตางกนั ซึง่อาจกลาว

ไดวา ปจจัยดานลักษณะการเลือกตั้งของประชาชนมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอทัศนคติ

ที่มีตอนายกรัฐมนตรีหญิงเนื่องจาก ผลการวิจัยพบวา กลุมประชาชนที่มีลักษณะการ

เลือกพรรคเพื่อไทยมีทัศนคติที่ดีตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี

มากกวา กลุมประชาชนทีม่ลีกัษณะการเลอืกพรรคอืน่ๆ งดออกเสียง หรอืไมไปใชสิทธิ

และกลุมประชาชนท่ีเลือกพรรคประชาธิปตย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดกลุมทางการ

เมืองของ สุรพงษ โสธนะเสถียร ท่ีกลาววา กลุมคนที่สนับสนุนพรรคการเมืองใด

การเมืองหนึ่งยอมมีแนวโนมสนับสนุนผูที่อยูในสังกัดพรรคการเมืองน้ัน ซ่ึงสงผลให

กลุมประชาชนท่ีมีลักษณะการเลือกพรรคเพื่อไทยมีทัศนคติที่ดีตอนางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครดาน
ความถี่ในสื่อ 3 อันดับแรกไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอนางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี
 ผลการศึกษา พบวา การเปดรับขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานครดานความถี่ในสื่อ 3 อันดับแรก ไดแก โทรทัศน อินเทอรเน็ต โซเชียลมีเดีย 
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และหนังสือพิมพ ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ในฐานะนายกรัฐมนตรี 

ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอนางสาวยิ่งลักษณ 
ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
ของประชาชน
 ผลการศึกษาพบวาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ

นางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร ในฐานะนายกรฐัมนตรทีัง้ 5 ดาน ไดแก ดานประวตัสิวนตวั

และครอบครัว ดานประวัติการทํางาน ดานบุคลิกภาพ ดานบทบาทและการปฏิบัติ

หนาที ่และดานบทบาทนกัการเมอืงสตร ีมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัแนวโนมพฤตกิรรม

ของประชาชนโดยมีความสัมพันธอยูในระดับสูง (สูงกวา .50) เกณฑของ Davis’s 

Descriptor (อางถึงใน ผองพรรณ ตรัยมงคลกุล และสุภาพ ฉัตราภรณ, 2541, 

น. 91) ซึ่งหมายความวา ผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในฐานะ

นายกรัฐมนตรีมากข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมทางการเมืองตอนางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร มากขึ้นเชนกัน

ขอเสนอแนะ

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก

ของประเทศไทย” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ

 1. จากผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีทัศนคติที่ดีกับผูหญิง ความเปน

ผูหญิงไมไดเปนสิ่งสําคัญที่ผูคนใหความสนใจในตัวนายกรัฐมนตรีไปมากกวาความรับ

ผดิชอบตอบทบาทและการปฏบิตัหินาที ่ซึง่เปนเรือ่งทีป่ระชาชนสวนใหญในกรงุเทพ-

มหานครมีความคาดหวังจากนายกรัฐมนตรีของประเทศ ความเปนผูหญิงไมไดเปน

จุดออนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

 2. สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือมีความสนใจจะกาวเขาสู

ตําแหนงทางการเมือง ควรใหความสําคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงคดานบทบาท 
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และการปฏิบัติหนาที่ คุณลักษณะอันพึงประสงคดานประวัติสวนตัวและครอบครัว 

และบคุลกิภาพ ซึง่เปนคณุลกัษณะทีป่ระชาชนในกรงุเทพมหานครใหความสําคัญเปน

อยางยิ่งสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

 3. การสรางเว็บไซต เฟสบุค หรือทวิตเตอรของนายกรัฐมนตรีนั้นเปนอีก

ชองทางหนึง่ในการสือ่สารกบัประชาชนทัว่ไป เนือ่งจากการวจิยัพบวาประชาชนมกีาร

ติดตามบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทางชองทางนี้คอนขางมาก ซึ่งผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองทานอื่นอาจใชชองทางนี้ในการส่ือสารกับประชาชน เพื่อ

เสริมสรางความรู ความเขาใจและทัศนคติที่ดีทางการเมืองของประชาชน

 4. จากผลการศึกษาพบวา ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมทางการเมือง

ที่มีตอนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ของ

ประชาชนนัน้ อยูในระดบัปานกลาง และผลการทดสอบสมมตฐิานตวัแปรลกัษณะการ

เลอืกตัง้พบวา ทศันคตทิางการเมอืงของประชาชนเปนปจจยัหนึง่ซ่ึงอาจสงผลตอระดบั

ทัศนคติที่ประชาชนมีตอนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยมากกวาปจจัย

ในตัวบุคคล

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
 1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในระดับที่ใหญขึ้น 

อาท ิการศกึษาทศันคตทิีม่ตีอนายกรฐัมนตรขีองประชาชนทัว่ประเทศ หรอืตามภมูภิาค

ตางๆ เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตทิีม่ตีอนายกรฐัมนตรหีญงิคนแรกของประเทศไทย

ของประชาชนในแตละภูมิภาค ซ่ึงภูมิภาคเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ทางการเมืองที่นาสนใจของประเทศไทย

 2. การศกึษาในครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative research) 

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือ

ในการเก็บขอมูล ดังน้ันหากมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ครั้งตอไป ควรมีการวิจัยเชิง

คณุภาพ (Qualitative research) โดยอาจใชรปูแบบการสมัภาษณเจาะลกึ (In-depth 

Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) หรืออาจจะใชการวิจัยแบบผสมผสาน 

โดยการวเิคราะหเนือ้หาในขาวสาร (Document Analysis) กบัทศันคตขิองประชาชน 

เพื่อใหไดผลการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ

ของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

เปดรบัสือ่ และขอมลูขาวสารจากสือ่ตางๆ เกีย่วกบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลั

ภาคพื้นดินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการแพร

ภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร เพือ่ศกึษา

ทศันคตทิีม่ตีอคณุลกัษณะการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการยอมรับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาค

พื้นดินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความรู 

ทัศนคติ และการยอมรับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

 ผลการศึกษาพบวา 
 1. ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ

และขอมลูขาวสารจากสือ่ตางๆ เกีย่วกบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิ

แตกตางกัน ยกเวนลักษณะทางประชากรดานเพศ และการศึกษาสูงสุด 

 2. ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีความรูเกี่ยวกับการแพรภาพ

โทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไมแตกตางกัน 

 3. ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีทัศนคติที่มีตอคุณลักษณะ

การแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไมแตกตางกัน 

 4. ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีการยอมรับการแพรภาพ

โทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไมแตกตางกัน ยกเวนลักษณะทางประชากรดานอายุ

และรายได 

 5. พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับการ

แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแพร

ภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 

 6. พฤติกรรมการเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารจากส่ือตางๆ เกี่ยวกับ

การแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอ

คุณลักษณะการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 

บทคัดย่อ
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 7. พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับการ

แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินแตกตางกัน จะมีการยอมรับการแพรภาพ

โทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินแตกตางกัน 

 8. ทัศนคติท่ีมีตอคุณลักษณะความไดเปรียบเชิงเทียบ ความเขากันได 

และการนาํไปทดลองใชของการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิแตกตางกนั

จะมีการยอมรับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไมแตกตางกัน ยกเวน

ทัศนคติที่มีตอคุณลักษณะความสลับซับซอน และการสังเกตเห็นได 

คําสําคัญ: ความรู,	 ทัศนคติ,	 การยอมรับ,	 การแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาค

พื้นดิน,	การเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน
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 The study of “knowledge, attitude and acceptance about 

digital terrestrial television broadcasting (DTTB) of people in Bangkok” 

is a quantitative research, which is form of a survey research by 

collecting data at one specific point in time (Cross-Sectional Study) and 

using a questionnaire to collect data of 400 people who aged 16 and 

older and were living in Bangkok. The data were analyzed from 

the computer programs by using the statistical t-test, the Pearson’s 

correlation, and multiple regression analysis. 

 The results of the research hypothesis.

 1. The different demographic characteristics have exposure 

media and information from the many media on DTTB in different, except 

for gender and highest education.

 2. The different demographic characteristics have the know- 

ledge about is no different.

 3. The different demographic characteristics have different 

attitudes toward DTTB; e.g., relative advantages, compatibility, 

complexity, trial ability, and observe ability, is no different. 

 4. The different demographic characteristics could have 

acceptance to DTTB is no different.

 5. The exposure media and information from many media 

about DTTB has a relation with knowledge about DTTB.

 6. The exposure media and information from many media 

about DTTB has not a relation with attitudes toward DTTB.

Abstract
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 7. The different exposure media and information from the 

many media about DTTB could have acceptance of DTTB is different.

 8. The different attitudes toward features of DTTB that is 

relative advantages, compatibility, and trial ability, could have acceptance 

to DTTB is not different, except for the attitude toward complexity and 

observe ability features.

Keywords: Knowledge,	 Attitude,	 Acceptance,	 Digital	 Terrestrial	

Television	 Broadcasting	 (DTTB),	 Transition	 to	 Television	

Digitalization	
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนกิจการที่มีความสําคัญตอ

เศรษฐกจิ และสงัคมอยางมาก เนือ่งจากเปนกจิการทีเ่ปนรากฐานอนัสาํคญัของระบอบ

ประชาธปิไตย โดยเฉพาะอยางยิง่กจิการโทรทศันภาคพืน้ดนิ (Terrestrial Television) 

หรือ ฟรีทีวี ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได ทําใหกิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน

มีอิทธิพลอยางสูงทางความคิด และพฤติกรรม ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสงผล

ตอคณุภาพชวีติของประชาชน อกีทัง้การทีป่ระชาชนไดรบัรูขอมลูขาวสารทีห่ลากหลาย

ครบถวน จะกอใหเกิดการพัฒนาตอยอดความรู และนํามาซึ่งการมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศชาติ (ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องแผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณวิทยุ

โทรทัศนเปนระบบดิจิทัล ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555)

 นอกจากนี ้รฐับาลยงัมนีโยบายสงเสรมิความรวมมอืระหวางประเทศอาเซยีน 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและสงเสริมความรวมมือกับ

ประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีภายใตกรอบความรวมมอืดานตางๆ และเตรยีมความพรอมของ

ทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และความม่ันคง (คําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 

สิงหาคม 2554 ขอ 7.2) ประเทศไทยไดเขารวมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน 

(ASEAN Ministers Responsible for Information, AMRI) ซึ่งไดมีการหารือเกี่ยว

กับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลรวมกันในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

 ในการประชุม AMRI ครั้งที่ 9 ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดมีมติให

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใชระบบ Digital Video Broadcasting-Terrestrial 

(DVB-T) เปนมาตรฐานสาํหรบัโทรทศันระบบดจิทิลัรวมกนั ตอมาในการประชมุ AMRI 

ครั้งที่ 10 ท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมีการกําหนดกรอบ

เวลาสําหรับการยุติการออกอากาศโทรทัศนในระบบแอนะล็อกรวมกัน หรือที่เรียกวา 

Analogue switch-off (ASO) คือ ในระหวางป พ.ศ. 2558-2563 รวมถึงจะกําหนด

มาตรฐานสําหรับกลองรับสัญญาณ (Set-top Box) รวมกัน เพื่อใหอุปกรณมีราคา



45ปที่ 5  ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

4 
 

จดัท าแผน 
การใช้คลื่น 

ประชาสมัพนัธ์และ 
ให้ขา่วสารแก่ภาคสว่นต่างๆ 

ก าหนดมาตรฐาน 

ก าหนดเกณฑ์ 
การออกใบอนญุาตและก ากบัดแูล 

ติดตามและกระตุ้นการตอบรับต่อ
บริการโทรทศัน์ดิจิทลั 

ของผู้บริโภค การศึกษาในมิติอ่ืนๆ 

มาตรการ 
สง่เสริมอตุสาหกรรม 

ประชาสมัพนัธ์และ 
ให้ขา่วสารแก่ภาคสว่นต่างๆ 

ก าหนดเจ้าภาพ เร่ิมระบบดิจิทลั ยติุระบบแอนะล็อก 
1-2 ปี 4-6 ปี 

มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหนือกว่าระบบ DVB-T จึงควรที่ประเทศสมาชิกจะเลือกใช้ DVB-T2 เป็น
มาตรฐานร่วมกัน 
 เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องรับโทรทัศน์ที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องระบบแอนะล็อก ซึ่งไม่สามารถ
รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้ และเพ่ือให้สามารถรับชมโทรทัศน์ดิจิทัลได้นั้น จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์แปลง
สัญญาณที่เรียกว่า Set-top Box ซึ่งท าหน้าที่รับสัญญาณดิจิทัล แล้วแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณ         
แอนะล็อก อย่างไรก็ตามอย่างน้อยในช่วง 5 ปีแรก สถานีโทรทัศน์จะออกอากาศทั้งระบบแอนะล็อกและ
ดิจิทัลควบคู่กันไป เพ่ือให้ประชาชนที่ยังคงใช้เครื่องรับโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกสามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ได้  
 

มาตรการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : แนวทางจัดท านโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลส าหรับประเทศไทย 
กันยายน 2552 (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ: NECTEC 2009, น. 8-4) 

 
 
 
 

ชว่งการเตรียมความพร้อม    ชว่งการเปลี่ยนผา่นไปสูก่ารออกอากาศแบบดิจิทลั 

ที่ถูกลง และในการประชุม AMRI ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 

2555 ไดมีความเห็นรวมกันวามาตรฐานระบบ Second Generation Digital Ter-

restrial Television Broadcasting System (DVB-T2) มคีวามกาวหนาทางเทคโนโลยี

เหนือกวาระบบ DVB-T จึงควรที่ประเทศสมาชิกจะเลือกใช DVB-T2 เปนมาตรฐาน

รวมกัน

 เนื่องจากปจจุบัน เครื่องรับโทรทัศนที่ประชาชนใชเปนเครื่องระบบ

แอนะล็อก ซึ่งไมสามารถรับชมโทรทัศนระบบดิจิทัลได และเพื่อใหสามารถรับชม

โทรทัศนดิจิทัลไดน้ัน จําเปนตองมีอุปกรณแปลงสัญญาณที่เรียกวา Set-top Box 

ซึ่งทําหนาที่รับสัญญาณดิจิทัล แลวแปลงสัญญาณเปนสัญญาณ แอนะล็อก อยางไร

ก็ตามอยางนอยในชวง 5 ปแรก สถานโีทรทศันจะออกอากาศทั้งระบบแอนะลอ็กและ

ดิจิทัลควบคูกันไป เพื่อใหประชาชนที่ยังคงใชเครื่องรับโทรทัศนระบบแอนะล็อก

สามารถรับชมรายการโทรทัศนได 

มาตรการเตรียมความพรอมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

ที่มา:	 แนวทางจัดทํานโยบายการเปลี่ยนผานสูระบบโทรทัศนดิจิทัลสําหรับประเทศไทย	 กันยายน	

2552	(ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ:	NECTEC	2009,	น.	8-4)
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 จากภาพแสดงใหเห็นถึงมาตรการเตรียมความพรอมและขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล ซ่ึงขั้นตอนการประชาสัมพันธและการใหขอมูล

ขาวสารแกภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนน้ัน เปนส่ิงสําคัญในการยอมรับ

การเปลีย่นผานฯ ซึง่จะสงผลกระทบตอภาคประชาชนจงึเปนเรือ่งสําคัญเนือ่งจากการ

ปรับเปลีย่นดงักลาวอาจจะเปนการสรางโอกาสหรอืการจาํกดัโอกาสกไ็ด ทัง้นีป้ระเดน็

สําคัญที่ภาครัฐควรประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารแกภาคประชาชน โดยสื่อสาร

ถึงเปาหมายของรัฐบาล และประโยชนตอประชาชนที่จะไดรับจากการเปลี่ยนไปสู

ระบบโทรทัศนดิจิทัล ชวงเวลาที่จะเริ่มการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลและยุติการ

แพรภาพโทรทัศนระบบแอนะล็อกหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดอุปกรณเครื่องรับ

โทรทัศนดิจิทัลและอุปกรณตอพวงที่จําเปน รวมถึงทางเลือกและขอดีขอดอยของ

บริการโทรทัศนดิจิทัลแบบตางๆ การใหความชวยเหลือดานการเงินในการจัดหา

อุปกรณตอพวง อีกทั้งควรจัดใหมีเว็บไซตกลางและโทรศัพท เชน Call Center, Hot 

Line สําหรับใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานฯ

 ผลกระทบทางบวกตอกลุ มผู ชมรายการโทรทัศนและประชาชนทั่วไป 

(NECTEC 2009, น. 6-4) คือ มีโอกาสในการรับชมรายการโทรทัศนในระบบดิจิทัล

ทีจ่ะมคีวามคมชดัมากขึน้กวาระบบแอนะลอ็กและจาํนวนชองทีม่รีายการทีห่ลากหลาย

มากขึ้น ซึ่งอาจมีการจัดชองรายการสําหรับผูชมเฉพาะกลุมมากขึ้น เชน ชองรายการ

สําหรับเด็ก ชองรายการการเกษตร ชองรายการเพื่อการศึกษา ชองรายการกีฬา ชอง

รายการขาว และชองรายการทองถิ่น รวมถึงบริการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ 

เชน การพยากรณอากาศ การเตือนภัย และบริการโทรทัศนสําหรับผูบริการที่มี

คําบรรยายใตภาพ (Close Caption) เปนตน
 ผลกระทบทางลบตอกลุ มผู ชมรายการโทรทัศนและประชาชนทั่วไป 
(NECTEC 2009, น. 6-4) คอื คาใชจายเพิม่เตมิในการเปลีย่นไปใชเครือ่งโทรทศันแบบ
ดิจิทัล หรือติดตั้ง Set-top Box เพิ่มเติมกับเครื่องโทรทัศนแบบแอนะล็อกที่ใชอยูเดิม 
ซึ่งปจจุบัน Set-top Box แบบพื้นฐานมีราคาประมาณ 1,000-2,000 บาท และมี
แนวโนมทีร่าคาจะลดลงเรือ่ยๆ อกีทัง้คาไฟฟาทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากตองมอีปุกรณตอพวง
เพิ่มเติม
 จากขอมลูดงักลาว ผูวจิยัจงึเหน็ความสาํคญัของการแพรภาพโทรทศันระบบ
ดจิทิลัภาคพืน้ดนิซึง่เปนนวตักรรมใหม และกาํลงัจะเกดิขึน้ในประเทศไทย ซึง่โทรทศัน
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ดิจิทัลเปนสื่อกระแสหลักอีกชองทางหนึ่งในการเปดรับขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ประชาชน
จะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และอาจไดรับผลกระทบจากส่ิงน้ี
เชนกนั เพ่ือใหเกดิการยอมรบัอยางมปีระสทิธภิาพและศกัยภาพ ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ความรู ทัศนคติ
และการยอมรับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางความเจริญ
กาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และมีความพรอมในการปรับเปลี่ยนของการ
แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลเปนฐานกําลังสําคัญ ทั้งน้ีผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการ
วิจัยนําไปเปนแนวทางการวางแผนการประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดผลประโยชนที่ดี
ตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือและขอมูลขาวสารจากส่ือตางๆ 
เกี่ยวกับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชนในเขตกรุงเทพ-
มหานคร
 2. เพือ่ศกึษาความรูเกีย่วกบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. เพือ่ศกึษาทศันคตทิีม่ตีอคณุลกัษณะการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลั
ภาคพื้นดินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. เพือ่ศกึษาการยอมรบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 5. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความรู ทัศนคติ และการยอมรับการ
แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน
  

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และการยอมรับการแพรภาพโทรทัศน
ระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร” เปนการวจิยัเชงิปรมิาณ 
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(Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
แบบเกบ็ขอมลู ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึง่ (Cross-Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Mix Method) 

 ทั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากตัวอยางในแตละเขตแบบบังเอิญตามจํานวน

ตัวอยางในสถานท่ีตางๆ เชน สถานท่ีราชการ สถานศึกษา หางสรรพสินคา บริษัท

เอกชน ในยานชุมชนตางๆ เพื่อทําใหเกิดความหลากหลายของขอมูล และนําขอมูลที่

ไดมาทําการวิเคราะหตอไป โดยใชวิธีการสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อใหผู ตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-

administered Questionnaire) โดยแบงโครงสรางคําถามออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามดานลักษณะประชากร (Demographic Data) 

โดยแบงคําถามลักษณะประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามดานพฤตกิรรมการเปดรบัส่ือและขอมลูขาวสารจาก

สื่อตางๆ เกี่ยวกับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกับการแพรภาพโทรทัศนระบบ

ดิจิทัลภาคพื้นดิน

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามดานทัศนคติที่มีตอคุณลักษณะการแพรภาพ

โทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 

 สวนที่ 5 แบบสอบถามดานการยอมรบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลั

ภาคพื้นดิน 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย

สวนใหญมีอายุ 21-25 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในชั้นปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน/ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
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 พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับการ

แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน (ความถี่/ความบอยครั้งในการเปดรับ ใน 

1 สัปดาห) จากสื่อประเภทตางๆ เชน สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ โดยกลุม

ตัวอยางเปดรับสื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือวิทยุโทรทัศน และจาก

สมาชิกในครอบครัว ตามลําดับ

 ความรูเกี่ยวกับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน การศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเก่ียวกับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัล

ภาคพื้นดิน ที่ตอบถูกมากที่สุด ในขอคําถาม “โทรทัศนระบบดิจิทัลใหสีสันของภาพดี

กวาและสดใสกวาโทรทศันในระบบปจจบุนั” รองลงมา “โทรทศันระบบดจิทิลัใหความ

คมชดัของภาพดกีวาโทรทศันในระบบปจจบุนั” และ “โทรทศันระบบดจิทิลัใหคณุภาพ

ของระบบเสยีงดกีวาโทรทศันในระบบปจจบุนั” ตามลาํดบั ทัง้นีก้ลุมตวัอยางสวนใหญ

มีความรูในระดับมาก

 ทัศนคติที่มีตอคุณลักษณะการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 

การศึกษาพบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติที่เห็นดวยกับคุณลักษณะของ

นวตักรรมการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิ ไดแก ความไดเปรยีบเชิงเทยีบ 

ความเขากันได ความสลับซับซอน การนําไปทดลองใช และการสังเกตเห็นผลได

 การยอมรับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน การศึกษาพบวา 

กลุมตวัอยางสวนใหญยอมรบัใหประเทศไทยมกีารแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาค

พื้นดิน ในสวนการยอมรับสวนบุคคลนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญยอมรับใหมีการแพร

ภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินมากกวาการไมยอมรับ และวิธีการเลือกรับชม

สญัญาณการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิทีย่อมรบั กลุมตวัอยางสวนใหญ

ยอมรบัทีจ่ะซือ้โทรทศันรุนใหมทีส่ามารถรองรบัสญัญาณการแพรภาพโทรทศันระบบ

ดิจิทัลภาคพื้นดินไดในตัวมากกวาที่จะใชโทรทัศนเครื่องเดิม และซ้ืออุปกรณแปลง

สัญญาณ “Set-top Box” มาติดตั้งเพิ่มเติม 

 ผลการวิจัยเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และการยอมรับการแพรภาพโทรทัศน

ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดอภิปรายผล

การวิจัยแยกเปนประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
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พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่และข้อมลูข่าวสารจากสือ่ต่างๆ เกีย่วกบัการแพร่
ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญ (ผูรบัชมโทรทศันระบบดจิทิลั

ภาคพื้นดิน) มีอายุ 21-28 ป การศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

ซึ่งอยูในกลุมคนรุนใหมที่มีแนวโนมการยอมรับในภาพรวมสูงอยูแลว ตามแนวคิด

เกี่ยวกับการแพรนวัตกรรมท่ีกลาววา กลุมท่ีมีการยอมรับนวัตกรรมเร็ว สวนใหญจะ

เปนกลุมที่อายุนอย และมีการศึกษาสูง เนื่องจากมีโอกาสในการเปดรับขอมูลขาวสาร

ผานสื่อตางๆ มากกวา ซึ่งผลการวิจัยสิ่งนี้ปรากฏวา กลุมผูรับชมโทรทัศนดิจิทัลระบบ

ดิจิทัลจะเปดรับขาวสารจากสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อสมัยใหมมากกวาสื่อประเภท

อื่นๆ 

 นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการแพรภาพ

โทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินอยูในระดับสูง โดยความรูสวนใหญที่กลุมตัวอยาง

ตอบไดถกูตองมกัจะเปนความรูเกีย่วกบัประสทิธภิาพของโทรทศันระบบดจิทิลัมากกวา

ความรูในเชิงเทคนิค อาทิ มีความรูวาโทรทัศนระบบดิจิทัลจะใหภาพที่มีสีสันสวยงาม 

มีภาพที่คมชัดและมีระบบเสียงท่ีดีกวาโทรทัศนระบบแอนะล็อก สําหรับทัศนคติ

เกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลของกลุมตัวอยางพบวามีทัศนคติ ในเชิงบวกในทุกประเด็น 

โดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความไดเปรียบเชิงเทียบของนวัตกรรม

การแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลที่มีมากกวาโทรทัศนแบบเดิม ทั้งในแงการมีชอง

จาํนวนมาก มภีาพคมชดัและสามารถรบัฟงไดหลายภาษา จงึทาํใหกลุมตวัอยางเกอืบ

ทั้งหมดยอมรับในโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ซ่ึงจากผลดังกลาวจะเห็นไดวา

สอดคลองกับทฤษฎี KAP ที่อธิบายวาเมื่อบุคคลมีความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสูง และมี

ทัศนคติในทางท่ีดีกับเรื่องดังกลาวแลวก็จะทําใหเกิดการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ตามมา 

และเชนเดียวกันกับทฤษฎีแพรกระจายนวัตกรรมที่สรุปวา การที่บุคคลจะยอมรับ

หรือปฏิเสธนวัตกรรมน้ันจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน อันไดแก ความรูเกี่ยวกับ

นวัตกรรม คุณลักษณะของนวัตกรรม อาทิ ความไดเปรียบเชิงเทียบ และระยะเวลา

ที่เหมาะสมในการเขามาของนวัตกรรมซ่ึงจะเห็นวาในทุกประเด็นสอดคลองกับผล

การวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
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ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ในปจจบุนัการเผยแพรนวตักรรมเปนการสือ่สารประเภทหนึง่มคีวามคดิใหม 

สิ่งใหม หรือวิธีปฏิบัติใหม ถูกเผยแพรหรือถูกถายทอดจากแหลงกําเนิดไปยังสมาชิก

ภายในสังคม การเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวของกับขาวสารที่เปนความคิดใหม ส่ิงใหม 

หรือวิธีปฏิบัติใหมอยางเดียว เพราะเมื่อขาวสารในการเผยแพรนวัตกรรมเปนของ

ใหมสําหรับผูรับสาร ผู รับสารจึงตองเผชิญกับความเส่ียงภัยจากส่ิงที่ยังไมเคยมี

ประสบการณ ซ่ึงอาจทําใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่แตกตางไปจากการรับขาวสาร

ธรรมดา 

 ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอความรูสอดคลองกับ E.M. Rogers and F.F. Shoe-

maker (1971, p. 102) กลาวคือ ความรูที่ทําใหเกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับนวัตกรรม, 

ความรูทีจ่าํเปนสาํหรบัการจะใชนวตักรรมไดอยางไรนัน้จะชวยใหสามารถใชนวตักรรม

ไดอยางถูกตอง ทั้งนี้นวัตกรรมยิ่งมีความซับซอนมากเพียงใด ความจําเปนที่จะตองมี

ความรูประเภทนี้ ก็ยิ่งมีมากเทานั้น และความรูที่เกี่ยวของกับหลักการซึ่งจะชวยให

นวัตกรรมบรรลุผล การมีความรูประเภทนี้จะชวยใหคนเขาใจ และยอมรับนวัตกรรม

ในอนาคตไดงายขึ้น ท้ังน้ีจึงสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่วา กลุมตัวอยางมี

ความรูเกีย่วกบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิอยูในระดบัมคีวามรูมาก 

ถึงแมในขณะแรกที่กลุมตัวอยางเห็นโจทยการวิจัย และแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินอาจจะยังไมกระจางในประเด็นดังกลาว 

แตกลุมตวัอยางสวนมากนัน้มคีวามตืน่ตวัและรบีแสวงหาความรูจากสมาทโฟนโดยการ

เชื่อมตอกับสื่ออินเทอรเน็ตไรสารในทันที จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความรูที่จําเปน 

และทราบถึงการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ยิ่งมี

ความซบัซอนมากเพยีงใดกลุมตวัอยางกจ็ะพยายามซกัถามผูวจิยัและเพือ่นๆ ของกลุม

ตวัอยางของตนเพือ่ใหไดมาซ่ึงความรูทีง่ายตอการเขาใจ อกีทัง้ในประเทศไทยสามารถ

รบัชมโทรทศัน ได 3 ชองทางหลกั คอื ผานระบบภาคพืน้ดนิ (Terrestrial Television) 

แบบไมบอกรบัเปนสมาชกิ หรอื ฟรทีวี ี (Free TV) ซึง่มจีาํนวน 6 สถาน,ี ผานระบบ

เคเบิ้ล (Cable Television) และผานระบบดาวเทียม (Satellite Television) จะเห็น

ไดวาการรับชมโทรทัศนระบบดิจิทัลนั้น ในประเทศไทยไดมีการใชงานมาเปนเวลา
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นานแลว เมือ่มกีารวดัระดบัความรูเกีย่วกบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้

ดิน จึงทําใหกลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบคําถามที่ถูกตองในขอคําถามเกี่ยวกับ 

“โทรทศันระบบดจิทิลัใหสสีนัของภาพดกีวาและสดใสกวาโทรทศันในระบบปจจบุนั” 

รองลงมา “โทรทัศนระบบดิจิทัลใหความคมชัดของภาพดีกวาโทรทัศนในระบบ

ปจจบุนั” และ “โทรทศันระบบดจิทิลัใหคณุภาพของระบบเสียงดกีวาโทรทศันในระบบ

ปจจุบัน” ตามลําดับ ซึ่งคุณลักษณะ 3 สิ่งนี้ ทําใหกลุมตัวอยางสามารถเขาใจ

คุณลักษณะที่โดดเดนของการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไดโดยงาย 

ทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพ้ืนดิน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 คณุลกัษณะของนวตักรรมทีม่อีทิธพิลตอการยอมรบัในการสือ่สารนวตักรรม

ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมคือ คุณลักษณะของ

นวตักรรม อนัไดแก ความไดเปรยีบเชงิเทยีบ ความเขากนัได ความสลบัซบัซอน การนาํ

ไปทดลองใช และการสังเกตเห็นผลได ทั้งนี้ E.M. Rogers and F.F. Shoemaker 

(1971, pp. 22-23) ไดกลาววา “คุณลักษณะของนวัตกรรมตามที่ผูยอมรับรูสึกเปน

ปจจัยสําคัญในการท่ียอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม แมวานวัตกรรมจะเปนส่ิงที่มี

ประโยชนมาก แตถาบุคคลเห็นวาไมดี ไมมีประโยชนก็อาจจะปฏิเสธนวัตกรรมน้ัน” 

ดงันัน้เมือ่กลุมตวัอยางไดเหน็โจทยคาํถามเกีย่วกบัทศันคตทิีม่ตีอคณุลกัษณะการแพร

ภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินแลว จึงตัดสินใจเลือกตอบโจทยคําถามวา “เห็น

ดวย” ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัคณุลกัษณะของนวตักรรมใหมอยางการแพรภาพโทรทศัน

ระบบดจิทิลั เพราะคณุลกัษณะทัง้ 5 ประการ นัน้สามารถตอบสนองตอความตองการ

ของกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี และเปนประโยชนตอตนเองไดอยางเปนที่นายอมรับ

ตอไปในอนาคต

 อีกทั้งผลการวิจัย พบวา เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน จะมีทัศนคติที่มีตอคุณลักษณะความไดเปรียบเชิงเทียบ ความเขากันได 

และความสลับซับซอนของการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินไมแตกตาง

กัน สวนลักษณะทางประชากรดานอายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนนั้นจะมีทัศนคติที่มี

ตอคุณลักษณะการนําไปทดลองใชของการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน
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แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูที่มีอายุระหวาง 16-20 ป จะมีทัศนคติที่มีตอ

คุณลักษณะการนําไปทดลองใชของการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

มากกวาทุกอายุ และผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน จะมีทัศนคติที่มีตอ

คุณลักษณะการนําไปทดลองใชของการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

แตกตางกัน เนื่องจากผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท จะมีทัศนคติที่มี

ตอคุณลักษณะการนําไปทดลองใชของการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

มากกวาทุกกลุมรายได 

 คณุลกัษณะการนาํไปทดลองใช ในประเดน็ “ภาครฐัควรมกีารสนบัสนนุให

ประชาชนสามารถรบัชมการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัโดยใหยมืทดลองใชอปุกรณ

แปลงสัญญาณ “Set-top Box” กอนการยุติการแพรภาพโทรทัศนระบบแอนะล็อก” 

และประเด็น “หนวยงานหรือบริษัทตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการผลิตโทรทัศน ควร

มตีวัอยางใหทดลองใชสาํหรบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลั ทัง้ในหางสรรพสินคา 

และบูทงานนิทรรศการ” มีผลตอตัวแปรทางประชากรดานอายุ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนนั้น จะมีทัศนคติในประเด็นที่กลาวมาขางตนมากกวากลุมตัวแปรระดับอื่นๆ 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอายุระหวาง 16-20 ป และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 

บาท เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 

คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวา 

รวมทั้งพึงพอใจและชอบที่จะไดทดลองใชอะไรใหมๆ มากกวา 

 คุณลักษณะการสังเกตเห็นผลได ในประเด็น “การแพรภาพโทรทัศนระบบ

ดจิทิลัจะทาํใหทานเหน็ถงึประโยชนในการใชงาน เชน ไดรบัความรูจากรายการประเภท

ตางๆ ทีม่ากขึน้ ทราบถงึขอด ีขอเสยีของการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลั และความ

จาํเปนทีจ่ะตองมหีรอืตองใชโทรทศันระบบดจิทิลั”, ในประเดน็ “การแพรภาพโทรทศัน

ระบบดิจิทัลจะทําใหทานสามารถแกปญหาในเรื่องของสัญญาณภาพถูกรบกวน ภาพ

ไมคมชัด หรือการเกิดภาพเงา ภาพซอน ในขณะรับชมโทรทัศน” และประเด็น “การ

แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลจะทําใหทานสัมผัสถึงวัฒนธรรมตางชาติผานชอง

รายการที่หลากหลายจากตางประเทศ” มีผลตอตัวแปรทางประชากรดานอายุ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูท่ีมีอายุระหวาง 16-20 ป และผูที่มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท เปนปจจัย

ที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของคุณลักษณะการสังเกตเห็นผลไดชัดเจนกวา
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เพราะผูทีม่อีาย ุและรายไดนอย จะถกูชกัจงูจติใจหรอืโนมนาวจติใจไดงายกวาจากการ

สังเกตเห็นผลได นอกจากนี้แลว อายุยังมีความสัมพันธตอสารและสื่อที่ไดรับอีกดวย 

การยอมรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรบันวตักรรมนัน้ขึน้อยูกบัลกัษณะของนวตักรรมที่

มีองคประกอบสําคัญ จึงทําใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตางเกิด

การยอมรับไมตางกัน เชน สามารถปรับใชงานไดอยางเต็มที่ สามารถปฏิบัติตามและ

เขาใจไดงาย รวมทั้งมีการปฏิบัติอยางไดผลมาแลวในตางประเทศ สวนเหตุผลหลักๆ 

นัน้เปนเพราะการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิเปนความสืบเนือ่งจาก

ความกาวหนาของการพัฒนาระบบการรับและสงสัญญาณโทรทัศนที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

ทัง้จากประเทศผูนาํทางดานเทคโนโลย ีอาท ิประเทศสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น จนี เกาหลใีต 

และกลุมประเทศในยโุรป ตางพฒันาศกัยภาพดานมาตรฐานของโทรทศันระบบดจิทิลั

ภาคพื้นดิน จึงสงผลกระทบตอนานาประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกในประชาคม

อาเซยีนตองขยบัตวัตาม ดวยการกาวเขาสูการเปลีย่นผานโทรทศันระบบดจิทิลัในทีส่ดุ 

ซึง่จะเหน็ไดวาเหตผุลในสวนนีส้งผลใหภาคประชาชนจาํเปนตองยอมรบันวตักรรมการ

แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ถึงแมวาผลกระทบของการเปลี่ยนผานสู

โทรทัศนระบบดิจิทัลดานการเตรียมความพรอมเขาสูกระบวนการ Analog Switch 

Off (ASO) หรือการยุติการใหบริการระบบแอนะล็อกภาคพื้นดินในประเทศไทยที่จะ

เกิดขึ้นในไมชา ไมเพียงสงผลกระทบโดยตรงตอการแพรภาพออกอากาศแตยังสง

ผลกระทบตอมิติทางสังคมในหลากหลายมิติซ่ึงประเทศไทยตองเตรียมความพรอม

สูการเปลี่ยนผานระบบโทรทัศนดิจิทัลภาคพื้นดิน (อิสรีย ประดิษฐธีระ, 2555, 

น. 208-210) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลกระทบดานประสิทธิภาพการใชคลื่นความถี่ 

 2. ผลกระทบตอผูบริโภค 

 3. ผลกระทบตอสถานีโทรทัศน ผูผลิตรายการ และผูประกอบการ 

 4. ผลกระทบตอบริบทเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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ปจจยัทีม่ผีลต่อระดับความรู ้ทศันคต ิและการยอมรบัการแพร่ภาพโทรทศัน์
ระบบดิจิทัล 
 การศึกษาในครั้งนี้ พบวา ปจจัยที่มีผลตอระดับความรู ทัศนคติ และการ

ยอมรับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินในครั้งนี้ ซึ่งลักษณะทางดาน

ประชากร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน นั้น

ไมไดมผีลตอระดบัความรู ทศันคต ิและการยอมรบัการแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลั

ภาคพื้นดิน ถึงแมวาลักษณะประชากรจะมีความแตกตางกันอยูมาก แตก็ไมไดสงผล

หรือมีผลตอความรู ทัศนคติ และการยอมรับฯ ในเรื่องดังกลาว

 ในยุคสมัยนี้ประชากร ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเขาถึงสื่ออินเทอรเน็ตไดงาย 

ซึ่งเปนสื่อที่หลอมรวมแหลงขาว และแหลงความรูมากมายเขาดวยกัน จากสื่อตางๆ 

เชน หนงัสอืพมิพ วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน หรอืแมกระทัง่ส่ือบคุคล ในลักษณะ

ของการแชท หรือออนไลน สามารถซักถามโตตอบประเด็นตางๆ ที่กลุมตัวอยางสนใจ

ไดในทันที จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความรูในระดับมาก ถึงแมวาเรื่องของการแพรภาพ

โทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินจะเปนเรื่องนวัตกรรมใหมที่มีความสลับซับซอนและ

เขาใจยากอยูไมนอยก็ตาม แตดวยการคนหาขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต สื่อมวลชน 

สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจรวมทั้งสื่อประเภทตางๆ น้ีเอง จึงทําใหกลุมตัวอยางมี

ความรูในเรื่องดังกลาวไดในทันที 

 การแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนินัน้ เปนทางเลอืกใหมทีด่กีวา

การใชการแพรภาพโทรทศันระบบแอนะลอ็กทีม่อียูเดมิ ซึง่คณุลกัษณะของนวตักรรม

การแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลสามารถตอบสนองความตองการของกลุมตัวอยาง

ไดเปนอยางดี และยังสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีของกิจการ

ที่เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชนในประเทศไทยไดอีกดวย 

 ในสวนของการยอมรับนั้น ไมวากลุมตัวอยางจะยอมรับไดทั้งหมดหรือไม 

การแพรภาพโทรทศันระบบดจิทิลักจ็ะเกดิขึน้อยางแนนอน ซึง่ผลกระทบนัน้จะมทีัง้ดี

และไมด ีทัง้นีข้ึ้นอยูกบักลุมตวัอยางหรอืกลุมผูรบัชมการแพรภาพโทรทศัน วาจะเลือก

รับชมการแพรภาพสัญญาณในรูปแบบไหน ไมวาจะเปนการซื้อโทรทัศนรุนใหมที่

สามารถรองรบัสญัญาณดจิทิลัไดในตวั หรอืซือ้อปุกรณแปลงสญัญาณ “Set-top Box” 

มาติดตั้งเพิ่มเติม ไมวากลุมตัวอยางจะเลือกวิธีการรับชมแบบไหน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
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การตัดสินใจของผูรับชม ประกอบกับนโยบายของภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

อยาง กสทช. วาจะทําหนาที่ในการวางแผนหรือมีการประชาสัมพันธใหประเทศไทย

เปนไปในทิศทางไหน 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 1. การศึกษาในครั้งน้ี ทําใหไดทราบถึงวิธีการเลือกรับสัญญาณการ

แพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะเลือกซื้อ

โทรทัศนรุ นใหมท่ีสามารถรองรับสัญญาณการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัล

ภาคพื้นดิน DVB-T2 ไดในตัว มากกวาที่จะซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ หรือ Set-top 

Box มาตดิตัง้เพิม่กบัโทรทศันเครือ่งเดมิทีม่อียู ซึง่ผลจากการวจิยัครัง้นีไ้ดออกมาอยาง

ชัดเจนแลววากลุ มตัวอยางสวนใหญในเขตกรุงเทพมหานครมีความพรอมที่จะ

เปลี่ยนแปลงการแพรภาพฯ ทั้งนี้ภาครัฐควรเขามาใหการสงเสริมอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของอยางจริงจัง 

 2. การศึกษาในครั้งนี้ พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสาร

จากสื่อตางๆ เกี่ยวกับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน (ความถี่/ความ

บอยครั้งในการเปดรับ ใน 1 สัปดาห) ที่กลุมตัวอยางเปดรับนอยที่สุด 2 อันดับสุดทาย 

ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐ และเจาหนาที่จากหนวยงาน กสทช. ทั้งนี้

เจาหนาทีจ่ากสองหนวยงานภาครฐัควรมกีารใหขอมลูเพือ่การประชาสมัพนัธทีม่ากขึน้ 

แกประชาชนทุกระดับชั้นตั้งแตระดับรากหญา เปนตน เพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบ

ขอดี และขอเสียของการเปลี่ยนแปลงการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน 

อยางเขาใจไดโดยงายและเปนรูปธรรม อีกท้ังควรมีเหตุผลที่เปนประโยชนในการ

ยอมรบัหรอืไมยอมรบั เพราะการเปลีย่นแปลงในครัง้นี ้ถอืไดวาเปนการปฏิวตัริปูแบบ

ของสื่อโทรทัศนที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต
 1.  การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพ-

มหานครเทานั้น ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยาง

ทัง้ประเทศ เพือ่ใหทราบถงึผลโดยรวมในภมูภิาคตางๆ ทัว่ประเทศ วามคีวามรู ทศันคติ 

และการยอมรับการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดินแตกตางกันหรือไม 

 2. การศกึษาในครัง้นี ้เปนการศกึษาเฉพาะทีผู่ชมโทรทศัน ซึง่เปนผูรบัสาร

เพียงดานเดียว ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยในกลุมตัวอยางที่เปน

ผูประกอบธุรกิจโทรทัศนระดับชาติ ผูประกอบการระดับทองถิ่น ผูประกอบการดาน

การคาขายโทรทัศนและอุปกรณติดตั้ง รวมถึงผูผลิต ผูกํากับ และทีมงานการถายทํา

ดวยระบบภาพดิจิทัล ในดานของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายการ เพื่อใหมี

ความสอดคลองกับการรองรับที่ประเทศไทยกําลังจะมีการแพรภาพโทรทัศนระบบ

ดิจิทัลภาคพื้นดินอยางเหมาะสม 

 3. การศึกษาในครั้งตอไป ควรศึกษาถึงความตองการเกี่ยวกับประเภท

รายการของการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน เพื่อใหผูชมไดรับเนื้อหา 

ขอมลูทีเ่ปนประโยชนจากการจดัประเภทรายการในแตละชองทีจ่ะมเีพิม่มากขึน้ และ

เพื่อเพิ่มความมีคุณภาพของรายการในระดับอาเซียน

 4. การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาถึงนโยบายและการวางแผนการ

ประชาสัมพันธของการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ในหนวยงานที่

รับผิดชอบในเรื่องน้ีโดยตรง เพื่อใหทราบถึงการเตรียมความพรอม อีกทั้งเพื่อให

ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ รวมถึงการประเมินแผนการประชาสัมพันธตางๆ 

 5. การศกึษาครัง้ตอไป ควรศกึษาถงึประโยชนและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

ทั้งทางดานการลงทุน ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมของการแพรภาพโทรทัศนระบบ

ดิจิทัลภาคพื้นดินในภูมิภาคอาเซียน
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 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับส่ือและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ของผูพกิารทางสายตา” มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ในการตดัสนิ

ใจซื้อผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

ของผูพิการทางสายตา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา 

เพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา และเพื่อศึกษา

อุปสรรคการสื่อสารของผูพิการทางสายตาในการซื้อผลิตภัณฑ การศึกษาเรื่องนี้

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อรวบรวมขอมูล โดย

ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณและบันทึกขอมูล จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และ

นําเสนอรายงานการวิจัยในลักษณะพรรณนา กลุมประชากรเปนผูพิการทางสายตา 

ณ มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอด จํานวน 10 คน 

 ผลการศึกษาพบวา

 พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ในการตดัสนิใจซ้ือผลิตภัณฑของผูพกิารทางสายตา

สวนใหญรับรูขอมูลของผลิตภัณฑตางๆ จากสื่อมวลชน คือ โทรทัศน ซึ่งผูพิการทาง

สายตาไมคอยสนใจในขอมูลผลิตภัณฑจากการโฆษณามากนัก เนื่องจากไมไดเปดรับ

โดยตรง มกีารโฆษณาเกนิความเปนจรงิทาํใหผูพกิารทางสายตาไมกลาเสีย่งทีจ่ะตดัสนิ

ใจซือ้ จงึทาํการเปดรบัขอมลูของผลติภณัฑจากสือ่บคุคลแทนเพือ่ชวยในการตดัสนิใจ

ซือ้ เนือ่งจากมคีวามนาเชือ่ถอืและทราบขอมลูผลติภณัฑทีช่ดัเจน สาํหรบัสือ่ใหมมกีาร

เปดรบันอย แตสามารถรบัรูขอมลูผลติภณัฑทีเ่ขาใจงายกวาโทรทศัน คอื อนิเทอรเนต็

และเครื่องเลน MP3 

 ในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑนัน้ เริม่จากรบัรูปญหาถงึความตองการ

ผลิตภัณฑโดยรับรูจากการตรวจสอบสินคาท่ีมีปริมาณใกลจะหมด โดยทําการคนหา

ขอมูลจากสื่อบุคคล โดยนําขอมูลที่ไดมาพิจารณากอนตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงตองใชเวลาใน

การเลือกโดยเฉพาะผลิตภัณฑใหมจะใชเวลาประเมินนาน และผลิตภัณฑที่ใชเปน

ประจาํจะใชเวลาประเมนินอย เพราะมคีวามคุนเคยกบัผลติภณัฑในประสบการณ สวน

การตัดสินใจซื้อสวนใหญจะไมเปลี่ยนยี่หอ เนื่องจากคุนเคยกับผลิตภัณฑที่ใชอยูเปน

ประจํา แตก็มีผูพิการทางสายตาบางคนไมคํานึงถึงตรายี่หอ เนื่องจากเลือกคุณสมบัติ

บทคัดยอ
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ของผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับความตองการของตนมากที่สุด และพฤติกรรมภายหลัง

การซื้อสวนใหญพอใจกับผลิตภัณฑที่ใชอยูเปนประจําและใชมาตอเน่ือง แตก็มีสวน

นอยที่จะเปลี่ยนมาใชผลิตภัณฑใหม โดยทําการซื้อขนาดเล็กเพื่อทําการทดลอง

 อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑประเภทสินคาสะดวกซื้อของ

ผูพิการทางสายตา เปนสินคาที่ใชบอยในชีวิตประจําวันมี 2 ชนิด คือ สินคาอุปโภค 

โดยมปีรมิาณซือ้จาํนวนมาก เนือ่งจากสามารถใชไดนาน และประหยดัคาใชจายในการ

เดนิทาง สนิคาบรโิภค โดยมปีรมิาณซือ้จาํนวนนอย เนือ่งจากไมสามารถเกบ็ไวนานได 

มีวันหมดอายุ สวนใหญจะใหความสําคัญกับยี่หอเพราะสะดวกตอการตัดสินใจซื้อ 

อาศัยประสบการณ ความคุนเคย และบอกใหผูอื่นไดหยิบผลิตภัณฑใหไดงาย เหตุผล

ในการซื้อสินคาอุปโภคนั้นเกิดจากความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ และความ

ชอบสวนบุคคล สวนเหตุผลในการซื้อสินคาบริโภคเกิดจากความตองการทางรางกาย 

เชน การหิว กระหาย สําหรับผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อเปนผูตัดสินใจซื้อเองโดย

ไปซื้อดวยตัวเอง และ/หรือมีคนสายตาปกติที่มีความสัมพันธใกลชิดพาไปซื้อ โอกาส

ในการซื้อนั้น สวนใหญจะซื้อในชวงผลิตภัณฑใกลหมดโดยเฉพาะสินคาอุปโภคและ

สินคาบริโภคจะซื้อเมื่อตองการบริโภคในทันที และชองทางหรือแหลงที่ซื้อเนนความ

สะดวก คือ ซุปเปอรมาเก็ต รานสะดวกซื้อ และรานโชหวยบริเวณใกลมูลนิธิคอลฟลด

เพื่อคนตาบอดหรือใกลที่พักอาศัย

 สําหรับปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ สําหรับราคาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ สวนชองทางการ

จัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเล็กนอยเลือกเฉพาะบริเวณใกลที่พักอาศัยหรือใกล

มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอด และการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

เชน รายการสงเสริมการขาย การขายจากพนักงานโดยตรง 

 นอกจากนี ้อปุสรรคการสือ่สารในการซือ้ผลิตภัณฑทีพ่บ คือ หยบิผลิตภัณฑ

ผดิ ไดผลติภณัฑไมครบตามทีต่องการ พนกังานขายไมเตม็ใจใหบรกิาร และส่ิงทีผู่พกิาร

ทางสายตาอยากใหปรับปรุง คือ ควรทําการติดอักษรเบรลลบนผลิตภัณฑ ควรมีการ

จดัอบรมพนกังาน รวมทัง้ปรบัปรงุการโฆษณาผลติภัณฑในส่ือโทรทศัน และควรมกีาร

จัดบริการการขายโดยตรงตามแหลงของผูพิการทางสายตาทุกๆ สิ้นเดือน

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปดรับสื่อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ผูพิการทางสายตา
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 The objectives of the study on “Media Exposure and Buying 

Decision of the Blind” are to study the blind’s media exposure in buying 

decision, as well as their buying decision process, buying behavior, 

and buying decision in factors, in order to learn about communication 

obstacles of the blind in buying products. This study is conducted as a 

qualitative research, which is based on in-depth interview, for which the 

researcher conducted and recorded the information. The information 

obtained is analyzed and presented in the form of description. Research 

population comprises 10 blind at Caulfield for the Blind Foundation. 

 The study f inds that:

 1. Media exposure for buying decision 

  The blind media exposure for buying decision are television 

followed by person media. However, person media is more reliability. 

Moreover, the blind also exposure to new media; internet, via special 

program “PPA Tatip”. 

 2. Buying decision process 

  2.1 Problem recognition: The blind recognize the problem 

mostly by running out of product. 

  2.2 Prepurchase search: The blind search for information 

about product mostly from person media. 

  2.3 Evaluation of alternatives: The blind evaluation most-

ly estimate the alternatives by their experience of using product. 

  2.4 Making decision: The blind make their decision by 

considering the functional of products. 

  2.5 Post purchase behavior: Mostly they are brand loyalty.

Abstract
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 3. Buying behavior 

  3.1 Reasons to buy: The blind focus on functional benefit 

of product not emotion benefit. 

  3.2 Influential: The blind themselves is the influential of 

buying every product. However, person media; friends and family, help 

them by giving more information of the product.

  3.3 Opportunity to buy: The blind buy the product of low 

product and need consume immediately. 

  3.4 Channel or the purchase: The blind go to supermarkets, 

convenience store and grocery store near at Caulfield for the Blind or a 

habitat.

 4. Buying decision in factors 

 Product is the most important factors followed by promotion. 

For the promotion, the blind concerns sale promotion which are discount 

and premium. 

 5. Communication obstacles of the blind in buying products 

  5.1 Problem: Picked the wrong product, not the desired 

product and salesperson unwilling to service. 

  5.2 Improve: Producer should installed Braille on the 

product, training employees, improvements in product advertising on 

television and services sold directly to the source of the Blind every 

month.

Keywords: Media Exposure, Buying Decision, The Blind.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 มนุษย เปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญที่สุดที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ 

ซึ่งเห็นไดจากการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปน

ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555, น. 1-8) ผูพิการก็เปนกลุมหนึ่งซึ่งควรไดรับสิทธิ

และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปนทรัพยากรที่มีคุณคา รัฐบาลจึงตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยประกาศใช พ.ร.บ.การฟ นฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 เพื่อใหบุคคลกลุมนี้ไดรับสิทธิตางๆ มากขึ้น รวมถึง

การไดรับการสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูสมรรถภาพ ดวยวิธีการทางการแพทย การ

ศกึษา ฝกอาชพี และการเขาสงัคม ตลอดจนการแกไขปญหาและอปุสรรคทางเศรษฐกจิ

และสังคมใหแกคนพิการ (พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534, 

น. 22-24) นอกจากนี้ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (2551) 

ไดใหความสําคัญแกทุกคน ไมวาจะเปนผูพิการก็ควรที่จะไดรับสิทธิและโอกาสที่เทา

เทยีมกนัทางกฎหมาย และสวสัดกิารตางๆ เชนเดียวกบัคนปกตทิัว่ไป เมือ่นกึถงึสภาพ

ชีวิตที่ตองมีสายตาทีบ่กพรอง ในการเดนิทางกต็องอาศัยความพยายามเปนอยางมาก 

ทั้งทักษะในการใชไมเทาขาวหรืออุปกรณชวยอยางระมัดระวัง ความคุนเคยกับสภาพ

แวดลอม การเขาสงัคม รวมถงึความสามารถของผูพกิารทางสายตาแตละคนดวย และ

สิ่งที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิต คือ ของกินและของใช เพื่อความอยูรอด ถาหาก

ผูพิการทางสายตารูวาผลิตภัณฑท่ีอยูตรงหนาคืออะไร สามารถใชทําอะไรไดบาง 

โดยที่ไมตองใหผูอื่นคอยบอกก็คงจะเปนการดําเนินชีวิตที่งายขึ้น ดังน้ัน ผูพิการทาง

สายตาจึงมีขอจํากัดในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เนื่องจากบกพรองทางการเห็น 

มีความจําเปนท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือ เพื่อดํารงชีวิตประจําวันหรือมีสวนรวม

ทางสังคมได
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 จากผลสํารวจของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ รายงานขอมูลคนพิการประจําเดือน ตุลาคม ป พ.ศ. 2555 พบวา ใน

ประเทศไทยมีจํานวนผูพิการทั้งหมด 142,628 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 

2,827 คน แบงเปนเพศชาย 1,536 คน และเพศหญิง 1,291 คน สวนใหญอาศัยอยู

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื รองลงมาคอืภาคเหนอื ภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาค

ใต ตามลําดับ และกรุงเทพมหานครมีจํานวนนอยที่สุด

 สําหรับเรื่องของการสื่อสาร นอกจากการพูดและการฟงแลว การอานเปน

กุญแจของความสําเร็จทางการศึกษาและเปนอาวุธสําคัญในการดําเนินชีวิต ดังนั้น 

การอานจึงมีความจําเปนในการเรียนรู เนื่องจากผูพิการทางสายตาไมสามารถอาน

หนังสือแบบคนปกติไดจึงมีอักษรเขียนและอาน เรียกวา “อักษรเบรลล” และปจจุบัน

การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือเรียกวา “สื่ออิเล็กทรอนิกส” ไดเขามามีบทบาท

สําคัญในการอํานวยความสะดวกใหผูพิการทางสายตาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เรียนรูหรือรับรูขอมูลอยางมาก เชน ใชซอฟตแวรเพื่อแปลงขอมูลเปนเสียง การใช

ซอฟตแวรเพื่อขยายขนาดตัวอักษรบนหนาจอคอมพิวเตอรสําหรับผูพิการสายตา

เลือนราง นอกจากน้ีอาจสื่อสารผานสื่อมวลชนและสื่อบุคคล แมวาจะมีการคิด

อักษรเบรลลข้ึนมาในชีวิตประจําวันผูพิการทางสายตาก็คงพบอุปสรรคในการส่ือสาร 

เพราะเครื่องอุปโภคบริโภคหลายอยางไมไดมีการพิมพอักษรเบรลลไว จึงเปนปญหา

วา ผูพิการทางสายตาจะสือ่สารในการเลอืกซ้ือผลติภณัฑไดอยางไร แตประเทศทีพ่ฒันา

แลว เชน ประเทศญี่ปุน มีการผลิตสินคาที่มีอักษรเบรลลกํากับ รวมทั้งเครื่องใชตาม

สถานที่สาธารณะตางๆ เชน ลิฟต ที่ซื้อตั๋วรถไฟ โทรศัพทสาธารณะ ตูอัตโนมัติตางๆ 

และเครื่องเช็คสีแปรผลในรูปแบบเสียง (รายการดูใหรู ชอง Thai PBS, 2555) ดังนั้น 

ในอนาคตหากประเทศไทยมีการตื่นตัวมากกวานี้ก็มีความเปนไปไดสูงที่จะผลิตสินคา

เพื่อคนตาบอด ชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เราควรพิจารณาถึงปญหาในการ

สื่อสารนั้น เพื่อนําไปพัฒนากฎหมายท่ีมีอยูในเมืองไทยใหมีการผลิตสินคาที่คุมครอง

ผลประโยชนของผูบริโภคและสรางความเทาเทียมใหกับสังคมไทย

 ในการศกึษาผูวจิยัเลอืกทีจ่ะศกึษาทีม่ลูนธิคิอลฟลดเพือ่คนตาบอด เนือ่งจาก

เปนมูลนิธิท่ีกอตั้งมานานไมตํ่ากวา 33 ป มีการทํางานเปนระบบ ใหการชวยเหลือ
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สนับสนุนและฟนฟูสมรรถภาพกับคนตาบอดอยางมาก จํานวน 471 คน ดวยเหตุนี้ 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อทราบถึงความตองการไดรับการชวยเหลือ นํามา

เปนสวนหนึ่งในการกําหนดนโยบายและการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูพิการทางสายตาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาการแกปญหาในการสื่อสารที่มี

ผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา ใหมีสิทธิและความเทาเทียมกัน

ไดอยางเหมาะสมและตรงกับความตองการของพวกเขา เพื่อใหมีความสะดวกในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น สงผลใหพึ่งพาตนเองไดและลดภาระใหกับสังคม

นอยลง

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของ

ผูพิการทางสายตา 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา 

 4. เพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา

 5. เพือ่ศกึษาอปุสรรคการสือ่สารของผูพกิารทางสายตาในการซือ้ผลิตภัณฑ

วิธีดําเนินการวิจัย

 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุมเปาหมายเปนผูพิการทาง

สายตาจํานวน 10 คน จํากัดเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน ที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป 

ณ มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอด โดยใชแนวคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึกและ

เครื่องบันทึกเสียง เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
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ผลการวิจัยและอภิปราย

พฤติกรรมการเปดรับสื่อในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา
 ประเภทสื่อมวลชน

 ในการเปดรับสื่อตางๆ เพื่อใชในการซ้ือผลิตภัณฑ พบวา ทุกคนเปดรับ

สื่อมวลชน โดยมีการรับรู ขอมูลผลิตภัณฑจากโทรทัศนเปนสวนใหญ แตพบวา 

สวนใหญไมคอยสนใจในผลิตภัณฑนั้นๆ อยางจริงจังจากการโฆษณา เน่ืองจากไมได

เปดรับโดยตรง ฟงผานๆ จากคนภายในบานเปดรับ และฟงไปเพื่อแกเหงา แกเบื่อได 

แมวาคุณลักษณะของโทรทัศนจะเปนสื่อท่ีสามารถรับไดดวยการฟงการมองเห็นภาพ

จึงมีสวนชวยอยางมากตอการรับรูและความเขาใจของผูรับขาวสาร โทรทัศนเปนสื่อ

ที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในวงการโฆษณาวา เปนสื่อโฆษณาในอุดมคติ เพราะ

สามารถใหทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหว และสี ทําใหผูทําโฆษณาสามารถสรางสรรค

งานโฆษณาเพื่อจูงใจผูรับขาวสารไดดีกวาสื่อประเภทอื่นๆ (ดารา ทีปะปาล, 2554) 

แตสาํหรับผูพกิารทางสายตารบัฟงเสยีงไดอยางเดยีว ไมสามารถเหน็ภาพประกอบเพือ่

ใชในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑได จงึทาํใหสือ่โทรทศันมคีวามนาสนใจนอยลง ขาดการ

โนมนาวใจที่มีประสิทธิภาพตอคนตาบอด จึงมีผลไมมากนักในการตัดสินใจซ้ือ เชน 

บางคนอยากซือ้ อยากลองใชผลติภณัฑ แตไมกลาเสีย่ง เนือ่งจากมทีศันคตวิาเปนการ

โฆษณาเกินความจริง การท่ีไดยินแตเสียงทําใหไมทราบขอมูลผลิตภัณฑที่ชัดเจน 

รับรูแตยี่หอผลิตภัณฑ แตไมรูวาผลิตภัณฑนั้นมีรายละเอียดอะไร จึงทําการถามคน

ตาดีแทน ซึ่งสอดคลองกับ Klapper (1960) ที่กลาววา แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือก

สนใจหรือเปดรับขาวสาร ที่สอดคลองกับความคิดเห็น ความสนใจที่มีอยูเดิม และ

พยายามหลีกเลี่ยงขาวสารท่ีไมสอดคลองกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน 

ทั้งนี้เพราะการไดรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรู ความเขาใจ หรือทัศนคติที่มีอยู

เดิม กอใหเกิดความไมสมดุลทางจิตใจ ซึ่งบุคคลอาจลดภาวะความไมสมดุลน้ีไดโดย

การเปลีย่นทศันคต ิความรูหรอืพฤตกิรรมการแสดงออก หรอืเลอืกสรรเฉพาะขาวสาร

ทีส่อดคลองกบัความคดิเหน็เดมิของตน และสอดคลองกบั พรกมล รชันาภรณ (2542) 

ที่กลาววา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร บุคคลจะเปดรับขาวสารเม่ือตองการทราบ

ขอมูลที่ตนเองสนใจอยากจะรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะรายการที่ตนสนใจหรือมี
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ผูแนะนําหรือชมรายการโทรทัศน และหากมีขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญเกี่ยวกับ

ตนเองก็จะใหความใสใจหรือเปดดูเปนพิเศษ

 สําหรับการโฆษณาจากโทรทัศนสามารถสรุปไดวาไมเปนไปตามแนวคิด

ทีว่าการโฆษณาเปนเครือ่งมอืการสือ่สารทีส่าํคญัทีส่ดุของสนิคาอปุโภคบรโิภค เพราะ

ผูพกิารทางสายตาไมสามารถมองเหน็ได การโฆษณาโนมนาวใจของสือ่โทรทศันจงึไมมี

ผลตอการเปดรับเหมือนคนสายตาปกติท่ัวไปเทาที่ควรทํา โดยประสบการณระหวาง

คนตาบอดและคนตาดมีคีวามแตกตางกนั อาจทาํใหการตคีวามหมายจากการโฆษณา

ผิดไป

 ประเภทสื่อบุคคล

 ผูใหสัมภาษณกลาววา ถาจะทําการซื้อผลิตภัณฑโดยตรงจะเปดรับจากสื่อ

บุคคลเพื่อชวยในการตัดสินใจซ้ือมากกวา เนื่องจากขอมูลที่ไดจากเพื่อน คนใน

ครอบครัว เจาหนาที่สมาคมคนตาบอด หรือพนักงานขาย มีความนาเชื่อถือกวา อยาง

นอยไดเคยใชผลิตภัณฑน้ันมาแลว การโฆษณาผลิตภัณฑในส่ือโทรทัศนมักเกินความ

เปนจรงิ ไมสามารถรบัรูขอมลูอยางเขาใจได อยางไรกต็าม พบวา สวนใหญสนใจขอมลู

ผลิตภัณฑจากสื่อบุคคล เพื่อทําการทดลองและประเมินผลวาพอใจหรือไมพอใจ ซึ่ง

สอดคลองกบัแนวคดิสือ่บคุคลของ ปรมะ สตะเวทนิ (2541) ทีก่ลาววา การใชสือ่บคุคล

ในการติดตอสื่อสารกอใหเกิดผลดี คือ สามารถนําขาวสารที่ตองการเผยแพรขาวสาร

เปนไปในลักษณะที่ยืดหยุนปรับใหเขากับผูรับสารเปนรายๆ ไปได และยังทําใหรับ

ทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสารไดทันที

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา
 การรับรูปญหาถึงความตองการผลิตภัณฑ

 ในการรบัรูปญหาถงึความตองการผลติภณัฑ ทกุคนรบัรูจากการตรวจสอบ

สินคาที่ใชอยูเปนประจํามีปริมาณที่ใกลจะหมด และมีความจําเปนตองการซื้อใน

เวลานั้น เน่ืองจากผูพิการทางสายตาจะรับรูความตองการจากปจจัยสวนตัว จากผล

การศึกษาพบวา เม่ือสินคาหมด ผูพิการทางสายตาจะนึกถึงความตองการผลิตภัณฑ

ที่ใชอยางเหมาะสมกับตัวเองได มีการใชแลวไมแพ เชน สบูทาตัวตองมีความหอม 

ใชแลวไมเปนไขมัน สามารถใชลางหนาไดดวย ยาสีฟนตองใชสูตรเกลือใชแลวรูสึก
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สดชืน่ สะอาดกวา แชมพตูองใชแลวไมคนัศรีษะ เปนตน ผูพกิารทางสายตาจงึจะเลอืก

ซื้อผลิตภัณฑตามคุณสมบัติที่เขาตองการเทานั้น ซึ่งไมเกี่ยวกับการนําเขาขอมูลที่เปน

อทิธพิลจากภายนอกทีม่ผีลตอคานยิม ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูบรโิภค ซึง่มาจาก

กิจกรรมสวนผสมทางการตลาดท่ีพยายามสื่อสารไปยังผูบริโภคที่มีศักยภาพ ซึ่งแยก

เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขาถึงและจูงใจผูบริโภคใหซื้อหรือใชผลิตภัณฑ 

โดยใชกลยทุธตางๆ เชน ใชหบีหอ ขนาด การรบัประกนัและนโยบายดานราคา เปนตน 

(Schiffman and Kanuk, 2004) 

 การคนหาขอมูล

 การคนหาขอมูลของผลิตภัณฑ พบวา ทุกคนแสวงหาขอมูลผลิตภัณฑ

จากสื่อบุคคลมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดอธิบายวา การ

คนหาขอมูลกอนการซื้อ เปนขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งผูบริโภคไดรับรูถึง

ความจําเปนและคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการของเขา 

ขั้นตอนนี้เร่ิมตนเมื่อผูบริโภครับรูถึงความจําเปนในการซ้ือและบริโภคในผลิตภัณฑ

จึงจําเปนตองคนหาขอมูลโดยวิธีการตางๆ เชน ประสบการณในอดีต ในกรณีที่

ผู บริโภคไมมีประสบการณมากอนเขาจะคนหาขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอก 

โดยแหลงการคนหาขอมูลของผูพิการทางสายตามี 2 ทาง คือ แหลงขอมูลภายใน 

(Internal Sources) เปนหลกัจะคนหาขอมลูจากความทรงจาํโดยอาศยัประสบการณ

เกีย่วกบัผลติภณัฑในอดตีของผูบรโิภค และในบางครัง้ ถาตองการสนิคาใหมจะคนหา

จากแหลงขอมูลภายนอก (External Sources) เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอตอการ

ตดัสนิใจซือ้ โดยผูพกิารทางสายตาคนหาขอมลูจากเพือ่น คนภายในบาน พนกังานขาย 

คนรูจัก

 การประเมินทางเลือก  

 การประเมินผลทางเลือกของผูพิการทางสายตาจะมี 2 ทางเลือก คือ 

ประเมินสินคาที่ใชเปนประจํา และประเมินสินคาใหม ซึ่งโดยสวนใหญสินคาที่ซื้อ

ประจําจะเลือกซื้อและใชสินคาเดิมๆ ตามความคุนเคย จึงทําใหมีความภักดีตอ

ผลิตภัณฑสูง โดยผูพิการทางสายตาจะอาศัยการเลือกซื้อแบบผูซื้อเปนกิจวัตร (Prac-

tical Loyalists) ซึ่งไมไดเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อความประหยัด แตจะอาศัย

ประสบการณจากความทรงจํา แมวาผูซื้อโดยทั่วไปจะหาวิธีการประหยัดทําการเลือก

ซื้อสินคาในราคาท่ีตํ่าสุดหรือมีการเปลี่ยนตราสินคาตามโอกาส เชน ใชคูปองเพื่อลด
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ราคาก็ตาม (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) ซ่ึงผูพิการทางสายตาไมสามารถมองเห็นได 

จึงทําใหการเลือกซ้ือสินคาท่ีซ้ือเปนประจําน้ันใชเวลาในการประเมินนอย แตอยางไร

ก็ตาม พบวา บางคนก็อยากจะลองใชสินคาใหม เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการซื้อ 

แตตองมีการทดลองสินคาอยางระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภัยสูง จึงทําใหการ

ประเมินสินคาใหมใชเวลานานกวาสินคาที่ซื้อเปนประจํา

 การตัดสินใจซื้อ

 สําหรับการตัดสินใจซื้อนั้น พบวา สินคาที่ซื้อเปนประจําโดยสวนใหญ

ไมเปลี่ยนยี่หอผลิตภัณฑ เนื่องจากคุนเคยกับผลิตภัณฑที่ใช ซึ่งสอดคลองกับ Schiff-

man and Kanuk (2004) ท่ีอธิบายวา การซ้ือซํ้านั้นเปนการบงชี้วาผูบริโภคพอใจ

ในสินคาเดิม หรือเรียกวาเปนผูบริโภคประเภทซื้อซํ้า (Repeat Purchase) เนื่องจาก

ผูพิการทางสายตาไมมีทางเลือกมากมายนัก โดยประกอบอาชีพนวดแผนโบราณเปน

หลัก อาศัยแตในมูลนิธิฯ ทุกวัน ดังนั้นการใชชีวิตประจําวันของผูพิการทางสายตา

ไมไดเดนิทางไปไหน กวางไกล จงึมกีารตดัสนิใจซือ้สนิคาเดมิทีส่ะดวกและพอใจสนิคา

ทีใ่ชเปนประจาํ สาํหรบัเกณฑการตดัสนิใจซือ้สนิคาใหม ไมคํานงึถงึตรายีห่อ เนือ่งจาก

เลือกคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับความตองการของตนมากที่สุด 

 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

 พฤติกรรมภายหลังการซื้อของผูพิการทางสายตา พบวา สินคาที่ใชประจํา

โดยสวนใหญมีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑที่ใชอยูเปนประจํา ไมเปลี่ยนแปลง และใช

มาตอเนื่อง สวนสินคาใหมจะเกิดความพึงพอใจ เมื่อไดทําการซื้อสินคาขนาดเล็กเพื่อ

ทําการทดลองใชกอน ถาหากชอบจริงๆ ก็จะทําการตัดสินใจซื้อสินคาเหลานั้น ซึ่ง

สอดคลองกับแบบจําลองการตัดสินใจซื้อสินคาของ Schiffman and Kanuk (2004) 

ในการแสดงผลหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Output) ดานการประเมินหลังการซื้อ 

(Post Purchase Evaluation) ไดอธบิายวา เมือ่ผูบรโิภคใชผลิตภัณฑโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในระหวางการทดลองใช พวกเขาก็จะทําการประเมินในดานของส่ิงที่พวกเขา

คาดหวัง ซึ่งผลจากการประเมินนั้นเปนไปไดที่จะออกมาใน 3 แบบ คือ 1) สินคานั้น

ตรงกบัความคาดหวงันาํไปสูความรูสกึเปนธรรมชาต ิ2) สินคานัน้ดเีกนิความคาดหมาย

ซึง่ทาํใหเกดิความรูสกึทีเ่ปนบวก 3) สนิคานัน้ไมดเีกนิความคาดหมายซึง่ทาํใหเกดิความ

รูสึกที่เปนลบ
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พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา
 จากการสัมภาษณผูพิการทางสายตา ทั้ง 10 คน พบวา ผลิตภัณฑประเภท

สนิคาสะดวกซือ้ทีเ่ปนสนิคาหลกัทีม่กีารใชบอยในชวีติประจาํวนัของผูพกิารทางสายตา 

สามารถแบงเปน 2 ชนิด คือ สินคาอุปโภค ไดแก สบู แชมพู ครีมนวดผม ยาสีฟน 

แปรงสฟีน มดีโกนหนวด ผาอนามยั เปนตน โดยมปีรมิาณทีต่องการซือ้จาํนวนมากตอ

ครั้ง เนื่องจากสามารถเก็บรักษาไดนาน ประหยัดคาเดินทาง และสินคาบริโภค ไดแก 

เครื่องดื่ม ขนม อาหารสําเร็จรูป เปนตน มีปริมาณที่ตองการซ้ือจํานวนนอยตอครั้ง 

เนือ่งจากไมสามารถเกบ็รกัษาไดนาน มวีนัหมดอายเุรว็ ซึง่ผูพกิารทางสายตาสวนใหญ

จะใหความสําคัญกับยี่หอของผลิตภัณฑ เพราะสะดวกตอการตัดสินใจซ้ือ อาศัย

ประสบการณ ความคุนเคยในการใชอยูเปนประจํา เพื่อบอกตอใหผูอื่นไดหยิบผลิต-

ภัณฑใหผูพิการทางสายตาไดงาย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ แจคเกอรลีน 

เมอรคาเดอร (2544) ไดทาํการศกึษาวจิยัเรือ่งการสือ่สารของผลติภณัฑเพือ่คนตาบอด 

พบวา ผลิตภัณฑบริโภคจะซื้อทุกวัน สวนผลิตภัณฑอุปโภคจะซื้อเดือนละครั้ง

 อยางไรก็ตาม เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ พบวา โดยสวนใหญเกิดจาก

ความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑและความตองการทางรางกายและความ

ปลอดภัยในการใชสินคาโดยสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคของมาสโลว 

ซึ่งมีความสอดคลองแค 2 ระดับ คือ อยูในระดับความตองการทางดานกายภาพหรือ

รางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย เพื่อความ

อยูรอด ผูพิการทางสายตาจงึตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑทีส่นองตอความตองการของตนเอง 

และความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการที่จะมีชีวิตที่

มั่นคง ปลอดภัย ผูพิการทางสายตาจึงเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

เพื่อไมใหเกิดการแพจากการนํามาอุปโภคและบริโภค

 สําหรับผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผูพิการทางสายตาเปนผูตัดสินใจ

ซื้อเอง โดยไปซื้อดวยตัวเอง และ/หรือมีคนสายตาปกติที่มีความสัมพันธใกลชิดพาไป

ซือ้ อยางไรกต็าม พบวา ไมมใีครมอีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ เพยีงแตมคีนสายตาปกติ

ที่มีความสัมพันธใกลชิด เชน คนภายในครอบครัว คนที่ไววางใจได และเพื่อน เปน

ผูซื้อผลิตภัณฑมาใหผูพิการทางสายตา ซ่ึงสอดคลองกับบทบาทของกลุมที่มีอิทธิพล

ในการตดัสนิใจซือ้ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน และคณะ (2546) ไดกลาววา ผูซือ้เปนบคุคล
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ทีท่าํหนาทีไ่ปซือ้สนิคาจรงิๆ ซึง่อาจไมใชผูทาํหนาทีใ่นการตดัสินใจหรอืผูทีใ่ชสินคานัน้ 

เพียงแตทําหนาที่ในการซื้อสินคาเทานั้น และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

แจคเกอรลีน เมอรคาเดอร (2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารของผลิตภัณฑ

เพื่อคนตาบอด พบวา พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑของคนตาบอดจะซื้อผลิตภัณฑ

จะไปซื้อเอง หรือไปซื้อกับคนอื่น

 สําหรับโอกาสในการซื้อนั้น สวนใหญผูพิการทางสายตาจะซื้อในชวงสินคา

ใกลหมดโดยเฉพาะสนิคาอปุโภค จะซ้ือในปรมิาณทีเ่กบ็ไวใชไดในระยะหนึง่ และสนิคา

บรโิภค จะซือ้เมือ่ตองการบรโิภคในทนัท ีการวจิยัครัง้นี ้ศึกษาสินคาอปุโภคและสินคา

บริโภคที่เปนสินคาสะดวกซ้ือโดยผูพิการทางสายตาเลือกชองทางหรือแหลงที่ซื้อเนน

ที่ความสะดวก คือ ซุปเปอรมาเก็ต ไดแก Big C, Tops, Tesco Lotus รานสะดวกซื้อ 

ไดแก 7-Eleven, Mini Mart และรานโซหวยบรเิวณใกลมลูนธิคิอลฟลดเพือ่คนตาบอด

หรือใกลที่พักอาศัย

ปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตา
 ในเรื่องการใชผลิตภัณฑของผูพิการทางสายตาจากการสัมภาษณผูพิการ

ทางสายตา ทั้ง 10 คน พบวา ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา 

ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งมีความสําคัญกับการที่จะใหสินคา

ประสบความสําเร็จกับการตัดสินใจของมนุษย ทั้งนี้จากแนวคิดดานการตลาดของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ท่ีกลาววา การทําการตลาดที่ประสบความ

สําเร็จนั้น จะตองมีผลิตภัณฑท่ีดี มีราคาท่ีเหมาะสม มีสถานที่จัดจําหนายที่เขาถึง

ไดงาย และมีการสงเสริมการตลาด ครบทั้ง 4 ดาน ถึงจะประสบความสําเร็จได 

แตสําหรับผูพิการทางสายตาจะสนใจเฉพาะผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญที่สุด สวน

ราคา ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ไมคอยมีความสําคัญมากนัก 

เนื่องจากวาไมสามารถมองเห็นได จึงทําใหตัดสินใจซื้อสินคาที่ใชเปนประจําเปนหลัก 

เพราะฉะนั้นอาจจะไมสอดคลองกับผลการศึกษาในหลักการตลาดทั่วๆ ไป ของ 

จักรพงษ ฉัตรพัฒนวงศ (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินคาจาก

รานสะดวกซื้อของผูบริโภคในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เฉพาะผลิตภัณฑ 

ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาจาก
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รานสะดวกซื้อของผูบริโภคอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับจากดานทําเล

ที่ตั้ง ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานรายการสงเสริมการตลาด ซึ่งมีความแตกตาง

ในราคาสินคาที่ขาย ผูพิการทางสายตาจะไมคํานึงราคาเหมือนคนสายตาดีทั่วไป

 นอกจากนี้ยังพบวา จากการศึกษาพบวา ผูพิการทางสายตาจะตัดสินใจซื้อ

บริโภคเพื่อประโยชนใชสอยเปนหลัก เชน ไมใชสบูโพรเทคส เพราะระคายเคืองผิว 

จะเนนของเด็ก ใชแลวไมแสบ ไมกัดผิว เลือกยํายําจัมโบรสหมูสับเพราะกินเผ็ดไมได 

ซึ่งไมสอดคลองกับ เจริญศักดิ์ อึ้งเจริญวัฒนา (2531) ที่กลาววา ผูบริโภคสินคาไมได

ปรารถนาทีจ่ะบรโิภคเพยีงประโยชนใชสอย (Functional benefits) สนิคาอยางเดยีว 

แตปรารถนาท่ีจะบริโภคคุณคาทางจิตใจ (Emotional benefits) จนเปนที่ยอมรับ

ทางสังคม 

 สวนชองทางการจัดจําหนายน้ันจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจเพียงเล็กนอย 

จะเลือกสถานท่ีบริเวณใกลท่ีพักอาศัยหรือใกลมูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอดเทานั้น 

เนนความสะดวกในการเดินทาง 

 การสงเสรมิการตลาด มอีทิธพิลตอการตดัสนิใจพอสมควร เนือ่งจากผูพกิาร

ทางสายตาชอบผลิตภัณฑที่มีรายการสงเสริมการขาย เชน การลดราคา การแลกซื้อ 

การแถม การสะสมแสตมปเพื่อแลกของหรือใชแทนเงินสดไวซื้อของ การขายจาก

พนักงานโดยตรง การแจกใบปลิวผลิตภัณฑ โดยสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ (2541) ท่ีกลาววา การขายโดยใชพนักงาน เปนการเสนอขายสินคาแบบ

เผชิญหนากัน ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดแตคาใชจายสูง โดยพนักงานขายตองเขาพบปะกับ

ผูซือ้โดยตรงเพือ่เสนอขายสนิคา และการสงเสรมิการขายเปนกจิกรรมทีท่าํหนาทีช่วย

พนักงานและการโฆษณาในการขายสินคา กระตุนผูบริโภคใหเกิดความตองการใน

ตวัสนิคา โดยใชวธิจีดัทาํในรปูของการแสดงสนิคา การแจกของตวัอยาง การใชแสตมป

เพื่อแลกสินคา ฯลฯ ดังน้ันการสงเสริมการตลาดเปนการติดตอสื่อสารไปยังตลาด

เปาหมาย เปนวิธีการที่จะบอกใหผูพิการทางสายตาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่เสนอ

ขาย โดยมกีารชักชวนใหซือ้ดวยวธิกีารตางๆ จงึทาํใหผูพกิารทางสายตาเกดิความสนใจ

ในผลิตภัณฑ เนื่องจากผูพิการทางสายตาประกอบอาชีพหมอนวดแผนโบราณ มี

รายไดไมมาก การสงเสริมการตลาดจึงมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาสะดวกซื้อ
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อุปสรรคการสื่อสารของผูพิการทางสายตาในการซื้อผลิตภัณฑ
 จากการสมัภาษณผูพกิารทางสายตา ทัง้ 10 คน พบวา สวนใหญเคยประสบ

ปญหาในการสื่อสารในการซื้อผลิตภัณฑไมบอย ซึ่งปญหาที่พบ คือ มีการหยิบ

ผลิตภัณฑผิด และไดผลิตภัณฑไมครบตามที่ตองการ อยางไรก็ตามผูพิการทางสายตา 

ทั้ง 10 คน ไดเสนอแนะเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและนําไปปรับปรุงดานการให

ขอมูลสินคาท่ีเอื้อตอผูพิการทางสายตา คือ ควรมีการติดอักษรเบรลลบนผลิตภัณฑ

เปนสวนใหญ อีกทั้งควรมีการจัดอบรมพนักงาน รวมไปถึงควรปรับปรุงการโฆษณา

ผลติภณัฑในสือ่โทรทศัน ไมใหมกีารโฆษณาเกนิความจรงิ และควรมกีารจดับรกิารการ

ขายโดยตรงตามแหลงของผูพิการทางสายตา ทุกๆ ส้ินเดือน ซ่ึงสอดคลองกับผล

การศกึษาของ แจคเกอรลนี เมอรคาเดอร (2544) ไดทาํการศกึษาวจิยัเรือ่งการสือ่สาร

ของผลิตภัณฑเพื่อคนตาบอด พบวา ปญหาการส่ือสารในการซ้ือ คือ หยิบเองไมได 

ตองสอบถามสิง่ทีไ่มรูจากผูอยูแวดลอม และความตองการในการส่ือสารของคนตาบอด

กับผลิตภัณฑท่ีพวกเขาใช คือ ตองการใหชวยอบรมพนักงานขายใหมีจิตสํานึกชวย

เหลือคนตาบอด

ขอเสนอแนะ

 1. ดานการเปดรับสื่อในการตัดสินใจซื้อ พบวา ผูพิการทางสายตาเปดรับ

สื่อวิทยุมากที่สุด และมีสื่อเฉพาะ ในฐานะที่เราตองการสื่อสารกับผูพิการทางสายตา

ได ในการผลิตสื่อตางๆ ผูผลิตควรทํารายการพิเศษหรือใหความรูทางดานสินคาตางๆ 

ทางสื่อวิทยุไดมากยิ่งขึ้น ก็จะดี เพราะผูพิการทางสายตาเปดรับฟงมากที่สุด สําหรับ

สื่อเฉพาะที่ใชในปจจุบันก็ดีอยูแลว แตถามีการพัฒนาขอมูลดานสินคาไดอีกก็มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน สายดวน 1414 ของผูพิการทางสายตา ผูผลิตอาจจะทําการ

แนะนําสินคาแยกรายการเปนหมวดหมู ซ่ึงวิธีนี้อาจชวยลดตนทุนการจางบุคลากร 

นอกจากนี้ผูผลิตอาจมีการใหขอมูลผานบุคคล เชน คนขาย คนในครอบครัว ซึ่งเปน

ชองทางการสือ่สารของผูพกิารทางสายตาในการซือ้ผลติภณัฑอกีทางหนึง่ และอาจทาํ
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เอกสารแผนพับ ใบปลิวเปนอักษรเบรลลสงไปตามมูลนิธิคนตาบอดตางๆ และตาม

แหลงชมุชนของคนตาบอด เพือ่ใหผูพกิารทางสายตาสามารถเขาถงึขอมลูขาวสารตางๆ 

อันเปนความรู ความบันเทิง และสารประโยชน

 2. ดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ พบวา ผูพิการทางสายตามักจะไมนิยม

ใชสนิคาใหม แตจะใชสนิคาเดมิๆ ซึง่จะเนนประโยชนการใชสอยสนิคาเปนหลกั ดงันัน้

ถาตองการใหผูพกิารทางสายตาใชสนิคาใหม ผูผลติจาํเปนจะตองมกีารผลติสนิคาขนาด

ทดลองใหกบัผูพกิารทางสายตาไดทดลองสนิคากอน เพือ่ทีจ่ะโนมนาวใจใหผูพกิารทาง

สายตาไดใชสินคา 

 3. ดานพฤติกรรมการซื้อ พบวา เหตุผลในการซ้ือสินคาจะเนนที่ความ

ปลอดภยัเปนหลกั ทัง้สนิคาอปุโภคและสนิคาบรโิภคอาจจะตองมอีกัษรเบรลลเพิม่ลง

ไปที่ตัวสินคา โดยเฉพาะชื่อผลิตภัณฑ ประเภทผลิตภัณฑ ราคา และวันหมดอายุ 

เพื่อสามารถเก็บรักษาสินคาได ก็จะสามารถชวยผูพิการทางสายตาใหดําเนินชีวิต

ประจําวันไดสะดวกยิ่งขึ้น พึ่งพาตนเองได และลดภาระใหกับสังคมนอยลง

 4. ดานปจจัยในการตัดสินใจซื้อ พบวา ผูพิการทางสายตาจะสนใจเฉพาะ

ผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญที่สุด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสินคาเปนหลัก ดังนั้น 

ถาตองการจะสื่อสารกับผูพิการทางสายตาควรใหขอมูลในเรื่องประโยชนในการ

ใชสอยของสนิคาวามขีอดอียางไรบาง ซึง่ชองทางการส่ือสารทีด่ทีีสุ่ด คือ พนกังานขาย 

โดยอาจมีการบริการจากพนักงานตามจุดขายในสถานที่ตางๆ ที่สามารถชวยให

คําแนะนําสินคาใหผูพิการทางสายตาไดทดลองสัมผัสผลิตภัณฑดวยตนเอง เพื่อเพิ่ม

ความมั่นใจและเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น สําหรับ

การสงเสริมการตลาด ผูพิการทางสายตาชอบผลิตภัณฑที่มีรายการสงเสริมการขาย

เพียงเลก็นอย ดงันัน้ถาตองการสงเสรมิการขายทีด่ใีหกบัผูพกิารทางสายตา ผูผลติควร

จะใหความสําคญักบัการลดราคา การแลกซ้ือสนิคา การแถมสนิคา ตลอดจนการสะสม

แสตมปเพื่อแลกของหรือใชแทนเงินสดไวซื้อของได ซึ่งถือวาเปนการสงเสริมการขาย

ที่ไดผลมากที่สุดสําหรับบุคคลกลุมนี้
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กิตติกรรมประกาศ

 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยไดรับทุนอุดหนุนและสงเสริมการทํา

วิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงผูวิจัยใครขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และรองศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย กรรมการและอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจแกไขดวยความเอาใจใสผูวิจัยมา

โดยตลอด รวมทั้งอาจารยทานอื่นๆ ที่เปนกรรมการในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ คือ 

รองศาสตราจารยแอนนา จมุพลเสถยีร ประธานกรรมการวทิยานพินธ รองศาสตราจารย

พรทิพย สัมปตตะวนิช กรรมการวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารยอรทัย ศรีสันติสุข 

กรรมการวิทยานิพนธ ท่ีใหแนวคิดตางๆ ท่ีเปนประโยชน ตลอดจนมูลนิธิคอลฟลด

เพื่อคนตาบอด ครอบครัว เพื่อน บุคคลรอบขางที่คอยใหกําลังใจ และเจาหนาที่

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ที่ไดมีสวนชวยใหงาน

วิจัยดังกลาวสําเร็จลงไดดวยดี
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 การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเชิงวิพากษ มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) ศึกษาการประกอบสราง ธํารงรักษา และการตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีน

ประโดก” กับปจจัยที่เกี่ยวของจากอดีตถึงปจจุบัน  2) ศึกษาสถานภาพการสื่อสารใน

การประกอบสราง ธํารงรักษา และการตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” จาก

อดีตถึงปจจุบัน  และ  3) ศึกษาบทบาทและความสําคัญของ “อัตลักษณขนมจีน

ประโดก” ในเชิงการสื่อสารเพื่อธํารงรักษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน งานวิจัยน้ี

อาศัยแนวคิดเรื่องสื่อวัตถุพื้นบาน การผลิตซํ้าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของเรมอนด 

วิลเลี่ยม และแนวคิดเรื่องอัตลักษณ ในการเขาถึงองคความรู พรอมทั้งใชวิธีการเก็บ

ขอมูลดวยการสํารวจเอกสาร การเขาสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 

และการสัมภาษณเจาะลึก โดยศึกษาผาน 3 กระบวนการ คือ การผลิต การจําหนาย/

เผยแพร และการบริโภค

 ผลการวิจัยพบวาอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ถูกประกอบสรางขึ้น

มาตัง้แตครัง้อดตี เกดิจากการนาํภมูปิญญาทองถ่ินดัง้เดมิของบรรพบรุษุทีถ่ายทอดให

แกรุ นลูกหลาน ดวยการสื่อสารผานกิจกรรมการผลิตเสนและนํ้ายาขนมจีนเพื่อ

จําหนาย สงผลใหมีชองทางการจําหนายและกลุมผูบริโภคที่รูจักและเชื่อถือนับตั้งแต

ครั้งอดีต มีการผลิตซํ้าเพื่อจําหนายอยางตอเนื่องจนกลายเปนอัตลักษณที่สราง

ชื่อเสียงใหแกชุมชนและสรางรายไดเลี้ยงครอบครัว เปนมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษได

สั่งสมไวใหเปนอาชีพแกชาวชุมชนขนมจีนประโดก เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

 ในอดตีการธาํรงรกัษาอตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” เกดิจากการทีแ่มคา

โดยมอบหมายสภาวะการสือ่สารใหแก “ขนมจนีประโดก” เพือ่ใหลกูคาไดรบัรูถงึหนาที่ 

คณุคา และความหมายนัน้จากการรบัประทาน ในยคุปจจบุนัการสือ่สารรปูแบบตางๆ 

เขามามบีทบาทสาํคญัในการธาํรงรกัษาอตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” ใหดาํรงอยู 

ดวยการสรางสรรคชองทางการสื่อสารที่หลากหลายขึ้น นอกจากการสื่อสารที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติจากแมคาและลูกคาเม่ือเกิดกิจกรรมการซื้อขายแลกเปล่ียน การ

สือ่สารระหวางบคุคลทีเ่กดิจากกลุมลกูคาทีบ่อกตอกนัแบบปากตอปากดวยการชกัชวน

หรอืแนะนาํเพือ่นหรอืคนรูจกัใหมารบัประทาน และการสือ่สารผานงานบญุประเพณแีลว 

บทคัดยอ
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ตอมา มีการจัดการแขงขันทําเสนขนมจีนในตําบล การสื่อสารผานกิจกรรมเทศกาล

งานขนมจีนประโดก การสื่อสารจากปายหนาราน การสื่อสารมวลชน การสื่อสารผาน

ทางเว็บไซตหรืออินเทอรเน็ต การออกรานในงานแสดงสินคาประจําจังหวัดหรือการ

ออกรานที่หนวยงานรัฐฯ ใหการสนับสนุน 

 การตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” เกิดขึ้นเมื่อบริบทของสังคม

และวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ชาวชุมชนขนมจีนประโดกจึงพยายามตอสูตอ

รองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน เพื่อรักษาสถานภาพทางอาชีพของตนให

คงอยู ถึงแมวารูปแบบการจําหนายขนมจีนประโดกมีความแตกตางหลากหลาย 

โฉมหนาอันเปนอัตลักษณของ “ขนมประโดก” ก็แปรเปล่ียนไปตามรูปแบบการ

จําหนาย แตสิ่งที่ชาวชุมชนขนมจีนประโดกคงรักษาไว คือ รสชาติ การผลิตขายแบบ

วันตอวัน จึงทําใหมีความสดใหม และยังคงเอกลักษณของ “เสนขนมจีนแปงหมัก” 

และ “นํ้ายาปลากะทิ” ดวยสูตรและกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษ

 อัตลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” สือ่สารเพือ่ธาํรงรกัษาเศรษฐกจิวฒันธรรม

ชุมชนดวยชวงชั้นที่แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  (1) Personal Frame สื่อสารแก

ผูสืบทอดผานกิจกรรมการผลิตวาเปนอาหารและอาชีพที่เปนมรดกตกทอดมาจาก

บรรพบรุษุ  (2) Enacted Frame สือ่สารบอกผูอืน่วาเปนขนมจนีสตูรดัง้เดมิทีถ่ายทอด

มาจากบรรพบุรุษมีอายุยาวนานกวา 100 ป เปนอัตลักษณและความภาคภูมิใจของ

ตําบลหมื่นไวย  (3) Relational Frame ผูอื่นยอมรับในรสชาติของเสนและน้ํายา

ขนมจีนประโดกและรูวาเปนหมูบานขนมจีนที่มีชื่อเสียงและเปนอัตลักษณของตําบล 

(4) Communal Frame คือ ในบรรดาขนมจีนดวยกัน “ขนมจีนประโดก” สื่อสาร

บอกถึงลักษณะเดนของตนวาเปน “ขนมจีนแปงหมัก” ที่เสนมีความเหนียวนุมกับ 

“นํ้ายาปลากะทิ” ที่เปนสูตรเฉพาะดั้งเดิมของชุมชน ไดรับการถายทอดสืบตอกันมา

เปนเวลากวา 100 ป มีรสชาติเปนที่ยอมรับมาเปนเวลายาวนาน
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 This study used a qualitative and critical approach in order 

to examine:  1) the current and historical factors that have affected 

the construction, preservation and negotiation in the identity of the 

traditional Thai food known as “Khanomchin Pradok” (Thai rice noodles 

or vermicelli).  2) communication regarding the identity and the construc-

tion, preservation and negotiation of the identity of “Khanomchin 

Pradok”.  3) the role and importance of the identity of “Khanomchin 

Pradok” in communication concerning the cultural economy of com-

munities. 

 The study was based on the following theories and research 

approaches: traditional media, reproduction to cultural transmission 

(as suggested by Raymond William), and identity. Data collection 

focused on the production, distribution and consumption of “Khanom-

chin Pradok”, and included a review of related documents and literature, 

participatory and non-participatory observations as well as in-depth 

interviews. 

 The study revealed that the identity of “Khanomchin Pradok” 

was established historically via traditional, local knowledge. People first 

learned how to produce “Khanomchin Pradok” by being taught by 

their elder relatives and these skills had been passed down from one 

generation to the next. Therefore, the manufacture and selling of 

“Khanomchin Pradok” is well-established, has a long history and still 

continues today. It has also become a source of community identity and 

regular family income. 

 In the past, vendors maintained the identity of “Khanomchin 

Pradok” by relying upon conversations with their customers, especially 

Abstract
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regarding the taste of the “Khanomchin Pradok”. This type of commu-

nication is still important in preserving the identity of “Khanomchin 

Pradok”. General communication between vendors and customers when 

trading, is also shared with the customer’s friends (a two-step flow of 

communication) as well as through traditional forms of communication. 

Communication also takes place through the “Khanomchin Pradok” 

festival and the “Khanomchin Pradok” competition as well as name-

plates, mass communication (via newspapers, radios and tv), websites/

the Internet, and government-supported trade shows and food expos.

 Negotiation concerning the identity of “Khanomchin Pradok” 

appeared when people’s social contexts and lifestyle’s changed and 

influenced the pattern of distribution. The identity of “Khanomchin 

Pradok” is transformed to the multi-faces role. However, the “Khanom-

chin Pradok” communities have upheld the standards of taste, quality 

and freshness as well as the original fermented strand “Namyapla 

Kati” – a curry made from fish - and coconut milk. 

 In summary, the role and importance of the communication 

of the identity of “Khanomchin Pradok” are  (1) Personal Frame: food 

and career of ancestor  (2) Enacted Frame: the original food and career 

more 100 years old, identity and honor of Muenwai district  (3) Rela-

tional Frame: the consumer’s awareness of the original taste and 

quality of production, identity and fame  (4) Communal Frame: the 

original fermented strand and Namyapla Kati.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

“ขนมจีนประโดก” อาหาร อาชีพ วิถีชีวิต และเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน
 ชุมชนขนมจีนประโดก ตั้งอยู ในตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา เปนชุมชนทําขนมจีนท่ีมีประวัติยาวนาน มีประชากรในชุมชนมากกวา 

500 ครัวเรือน สวนหนึ่งมีอาชีพทําขนมจีนขายมานานกวา 100 ป ตั้งแตสมัยปูยา

ตาทวด ชมุชนขนมจนีประโดกเปนทัง้ตนกาํเนดิและแหลงผลติเสนขนมจนีทีม่ชีือ่เสยีง

ของจังหวัด คือ “ขนมจีนประโดก” ปจจุบันชุมชนนี้ ยังคงทําเสนขนมจีนแบบดั้งเดิม

ซึ่งใชแปงหมัก ทําใหกลิ่นและรสชาติของขนมจีนตางจากขนมจีนแปงสดที่ทําขาย

ในปจจุบัน สวนนํ้ายาขนมจีนก็มีสูตรเฉพาะของชุมชน ที่คนรุนเกาถายทอดใหแกคน

ในรุนปจจุบัน ท้ังวิธีทําเสนขนมจีนและน้ํายาขนมจีน มีกระบวนการผลิตที่เปน

เอกลักษณของชุมชนขนมจีนประโดก นับตั้งแต การเลือกวัตถุดิบ สวนผสม วิธีการ

ผลิต ซึ่งขั้นตอนจะใชความประณีตและพิถีพิถัน ในยุคโบราณนั้น ‘เสนขนมจีน’ และ 

‘นํ้ายาขนมจีน’ จึงถือเปนจุดขายที่โดดเดน การทําขนมจีนในสมัยกอนตองชวยกันทํา

หลายคน เนือ่งจากมหีลายกระบวนการ ทาํยากกวาสมยันีม้าก ผูทีม่บีทบาทในการทาํ

ขนมจีนและขายขนมจีนเลี้ยงครอบครัว มักเปนยาย แม และลูกๆ ในครอบครัว คือ 

มักเปนเพศหญิง

 ถงึแมวาขนมจนีเปนอาหารไทยทีไ่มใชอาหารหลกัทีค่นไทยนยิมรบัประทาน

เปนประจาํทกุวนั แตขนมจนีผลติขึน้เพือ่เปนอาหารมือ้พเิศษทีร่บัประทานในครวัเรอืน 

หรอืงานพธิตีางๆ หากแตสาํหรบัชมุชนขนมจนีประโดกแลว “การทาํขนมจนี” ถอืเปน

อาชีพหลักที่มั่นคง สรางรายไดเลี้ยงครอบครัว พึ่งพาตัวเองไดและสรางชื่อเสียงใหแก

ชุมชนมาเปนเวลายาวนาน ตั้งแตรุนปูยาตาทวดทําขนมจีนหาบขายเลี้ยงครอบครัว 

พัฒนามาจนเปนการเปดรานขนมจีนในชุมชน การทําขนมจีนของชุมชนขนมจีน

ประโดก นอกจากจะเปนอาชพีอนัเกดิจากการสบืสานภมูปิญญาและวฒันธรรมดัง้เดมิ

ดวยการนําเปนทรัพยากรที่หาไดในทองถิ่นมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแลว การทํา

ขนมจนียงัเปนกลไกสาํคญัในการเชือ่มรอยสงัคมทัง้ในระดบัครอบครวัและชมุชนใหมี
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ความเขมแขง็อกีดวย ซึง่การดาํรงอยูของขนมจนีอยางสอดคลองกบัวถิชีวีติชมุชน ยอม

แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการธํารงรักษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนอยางยั่งยืน 

“ขนมจีนประโดก” จึงกลายเปนอัตลักษณของชุมชนขนมจีนประโดกเทาทุกวันนี้

“อัตลักษณขนมจีนประโดก” สื่อสารสะทอนมิติเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ชุมชน
 หากพูดถึงคําวา “สื่อ” ขอบเขตและประเภทของสื่อที่เรานึกถึงมักจะจํากัด

อยูเพียงแค “สือ่มวลชนสมยัใหม” เทานัน้ แตความจรงิแลวสือ่มวลชนสมยัใหมนัน้เพิง่

ถือกําเนิดมาไดราว 2 ศตวรรษเทานั้น หากทวามนุษยในยุคอดีตไดมีสื่อประเภทอื่นๆ 

มากอนหนาน้ัน อาศัยงานคนควาวิจัยเชิงประวัติศาสตรของ H.Innis ทําใหทราบวา 

บรรดานกพริาบสือ่สาร ลอเลือ่นของเกวยีน แผนหนิ ฯลฯ ลวนแลวแตเปนสือ่ประเภท

หนึ่งที่ทําหนาที่ประดุจสื่อมวลชนในยุคปจจุบัน (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2555, 

น. 15) การขยายนิยาม “ความเปนสื่อ” ในความหมายของคนทั่วไป ก็จะคิดถึง

สื่อมวลชนรูปแบบตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ ซึ่งสื่อเหลานี้มีจํานวน

ไมมากนักและเปนสื่อที่จัดวา “มีความเปนสื่อมาตั้งแตเกิด” (กาญจนา แกวเทพ และ

คณะ, 2555, น. 17) เปนสื่อโดยสภาวะที่ถูกมอบหมายบทบาทหนาที่ให (Function 

Assignment) “ขนมจนีประโดก” โดยทัว่ไปทาํหนาทีเ่ปน ‘อาหาร’ สาํหรบัรบัประทาน

เพื่อยังชีพ ถือเปนหนึ่งในปจจัย 4 อันเปนปจจัยสําคัญในการอยูรอดของมนุษย 

“ขนมจีนประโดก” แมไมไดถูกกําหนดใหเปนเครื่องมือสื่อสารอยางจงใจจากผูสงสาร

ไปยังผูรับสารและไมไดมีความเปนสื่อมาตั้งแตเกิด แต “ขนมจีนประโดก” ก็สามารถ

ทําหนาที่เปน ‘สื่อ’ เพื่อสื่อสารระหวางผูรับกับผูสงสารไดเพราะสื่อไมไดถูกจํากัดอยู

เฉพาะสื่อที่มีความเปนสื่อมาแตเกิดเทานั้น ดังนั้น “ขนมจีนประโดก” จึงเปนไดทั้ง 

“สาร/เนื้อหาสาร” และ “สื่อ/ชองทางการสื่อสาร” เชน ขนมจีนประโดก ในฐานะ 

‘สาร’ ไดถูกติดตั้งชุดหมายบางอยาง อันประกอบดวยหนาที่ คุณคา และความหมาย 

จากชาวชุมชนขนมจีนประโดกวาเปนขนมจีนท่ีแตกตางจากที่อื่น มีรสชาติอรอยกวา 

เสนเหนียวนุมกวา ฯลฯ และขนมจีนประโดกยังสามารถเปน ‘สื่อ หรือ ชองทางการ

สื่อสาร’ ไดดวย เมื่อขนมจีนถูกรับประทาน ผูรับประทานก็เปรียบเสมือนผูรับสาร ที่

รบัรูคณุคาและความหมายของชาวชมุชนขนมจนีประโดกทีท่าํหนาทีใ่นฐานะผูสงสาร 
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ผาน รูป รส กลิ่น สัมผัสตางๆ ในขณะรับประทานขนมจีนเขาไป ดวยการอาศัยความ

เปนอาหารทําหนาที่เปนสื่อกลางเชื่อมโยงและถายทอดความหมาย รวมถึงอารมณ

ความรูสึก (Shared Meaning) ของชุมชนอีกดวย

 นอกจากนี ้“ขนมจนีประโดก” ยงัสามารถเปนสือ่ในการสรางแรงเกาะเกีย่ว

ของสงัคมและยดึโยงสายสมัพนัธของคนในชมุชนขนมจนีประโดก นัน่กห็มายความวา

กระบวนการของการสื่อสารไดเขามาเปนกลไกในการรักษาวัฒนธรรมชุมชนไว ผาน

กิจกรรมการรวมกลุมอาชีพทําขนมจีน การสื่อสารเปนเครื่องมือที่ทําใหวัฒนธรรมมี

ความตอเนือ่ง และหากวฒันธรรมไดถกูถายทอดภายใตปจจยัทางเศรษฐกจิ การทาํมา

หากิน และการผลิตซํ้าดวยแลว ก็จะเกิดเปนกลไกการถายทอดวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่องเปนรูปธรรม ทั้งมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทชุมชน ปรากฏออกมา

ใหเหน็เปนอัตลกัษณเฉพาะตวั ทาํใหชมุชนนัน้ๆ ดาํรงอยูไดอยางเขมแขง็ดวยเศรษฐกจิ

และวัฒนธรรมของชุมชนเอง โดยการสื่อสารเปนสวนสําคัญในการสรางสายสัมพันธ

ระหวางกันในชุมชนไดอยางมีความหมาย

 Anna De Fina (2011) ผูเชี่ยวชาญดานภาษาศาสตร 

(วาดวยความแตกตาง) ของมหาวิทยาลัยจอรจทาวน (George-

town University, Washington D.C.) สรปุความสําคญัระหวาง

การสื่อสารกับอัตลักษณเอาไวอยางเรียบงายวา มนุษยเรานั้น 

นอกจากจะแลกเปลี่ยนหรือถายทอดขาวสารเพื่อสรางความรู

ความเขาใจแลว มนษุยเรากย็งัสือ่สารโดยมเีปาหมายทีจ่ะบอกวา 

“เราคือใคร” เราเปนชนชาติอะไร เพศอะไร วัยอะไร ฯลฯ และ

ในขณะที่เราใชการสื่อสารเพือ่บอกคนอืน่วา “เราเปนใคร” เราก็

ยงัใชการสือ่สารเพือ่บอกคนอืน่เพิม่เตมิอกีวา “แลวเขาเปนใคร” 

และทายที่สุดก็สื่อสารเพื่อจะบอกวา “เราเหมือน/ตางกับเขา

อยางไร” จากความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับอัตลักษณ

ที่กลาวสรุปมาขางตนนี้ A. De Fina จึงสรุปบทบาทของการ

สือ่สารวา การสือ่สารเปนทัง้เครือ่งมอืประกอบสราง ธาํรงรกัษา 

และตอรองอตัลกัษณอยูตลอดเวลา (กาญจนา แกวเทพ, 2555, 

น. 50-51)
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 จากแนวคิดของ A. De Fina ขางตน ทําใหผูวิจัยไดขอสรุปบางอยางวา 

อัตลักษณกับการสื่อสารมีความเกี่ยวของใกลชิดกัน น่ันหมายความวา การส่ือสาร

นอกจากจะเปนปจจัยสําคัญในการประกอบสราง ธํารงรักษา และตอรองอัตลักษณ

ของ “ขนมจีนประโดก” แลว ยังเปนเครื่องมือในการบงบอกอัตลักษณตัวตนของ 

“ขนมจีนประโดก” ใหกับสังคมภายนอกรับรูอีกดวย นอกจากนี้ อัตลักษณของ 

“ขนมจีนประโดก” ยังทําหนาท่ีสื่อสารสะทอนมิติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ

ชมุชนขนมจนีประโดกอกีวา มคีวามเหมอืนและแตกตางจากขนมจนีชมุชนอืน่อยางไร 

หากแตบทบาทของการสือ่สารดงักลาวกย็งัเปนประเดน็สาํคญัทีผู่วจิยัจาํเปนตองศกึษา

เพื่อพิสูจนคํากลาวของ A. De Fina ตอไปวา “การสื่อสารเปนทั้งเครื่องมือประกอบ

สราง ธาํรงรกัษา และตอรองอตัลกัษณอยูตลอดเวลา” นัน้ จรงิหรอืไม อยางไรอกีดวย

“ขนมจีนประโดก” กับศักยภาพในการธํารงรักษาเศรษฐกิจวัฒนธรรม
ชุมชน
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา ดังตัวอยางงานวิจัยของ นิรันดร 

ปมะพิมาย (2543) ศึกษา “ขนมจีนประโดก” ในมิติของธุรกิจชุมชน ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุม ไดแก การมีผู นํา

ที่เขมแข็ง การยอมรับในเรื่องของรสชาติ การมีสวนรวมของชุมชน การมีวัตถุดิบ

ภายในชุมชน การสนับสนุนจากทางราชการและเอกชน และการประชาสัมพันธของ

สื่อมวลชน สวนงานวิจัยของ ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิต (2550) ไดศึกษาถึงศักยภาพ

ของธรุกจิชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืพบวา ปจจยัภายในทีส่งผลตอความสาํเรจ็

คือ ศักยภาพของผูประกอบธุรกิจชุมชนในการบริหารจัดการ โดยสามารถผสมผสาน

ภมูปิญญาเดมิสรางความเขมแขง็ใหกบัการประกอบการไดและงานวจิยัของ นภิาภรณ 

จงวุฒิเวศย (2552) ไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา มี 4 ปจจัย ที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชน 

คือ ผูนํา การสรางเครือขาย การบริหารและการจัดการ และคณะกรรมการกลุมจาก

ผลการวิจัยทั้ง 3 งานวิจัย จึงพอไดขอสรุปวา ความสําเร็จของธุรกิจชุมชนขึ้นอยูที่

ศักยภาพผูประกอบการในชุมชน และผูนําชุมชน ในการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร 

สรางเครือขายธุรกิจ โดยไมทิ้งภูมิปญญาทองถิ่น 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของกบัขนมจนี ตัง้แต พ.ศ. 2529-2553 

พบวามีงานวิจัยเกี่ยวกับขนมจีนจํานวน 74 เรื่อง งานวิจัยสวนใหญเปนเรื่องของการ

พัฒนานวัตกรรมท้ังรูปแบบเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและ

กระบวนการผลิต การหาวัตถุดิบทดแทน การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ฯลฯ อีกทั้ง

งานวจิยัดานการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนมกัจะมุงศกึษาปจจยัทีส่งผลตอความสาํเรจ็ใน

เชิงธุรกิจ แตยังขาดการศึกษาเจาะลึกในมิติของการส่ือสารใหเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม

และวถิชีวีติจนเกดิเปนอตัลกัษณอนัสงผลตอการดาํรงอยูของชมุชนใหมคีวามเขมแขง็ 

ดงัตวัอยางงานวจิยัทีช่ีใ้หเหน็วาปจจยัของความสาํเรจ็ของเศรษฐกจิชมุชนขึน้อยูกบั

บทบาทของการสือ่สาร ไดแก งานวจิยัของ เฉลมิรตัน เรอืงวราคม (2551) เรือ่งปจจยั

ที่มีผลตอการมีสวนรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลการ

วิจัยพบวา “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ ระยะ

เวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่และการไดรับขอมูลขาวสาร สวนปญหาและอุปสรรคของการ

มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การขาดผูนําการประชาสัมพันธตลอด

จนงบประมาณ” และงานวิจัยของ สมคิด พรมจุย และคณะ (2546) ไดเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนหมูบานอสีานใตในมติขิองการสือ่สารและวฒันธรรมวา 

“การสือ่สารวฒันธรรมและความเชือ่ทีด่งีามของชมุชนมผีลตอการคงอยูของเศรษฐกจิ

ชมุชนหมูบาน เพราะสงผลตอชมุชนในลกัษณะทีก่อใหเกดิแรงเกาะเกีย่วระหวางชมุชน 

ชวยใหชุมชนเปนตัวของตัวเอง มีเอกลักษณ ตานทานตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก

โลกภายนอกได นอกจากนัน้วฒันธรรมและความเชือ่ยงัเปนปจจยัเกือ้หนนุในการผลติ

และการประกอบอาชพีของชมุชน” (สมคดิ พรมจุย และคณะ, 2546, น. 203) บทบาท

ของการสือ่สารและวฒันธรรมทีป่รากฏนัน้ เปนเพยีงสวนหนึง่ของผลการวจิยัทีเ่ปนขอ

เสนอแนะเทานัน้ แตมไิดมุงศกึษาถงึบทบาทหนาที ่กระบวนการและลกัษณะของการ

สื่อสารในการเปนเครื่องมือประกอบสราง ธํารงรักษา และตอรองอัตลักษณ 

 ตัวอยางงานวิจัย การประกอบสราง ธํารงรักษา และตอรองอัตลักษณ 

เชน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกอบสรางอัตลักษณ ของ อภิญญา พนัสพงศ-

ไพบูลย (2549) ท่ีศึกษาเรื่อง “การสื่อความหมายของรานกาแฟสตารบัคส” พบวา 

กาแฟสตารบัคสพยายามจะนิยามความหมายเชิงสัญญะใหแกผลิตภัณฑตนเองโดย

สรางจุดขายดานความแตกตางของผลิตภัณฑวาใชวัตถุดิบและการผลิตที่มีคุณภาพ 
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การบริการท่ีเปนมืออาชีพ การวางตําแหนงสินคาของตนเองใหสูงกวาสินคาประเภท

เดียวกันดวยการตั้งราคาท่ีมากกวาและยังใชสื่อโฆษณาในการส่ือความหมายและ

สือ่สารอตัลกัษณของตนเองอกีดวย ถงึแมวา “ขนมจนีประโดก” จะเปนสนิคาทีม่คีวาม

เปนทองถิน่และมคีวามแตกตางจากกาแฟสตารบคัสอยูมาก แตในการศกึษาอตัลกัษณ

ของ “ขนมจนีประโดก” จะทาํใหเหน็ถงึการนยิามความหมายและการสือ่สารอตัลกัษณ

ของสินคาเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ดวยเอกลักษณบางอยางที่แตกตางจาก ‘ขนมจีน’ 

อื่นๆ อันเปนสินคาประเภทเดียวกันที่มีอยูในประเทศไทย จึงมีความคลายคลึงกับการ

สรางจดุขายของกาแฟสตารบคัส ถงึแม “ขนมจนีประโดก” จะมลีกัษณะทางการตลาด

และการแขงขันที่มีความเขมขนนอยกวามากก็ตาม ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้เองจะนําไปสู

แนวทางของการพฒันาเศรษฐกจิวฒันธรรมชมุชนอนัเกดิจากการส่ือสารเชงิอตัลักษณ

ดวยการมองผลผลิตใหเปนวัตถุสื่อสาร หรือตัวอยางงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับ

การธาํรงรกัษาอตัลกัษณ ทีช่ีใ้หเหน็วาการนยิามอตัลกัษณไมขึน้อยูกบัผูสงสาร/ผูผลติ

เพยีงฝายเดยีว แตผูรบัสาร/ผูรบัประทานกม็สีวนในการกาํหนดหรอืนยิามความหมาย

ใหกับอัตลักษณน้ันดวย ไดแก งานวิจัยของ เกศสิริ ปนธุระ (2550) ศึกษาเรื่อง 

“เอกลักษณของอาหารไทยชาววัง: การคงอยูและการเสริมคุณคา” พบวาการคงอยู

ของอาหารไทยน้ันเกิดจากการท่ีอาหารชนิดน้ันมีคุณลักษณะทางรสชาติที่กลมกลอม

หลากหลายทั้งเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด การปรุงตองมีศาสตรและศิลปในการดัดแปลง

ทาํใหผูรบัประทานไดรบัทัง้คณุประโยชนทางโภชนาการและคณุคาในเชงิสนุทรยีะทาง

สายตาและจิตใจ กับงานวิจัยของ กฤชณัท แสนทวี (2552) วิจัยเรื่อง “ลําพวน: การ

วิเคราะหการสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณชาวไทยพวน อําเภอบานหมี่ จังหวัด

ลพบุรี” ที่พบวา ปจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนการสืบทอด “ลําพวน” นั้น ขึ้นอยูกับ

เนือ้หาสาระและความสนกุสนานอนัเกดิจากการทีผู่รบัสารสามารถเขาใจสารนัน้ไดเปน

อยางด ีดงันัน้การจะศกึษาการธาํรงรกัษาอตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” จงึจาํเปน

ตองศึกษาในมุมมองของผูรับประทานดวย สวนงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับการ

ตอรองอัตลักษณ ดังเชนงานวิจัยของ เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ (2546) วิจัยเรื่อง 

“อตัลกัษณของไทลือ้และการปรบัตวัเพือ่ความอยูรอดภายใตระบบเศรษฐกจิทนุนยิม: 

กรณีศึกษาบานแมสาบ ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม” ทําใหเห็นวา

ชาวไทลือ้สามารถปรบัตวัใหสอดรบักบัการเปลีย่นแปลงจากภายนอกได ดวยความเชือ่
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และวัฒนธรรมในการตอรองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น หรืองานวิจัยของ สุวิมล 

เวชวิโรจน (2552) วิจัยเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณกับการแตงกายของชาวไทยโซง 

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธาน”ี ทีช่ีใ้หเหน็ถงึการตอรองอตัลกัษณทีม่คีวามสัมพนัธ

กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปถึง 3 ยุค ในแตละยุคสมัยก็มีปจจัยเงื่อนไขที่แตกตางกันออกไป 

แตชาวไทยโซงก็มีกลยุทธในการสื่อสารอัตลักษณผานเครื่องแตงกายที่ปรับเปล่ียนไป

ตามบริบทของวาระและโอกาส จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหทราบวางาน

วจิยัเกีย่วกบัอตัลกัษณและการสือ่สารทีผ่านมาไดกาวเขาสูการศกึษาการประกอบสราง 

ธาํรงรกัษา และการตอรองอตัลกัษณ ในกระบวนทศันใหม คอื เผยใหเหน็วาอตัลกัษณ

นั้นไมไดมีความคงที่ หรือคงอยูเชนเดิมตลอดไป แตจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบท

แวดลอม มีการใชกลยุทธการสื่อสารอัตลักษณเพื่อปฏิสัมพันธกับโลกภายนอกที่

ปรับเปลี่ยนโฉมหนาใหลื่นไหลไปตามกาละ/เทศะ หากแตในงานวิจัยที่ผานมายัง

ขาดประเดน็การศกึษาอตัลกัษณของอาหารไทยพืน้บานในเชงิการสือ่สารภายใตสภาวะ

ที่ผูสงสารมอบหมายใหเพื่อการสืบทอดเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน

 การศึกษาการประกอบสราง ธํารงรักษา และการตอรองอัตลักษณของ 

“ขนมจีนประโดก” นี้ เปนการศึกษาใน 2 ยุค คือ ยุคอดีต (กอน พ.ศ. 2535) และยุค

ปจจบุนั (พ.ศ. 2535 ถงึปจจบุนั) การศกึษาในยคุอดตีอาจทาํใหทราบถงึทีม่าและแหลง

ประกอบสรางอตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” วามคีวามเกีย่วของกนัอยางไร จนมา

ถึงยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2535 ถึงปจจุบัน) ซ่ึงกระแสบริโภคนิยมและทุนนิยมเขามามี

บทบาทและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมีผลตอรูปแบบการผลิตและการจําหนาย

ขนมจีนของชุมชนฯ ตลอดจนรูปแบบการสื่อสารอยางเห็นไดชัด และเมื่อเกิดกรณี

เชนนี้ขึ้น ชาวชุมชนขนมจีนประโดกมีวิธีการอยางไรในการรักษาสถานภาพทางอาชีพ

ของตนไว มีปจจัยใดท่ีมีสวนในการสงเสริมสนับสนุนหรือการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ

ของ “ขนมจีนประโดก” แลวการสื่อสารมีความเกี่ยวของในการประกอบสราง ธํารง

รักษา และการตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ทั้ง 2 ยุค หรือไม อัตลักษณ

ของ “ขนมจีนประโดก” มีบทบาทและความสําคัญอยางไร ในเชิงการสื่อสารเพื่อธํารง

รักษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนไวไดตราบเทาทุกวันนี้ และเพราะเหตุใดจึงเปน

เชนนั้น
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วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการประกอบสราง ธํารงรักษา และการตอรองอัตลักษณ
ของ “ขนมจีนประโดก” กับปจจัยที่เกี่ยวของจากอดีตถึงปจจุบัน
 2. เพื่อศึกษาสถานภาพการสื่อสารในการประกอบสราง ธํารงรักษา และ
การตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” จากอดีตถึงปจจุบัน
 3. เพื่อศึกษาบทบาทและความสําคัญของ “อัตลักษณขนมจีนประโดก” 
ในเชิงการสื่อสารเพื่อธํารงรักษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน 

วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง การประกอบสราง ธํารงรักษา และการตอรองอัตลักษณของ 
“ขนมจีนประโดก” เปนการศึกษาวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงวิพากษ 
เพื่อศึกษาสถานภาพของการสื่อสารและบทบาทของอัตลักษณของ “ขนมจีน
ประโดก” ในการสือ่สารเพือ่ธาํรงรกัษาเศรษฐกจิวฒันธรรมชมุชน ผาน 2 กระบวนการ 
คือ การผลิต การเผยแพร และการบริโภค โดยพิจารณาทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและ
มองไมเห็นดวย แลวอธิบายบทบาทของผูผลิต ผูบริโภค และอัตลักษณของ “ขนมจีน
ประโดก” ควบคูไปกบัองคประกอบยอยของการสือ่สาร (S-M-C-R) คือ ผูสงสาร เนือ้หา
สาร สื่อ/ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้
 1.  การสํารวจเอกสาร (Documentary Research) ไดแก ขอมูลจาก
แหลงขอมูลท่ีเปนเอกสาร เชน งานวิจัยและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ บทความใน
นิตยสาร เว็บไซต สื่อทีวี (ดูยอนหลังใน Youtube) หนังสือพิมพที่เกี่ยวของกับชุมชน
ขนมจีนประโดกและเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับทั้งดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
การผลิต สังคม วัฒนธรรมและการสื่อสาร
 2. การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participatory Observation) 
ไดแก การสังเกตการณจากสภาพแวดลอมของชุมชนและรวมมีสวนในกระบวนการ
ตางๆ ของการผลิตเสนขนมจีน (เชน หมักแปง ทับแปง โรยเสน จับเสนขนมจีน ฯลฯ) 
กิจกรรมการทํานํ้ายาขนมจีน เตรียมจําหนาย ในที่น้ีกําหนดกลุมเปาหมายในการมี
สวนรวมไว 1 กลุม คือ กลุมผูผลิตและจัดจําหนาย 
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 3.  การสงัเกตการณแบบไมมสีวนรวม (Non-Participatory Observa-

tion) ไดแก การสังเกตการณจากสภาพแวดลอมของชุมชน ทั้งทางดานภูมิศาสตร 

สังคม ทาที การพูด อัธยาศัย กิจวัตรประจําวัน นับตั้งแตตื่นนอนจนเขานอน กิจกรรม

การผลิตเสนขนมจีนในหมูบาน กิจกรรมการจําหนายขนมจีน การปฏิสัมพันธระหวาง

ผูขายกับผูซื้อ จํานวนคนเขาราน บรรยากาศภายในรานและบรรยากาศของชุมชน 

ในที่นี้กําหนดกลุมเปาหมายในการมีสวนรวมไว 3 กลุม คือ  1) กลุมผูผลิตและจัด

จําหนาย  2) กลุมผูใหการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร  และ  3) กลุมผูบริโภค

 4. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก การเก็บขอมูล

จากบุคคลซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก งานวิจัยนี้เลือกกลุมเปาหมายผูใหขอมูลเชิงลึกทั้ง 3 

กลุม คอื 1) กลุมผูผลติและจดัจาํหนาย 2) กลุมผูใหการสนบัสนนุการผลิตและเผยแพร 

และ 3) กลุมผูบริโภค

ผลการวิจัยและอภิปราย

 “ขนมจีนประโดก” นอกจากจะเปนทั้งอาหารและอาชีพของชาวชุมชน

ขนมจีนประโดกแลว ยังเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ เปน

วัฒนธรรมทองถิ่นที่มีอายุมากกวา 100 ป และดวยมุมมองของสาขาวิชานิเทศศาสตร 

คาํวา วฒันธรรมทองถ่ิน/วฒันธรรมพืน้บาน หมายถงึ สือ่พืน้บานทีม่เีอกลกัษณเฉพาะ

ที่สามารถแสดงใหเห็นทั้งในแงของเวลา คือ สื่อพื้นบานถูกมองวามีอายุยาวนานและ

เปนสื่อดั้งเดิม สวนในแงของพื้นที่ สื่อพื้นบานถือไดวามีลักษณะเฉพาะถิ่น/เฉพาะที่ 

หากเปรียบเทียบสื่อพื้นบานกับตนไมแลว ดินก็เปรียบเสมือนบริบทของชุมชน ถาจะ

ศึกษาตนไมตองดูดินฉันใด ถาจะทําวิจัยสื่อพื้นบานก็ตองดูบริบทของ “ทองถิ่น/พื้น

บาน” ฉันนั้น (สมสุข หินวิมาน, 2553, น. 545-549) ดังนั้น ในการศึกษา “ขนมจีน

ประโดก” ผานมิติของเวลา จึงศึกษา 2 ยุค คือ ยุคอดีต (กอน พ.ศ. 2535) และยุค

ปจจุบัน (พ.ศ. 2535 ถึงปจจุบัน) ซึ่งเปนชวงรอยตอของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ชมุชนขนมจนีประโดกอยางชดัเจน ในขณะเดยีวกนัในแงพืน้ที ่ลกัษณะทางภมูศิาสตร

ของ “ขนมจนีประโดก” ทีต่ัง้อยูในตาํบลหมืน่ไวย และอยูในเขตการปกครองของอาํเภอ

เมอืง จงัหวดันครราชสมีา จงึทาํใหลกัษณะชุมชนเปดตอกระแสการเปลีย่นแปลงทีพ่ดั
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พาเขามาจากภายนอกไดงาย ดงันัน้ ลกัษณะทางภูมศิาสตรของชุมชนขนมจนีประโดก 

จึงมีความเกี่ยวของกับการดํารงอยูของ “ขนมจีนประโดก” ดวย ผูวิจัยไดใชเกณฑ

ในการศึกษาการประกอบสราง ธํารงรักษา และการตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีน

ประโดก” จาก 3 กระบวนการที่มีความเกี่ยวของในทุกมิติของ “อัตลักษณขนมจีน

ประโดก” คือ การผลิต การจําหนาย/เผยแพร และการบริโภค เพื่อใหเกิดความเขาใจ

มากขึ้น ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิจัยดังนี้

1. การประกอบสราง ธาํรงรกัษา และการตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีน
ประโดก” กับปจจัยที่เกี่ยวของจากอดีตถึงปจจุบัน 

 ดวยการเขาถึงองคความรู จากแนวคิดการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมของ 

เรยมอนด วิลเลี่ยม คือ ทุกครั้งที่วิเคราะหเรื่องกระบวนการผลิตและการผลิตซํ้า

ทางวัฒนธรรม (Cultural Production and Reproduction) โดยผานประเพณี

ในการเลือกสรรแลวตองถามเสมอวา “มีวัฒนธรรมอะไร (What) บางที่ถูกคัดเลือกไว

เพื่อสืบทอด กระบวนการคัดเลือกนั้นทําอยางไร (How) และทําไม (Why) วัฒนธรรม

ดังกลาวจึงไดผานการผลิตซํ้าเอาไว” มีเกณฑการพิจารณา 2 ระดับ คือ กระบวนการ

ภายในของตัวการผลิต “ขนมจีนประโดก” และความสัมพันธระหวาง “ขนมจีน

ประโดก” กับ “บริบท/โครงสรางชุมชน/สังคม” อธิบายผานมิติของการผลิต/ผลิตซํ้า 

การเผยแพร/จัดจําหนาย และการบริโภค ผลการวิจัยพบวา 

 1) การประกอบสรางอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ในยุคอดีต

  ถึงปจจุบัน

 การประกอบสรางอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ถูกประกอบสราง

ขึ้นมาตั้งแตในครั้งอดีตดวยกระบวนการผลิตเสนและนํ้ายาขนมจีนอันเกิดจาก

ภูมิปญญาของ “ชาวหมูบานประโดก” นับตั้งแตการคิดริเริ่มแปรรูปเมล็ดขาวหัก

ที่ไมนิยมนํามาบริโภค ทั้งขาวก็ยังเปนผลผลิตที่หาไดงายและมีอยูอยางอุดมสมบูรณ

ในสมัยนั้น กับภูมิปญญาในการเลือกเมล็ดขาวเพื่อทําเสนขนมจีนที่ตองเปนขาวเกา

เมลด็แขง็ เพือ่ใหเสนขนมจนีมคีวามเหนยีวนุม เกาะตวัเปนเสนยาวตอเนือ่งไมขาดเปน

ทอนๆ เสนขนมจนีทีไ่ดจากการแปรรปูนีจ้ะไดปรมิาณมากถงึ 2-3 เทาของวตัถดุบิทีใ่ช 

สวนนํา้ยาขนมจนีหรอืทีเ่รยีกวา “นํา้ยาประโดก” ในสมยักอนนัน้ทาํ “นํา้ยาปลากะท”ิ 
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อยางเดียว ตอมาก็คอยมี “น้ํายาน้ําพริก” การนํ้ายากะทิในภาคอีสานถือเปนเรื่อง

แปลกใหมและเปนจุดขายอยางหนึ่งที่ทําใหขนมจีนประโดกถูกกลาวขวัญถึงในสมัย

กอน เพราะชาวอสีานสวนใหญนยิมทาํนํา้ยาปาทีไ่มมสีวนผสมของกะทมิะพราวเหมอืน

นํ้ายาในภาคกลาง ประกอบกับนํ้ายาประโดกมีสีสันสวยงามชวนรับประทาน ชื่อเสียง

และการกอตวัของอตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” จงึถกูประกอบสรางขึน้นบัตัง้แต

นั้นมา อันเกิดจากชาวบานประโดกที่เปนทั้งผูผลิตและผูจําหนาย แยกยายกันออกไป

หาบขนมจีนขายตามท่ีตางๆ ในเมืองโคราช เมื่อมีผูบริโภคเปนประจําจึงมีการผลิต

ซํ้าขึ้น เปนกระบวนการผลิตซํ้าภายใตมิติทางเศรษฐกิจ คือ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค บรรยากาศอาชีพขายขนมจีนในสมัยกอนนั้น ชาวบาน

ประโดกเริ่มหาบขนมจีนฯ ขายตั้งแตยังไมมีแมแตถนนลูกรัง ตองเดินลัดทุงนา ลุยนํ้า

ออกไปขายในเมืองและหมูบานใกลเคียง โดยทํากันแทบทุกหลังคาเรือน เมื่อเวลาวาง

จากการทํานาก็ทําขนมจีนออกไปหาบขาย และสวนใหญผูประกอบอาชีพนี้มักเปน

เพศหญิง

 ตอมาอาชีพขายขนมจีนก็เริ่มแพรกระจายจากบานประโดกไปยังหมูบาน

ใกลเคียง คือ บานโนนตาสุกและบานโคกไผ ซึ่งอยูตําบลหมื่นไวย ทั้ง 3 หมูบาน จึงมี

บทบาทในอาชีพขายขนมจีนดวย อันเปนท่ีมาของชื่อเรียก “ชาวชุมชนขนมจีน

ประโดก” เม่ือประมาณ พ.ศ. 2535 การผลิตเสนขนมจีนประโดกถูกสงตอใหแก 

นายโชค ภูถนนนอก (อดตีผูใหญบานประโดกทีเ่พิง่พนจากวาระและปจจบุนัเปนกาํนนั

ตําบลหมื่นไวย) เปนผูซ่ึงนําเครื่องจักรมาใชทุนแรงในการผลิต จากที่แตกอนทํามือ 

ใชแรงงานคนเปนหลัก และมีอุปกรณทุนแรงในการผลิตเสนขนมจีนเพียงอยางเดียว 

คือ “ครกกระเดื่อง” นายโชคก็คอยๆ ทยอยนําเครื่องจักรมาใชในการผลิตทีละตัวๆ 

นับตั้งแต เครื่องโมแปง เครื่องตีแปง เครื่องกรองแปง และเครื่องโรยเสนขนมจีน 

จนสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตไดเปนจํานวนมากขึ้น เพียงพอสําหรับชาวบาน

ประโดกทีย่งัคงประกอบอาชพีขายขนมจนีอยู ทาํใหชาวบานประโดกทีแ่ตกอนเคยผลิต

เสนขนมจนีเองในครวัเรอืนเลกิผลติเสนขนมจนี หันมาทาํแตนํา้ยาขนมจนี แลวรบัเสน

ขนมจนีจากบานผูใหญโชคแทน จากนัน้ครกกระเดือ่งทีเ่คยมอียูแทบทกุครวัเรอืนคอยๆ 

หายไป จนปจจบุนัแทบจะหาดไูมไดเลย การผลติเสนขนมจนีทาํขึน้อยางตอเนือ่ง เมือ่

มีผูจําหนายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมูบานโนนตาสุกที่ตั้งติดกับอําเภอเมืองซ่ึงมีถนน

หนทางตัดผาน ทั้งยังอยูใกลกับสถานที่สําคัญทางราชการ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล 
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯ มีการยายถิ่นฐานเขามาอยูในตําบลหมื่นไวยกันมากขึ้น 

ทั้งอยูชั่วคราวและอยูถาวร ทั้งเพื่อมาศึกษา มาทํางาน รวมถึงมาตั้งรกรากดวย ทําให

นายทนุกวานซือ้ทีด่นิในตาํบลหมืน่ไวยและตาํบลใกลเคยีงเพือ่ทาํหอพกั อพารตเมนต 

รีสอรต หมูบานจัดสรร ตลอดจนหางราน บริษัท และโรงงาน ฯลฯ สงผลใหหมูบานนี้

มีความเจริญมาก และมีผูคนพลุกพลานสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน 

 รานแมพลอยเปนรานที่เกาแกที่สุดในหมูบานโนนตาสุกที่เปดรานขาย

ขนมจนีในละแวกทีม่คีนพลกุพลานนัน้ จากการสัมภาษณไดความวา แตกอนแมพลอย

เคยหาบขนมจีนขายมากอน หลังจากนั้น เมื่อประมาณ พ.ศ. 2525 แมพลอยจึงเปด

รานขนมจนีแทนการหาบขาย เริม่จากสรางเพงิเลก็ๆ หนาบาน ขายขนมจนีเลก็ๆ นอยๆ 

ทาํนํา้ยาแค 2 อยาง คอื นํา้ยาปลากะทแิละนํา้ยานํา้พรกิ ไมหวงักาํไรมาก จากนัน้ เมือ่

ประมาณกอน พ.ศ. 2535 เล็กนอย ถนนหนทางตัดผานเขามา ทําใหรานแมพลอยมี

ลกูคาหลากหลายขึน้ ทัง้ลกูคาประจาํและลกูคาขาจร แวะเวยีนเขามาอดุหนนุขนมจนี

รานแมพลอยอยูเปนประจํา รานแมพลอยจึงคอยๆ ขยับขยายรานขึ้น เพิ่มจํานวนโตะ

และทีน่ัง่เพ่ือใหเพยีงพอกบัจาํนวนลกูคาดวย ในขณะเดยีวกนั รานขายขนมจนีรานอืน่ๆ 

กเ็ริม่ทยอยเปดทลีะราน จนในปจจบุนัมรีานขายขนมจนีทีเ่ปดในบรเิวณเดยีวกนัซึง่อยู

หมูบานโนนตาสุก จํานวน 7 ราน คือ รานแมพลอย รานครูแขก รานครูยอด รานแม

สมบูรณ รานพี่นาง รานครูเอก และรานนองใหม คือ รานหมอดิ๋น เปนรานที่ไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานรัฐฯ ในโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (otop) ซึ่งได

ตระเวณออกงานแสดงสินคาอยูเปนประจํา

 การผลติเสนขนมจนีไมไดผกูขาดอยูเพยีงแคบานผูใหญโชคและบานพีส่ะใภ

ผูใหญโชคเทาน้ัน เน่ืองจาก เม่ือประมาณกอน พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจในจังหวัด

นครราชสีมามีการขยายตัวสูงสุด ถนนหนทางและสาธารณูปโภคมีความทันสมัย 

บรรยากาศการคาขายมคีวามคกึคกั รานขายขนมจนีในชมุชน เมือ่เปดรานขึน้มากข็าย

ได บางราน เชน รานครูยอดจึงผลิตเสนขนมจีนเองเพื่อใหเพียงพอตอการจําหนายใน

แตละวัน จึงมีอุตสาหกรรมการผลิตในลักษณะเดียวกันกับบานผูใหญโชค ดวยการนํา

เครื่องจักรมาใช เพื่อใหรูปแบบการผลิตมีความสะดวกสบาย ลดจํานวนแรงงานคนลง 

แตเพิม่ปรมิาณการผลติตอวนัใหมากขึน้ ปจจบุนัรานผลิตเสนขนมจนีลักษณะเดยีวกนั

นี้ มีอยู 4 แหง อยูในหมูบานประโดกมี 3 แหง คือ บานผูใหญโชค (ปจจุบันเปนกํานัน) 

บานพี่สะใภผูใหญโชค 2 บานนี้ ผลิตเสนขนมจีนใหชาวบานประโดกเปนหลัก บาน
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คุณจอยและคุณสมบัติ เพ็งเกาะ สามีภรรยาท่ีเปนญาติกับรานครูยอดจึงผลิตเสน

ขนมจีนใหรานครูยอดเปนหลักและรับผลิตใหแกรานอื่นๆ ที่สั่งดวย และบานที่ผลิต

เสนขนมจนีทีอ่ยูในบานโคกไผอกี 1 แหง คอื บานคณุพะยอม ดวีเิศษ ผลติเสนขนมจนี

ใหแกรานแมสมนกึเปนหลกั แมสมนกึซึง่เปนญาตพิีน่องกนัปลกูบานตดิกนั ขายขนมจนี

อยูที่ตลาดแมกิมเฮงมากวา 20 ปแลว โดยเปดขายตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ 

คุณพะยอมยังผลิตเสนขนมจีนใหกับลูกคารายอื่นที่จําหนายทั้งในและนอกชุมชน

อีกดวย 

 เมื่อยุคสมัยผานไป ไดมีการสรางสรรคน้ํายาขนมจีนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 

3-4 ชนดิ นอกจากนํ้ายาประโดกสูตรดัง้เดมิ คอื นํา้ยาปลากะทิ และนํา้ยานํ้าพริกแลว 

ยังมีนํ้ายาปลาปา นํ้ายาแกงไก นํ้ายาเผ็ดซาดิส และนํ้ายากะทิสูตรอื่นๆ แตละรานมัก

จะทาํนํา้ยาทีม่ลีกัษณะคลายคลงึกนั หากแตกตางกไ็มแตกตางกนัมากนกั สวนเทคนคิ

และเสนหปลายจวักของแตละรานก็ไมเหมือนกันจึงไมสามารถตัดสินไดวารานไหน

อรอยมาก อรอยนอย ทัง้นีข้ึน้อยูกบัความพอใจและรสนยิมการบรโิภคของลกูคาแตละ

รายดวย สวนชาวบานประโดกที่อยูลึกเขาไปก็จะขับรถเครื่องออกมาจําหนายใน

ตัวเมืองนครราชสีมา ซ่ึงมีท่ีใหน่ังขายประจํา โดยจะทํานํ้ายาขนมจีนประมาณ 2-4 

ชนิด และที่ขาดไมไดเลย ตองทําทุกครั้งที่ออกจําหนาย คือ “นํ้ายาปลากะทิ”

 จากบริบทขางตน หากใชเกณฑการพิจารณาการประกอบสรางอัตลักษณ

ของ “ขนมจนีประโดก” ใน 2 ระดบั คอื กระบวนการภายในของตวัการผลิต “ขนมจนี

ประโดก” และความสมัพนัธระหวาง “ขนมจนีประโดก” กบั “บรบิท/โครงสรางชมุชน/

สังคม” ก็สามารถอธิบายผานการผลิต การจําหนาย และการบริโภคไดวา อัตลักษณ

ของ “ขนมจีนประโดก” ภายใตกระบวนการผลิตซํ้าเพื่อสืบทอดนั้น เกิดจากความรู 

ความชํานาญในอาชีพ และชื่อเสียงที่สั่งสมมาตั้งแตครั้งอดีต นับมาจนถึงปจจุบันก็

ถือวามีระยะเวลายาวนานมาก น่ันหมายความวา หากพิจารณากระบวนการภายใน

ของตวัผลผลติของ “ขนมจนีประโดก” เริม่จากภมูปิญญาในการเลอืกใชวตัถดุบิหลกัที่

ใชในการผลติเสนขนมจนีถอืวาเปนการรูจกัใชทรพัยากรอยางคุมคาของคนรุนกอน คอื 

“เมล็ดขาวหัก” ซึ่งมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการผลิต ขาวอันเปนพืชเศรษฐกิจของไทยก็

สามารถหาไดงาย ปลูกเองได ทั้งเมล็ดขาวหักก็ยังไมนิยมนํามารับประทาน นอกจาก

นําไปทําเปนอาหารสัตว เมื่อนํามาแปรรูปทําใหไดเสนขนมจีนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก

เทาหนึ่ง การทํา “น้ํายาปลากะทิ” ของภาคอีสานในสมัยนั้นถือเปนเรื่องแปลกใหม 
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กับการตมพริกและเครื่องแกงแทนการผัดเหมือนทางภาคกลางทํา เปนสูตรเฉพาะที่

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเชนเดียวกัน ขั้นตอนและวิธีการผลิตเสนและนํ้ายาขนมจีน

ที่ไมสามารถขามขั้นตอนการผลิตได เพราะผานการลองผิดลองถูกมาตั้งแตสมัย

บรรพบุรุษและสืบทอดตอกันมาจนทําใหไดสูตรการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

“ขนมจีนประโดก” ถูกผลิตซํ้าอยางตอเนื่องจากชาวชุมชนจีนประโดก การผลิตซํ้าจะ

ไมเกิดขึ้นอีก หากไมไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา และ “ขนมจีนประโดก” ก็ไดรับ

การตอบรับท่ีดี เปนท่ีนิยมของผูบริโภค ประกอบกับชื่อเสียง ชองทางการจําหนาย 

และฐานลูกคาที่บรรพบุรุษสรางไวให ผูสืบทอดเพียงผลิตซํ้าโดยคงคุณภาพการผลิต

และรสชาตใิหเหมอืนเดมิ ก็สามารถรกัษาสถานภาพทางอาชพีของตนไวได กระแสการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอกทําใหวิถีชีวิตและบริบททางสังคมของชาวชุมชนขนมจีน

ประโดกเปล่ียนแปลงไป สงผลใหวิธีการผลิต การจําหนาย และการบริโภคขนมจีน

ประโดกเปลี่ยนไปดวย ในยุคหลัง พ.ศ. 2535 อัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” 

จงึถกูประกอบสรางขึน้มาในรปูแบบใหม ทัง้ดานการผลติ คอื การนาํเครือ่งจกัรมาผลติ

เสนขนมจีนของผูใหญโชค การจําหนาย คือ การมีรูปแบบการจําหนายและชองทางที่

หลากหลายขึ้น อาทิ เปดรานขาย ขายในตลาดเปนหลักแหลง ใชรถยนตเรขาย และ

การบริโภค คือ การท่ีผูบริโภคมีรสนิยมและคานิยมที่เปลี่ยนไปและทางเลือกในการ

รับประทานอาหารอยางอื่นก็มีมากขึ้นดวย

 2) การธํารงรักษาอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ในยุคอดีตถึง

  ปจจุบัน

 ในยุคอดีตการธํารงรักษาอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” คือ การทํา

ขนมจีนออกจําหนายใหแกลูกคาเปนประจํา ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการผลิตซ้ําของ

แมคา คือ รายไดจากการขาย และผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการเลือกใหอาชีพนี้ดําเนิน

ตอไป คือ ทั้งแมคาและลูกคา กลาวคือ ภายใตสภาวะการสื่อสารระหวางแมคากับ

ลูกคาดวยการสื่อสารผานวัตถุสื่อสารไดวา “ขนมจีนประโดก” คือ สื่อวัตถุพื้นบานที่

ภายหลังกลายเปนอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” แมคาไมเพียงแตมอบหมาย

สภาวะการเปนสินคาใหแก “ขนมจีนประโดก” เทานั้น เพราะภายใตความเปนสินคา

เพื่อการซื้อขายนี้ ยังมีนัยของความเปนอาชีพของชุมชนที่สรางรายไดเลี้ยงครอบครัว 

เปนศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการพึ่งพาตนเองจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่

สืบทอดตอกันมาหลายรุนเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงการสืบทอดดวยระยะเวลาที่
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ยาวนานนี้ สามารถตีความไปถึงความรูความชํานาญ ประสบการณ และความเปนมือ

อาชีพในการทําขนมจีน ประกอบกับความนิยมในการรับประทานของคนโคราชใน

ทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีการผลิตซํ้าอยางตอเนื่อง จึงกลายเปนอัตลักษณของ “ขนมจีน

ประโดก” นอกจากนี้ ในสมัยนั้น “ขนมจีนประโดก” ยังมีบทบาทอยูเสมอ เมื่อมีงาน

บญุหรอืงานประเพณีตางๆ ในหมูบาน อัตลกัษณของ “ขนมจีนประโดก” จงึทําหนาที่

สื่อสารผานชองทางงานบุญประเพณีนี้ไดอีก แตในสภาวะการสื่อสารของ “ขนมจีน

ประโดก” ในงานบุญประเพณีนี้ เปนการทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธระหวางกันของ

คนในชุมชน

 การสื่อสารรูปแบบใหมเขามามีบทบาทในการธํารงรักษาอัตลักษณของ 

“ขนมจีนประโดก” โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคหลัง พ.ศ. 2535 กระแสการเปลี่ยนแปลง

จากภายนอกท้ังจากภาครัฐและเอกชนท่ีถาโถมเขามาสูชุมชน ทําใหบริบททางสังคม

ของชมุชนขนมจนีประโดกเปลีย่นแปลงไป สงผลใหมชีองทางการส่ือสารทีห่ลากหลาย

ขึ้น นอกจากการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนตามปกติจากแมคาและลูกคาเมื่อเกิดกิจกรรมการ

ซือ้ขายแลกเปลีย่น และการสือ่สารระหวางบคุคลทีเ่กดิจากกลุมลูกคาบอกตอกนัแบบ

ปากตอปากดวยการชักชวนหรือแนะนําเพื่อนหรือคนรูจักใหมารับประทาน และการ

สื่อสารผานงานบุญประเพณีแลว ยังมีการจัดการแขงขันทําเสนขนมจีนในตําบล การ

สื่อสารผานกิจกรรมเทศกาลงานขนมจีนประโดก การสื่อสารของปายหนาราน การ

สื่อสารมวลชน การสื่อสารผานเว็บไซต/อินเทอรเน็ต การออกรานในงานแสดงสินคา

ประจาํจงัหวดั หรอืการออกรานทีห่นวยงานรฐัใหการสนบัสนนุ การส่ือสารทกุรปูแบบ

จึงมีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการดํารงอยูของอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” 

หากแตการดํารงอยูของอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” จะยั่งยืนหรือไมนั้นขึ้นอยู

กับวาชาวชุมชนขนมจีนประโดกจะยังคงลักษณะสื่อสารในยุคกอน พ.ศ. 2535 ไวได

หรือไมดวย

 3) การตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ในยุคอดีตถึงปจจุบัน

 ในยุคกอน พ.ศ. 2535 ชาวชุมชนขนมจีนประโดกในแตละครัวเรือน ทําทั้ง

เสนและนํ้ายาขนมจีนหาบออกไปขายในเมืองโคราช ตั้งแตยังไมมีแมแตถนนลูกรัง 

ตองเดินเทาเปลาลัดทุงนาออกไปขาย โดยแมคาจะหาบกระเชอ 2 ขาง กระเชอ

ขางหนึ่งใสเสนขนมจีน สวนกระเชออีกขางหนึ่งจะใสน้ํายาขนมจีนกับถวยและชอน 

ซึ่งเปนภาชนะใสขนมจีนสําหรับใหลูกคารับประทาน เมื่อออกจําหนายก็หาบกระเชอ
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ทั้ง 2 ใบขึ้นบา มือขางหน่ึงถือถังน้ําสําหรับลางจาน อีกขางหนึ่งจับยึดหาบไวไมให

กระเชอทั้ง 2 ใบ แกวงไปมา เมื่อหมูบานเริ่มมีถนนลูกรังตัดผานเขามาถึง จึงมีรถเมล

วิ่งเขามารับสงแมคาออกไปจําหนายในตลาด ประกอบกับขนมจีนประโดกเริ่มเปนที่

รูจักของคนโคราชและมีกลุมลูกคาขาประจํา แมคาจึงเริ่มมีที่ขายเปนหลักแหลง และ

เลิกตระเวนขายขนมจีนตามท่ีตางๆ เหมือนในสมัยกอน จนกระทั่งในยุคหลัง พ.ศ. 

2535 เปนชวงเวลาเดียวกับท่ีผูใหญโชคและพี่สะใภนําเครื่องจักรมาผลิตเสนขนมจีน

ทาํใหมกีาํลงัและปรมิาณการผลติมากเพยีงพอตอความตองการของผูจาํหนายขนมจนี

ในชุมชน สงผลใหวิถีชีวิตของชาวชุมชนขนมจีนประโดกเปล่ียนไปอยางชัดเจน ถนน

คอนกรตีตดัผานเขามาถงึหมูบาน ชาวบานนยิมใชรถเครือ่งหรอืรถจกัรยานยนตในการ

เดินทางสัญจร บานเรือนถูกยกขึ้นใหม ครกกระเดื่องที่แตกอนมีอยูทุกบาน เมื่อไมได

ใชอีกก็ถูกรื้อทิ้ง คานหาบที่เคยเหน็บอยูใตถุนบานจึงคอยๆ หายไป เหลือเพียงสิ่งของ

ทีย่งัจาํเปนและยงัคงใชอยู เชน กระเชอใสเสนขนมจนี หมอนึง่สาํหรบัใสนํา้ยาขนมจนี 

รูปแบบการจําหนายในปจจุบัน คือ ใสรถเครื่องที่ดัดแปลงเปนรถพวงใสขนมจีนออก

ไปขายในเมอืงโดยมทีีท่างใหขายประจาํ บางราย เชน คณุลอยและคณุปน เพช็รประดู 

คูสามีภรรยาที่ชวยกันขายขนมจีนโดยใสรถยนตเรขายในตางหมูบานตางอําเภอตาง

ตาํบล ผูจาํหนายหลายรายกห็นัมาเปดรานขายในชุมชน รปูแบบการหาบขายและการ

ตาํขาวครกกระเดือ่งกห็ายสาบสญูไปและไมปรากฏใหเหน็อกีเลย สวนทีแ่ตกอนอาชีพ

ขายขนมจนีเปนอาชพีของแมบานเทานัน้ ปจจบุนัพอบานกเ็ริม่เขามามบีทบาทมากขึน้ 

โดยใหเหตุผลวา “อายุมากแลว เบื่องานเปนลูกจาง รับจางเขา เหนื่อย” ลูกหลานที่

โตขึน้มากเ็ริม่มกีารศกึษา ทางเลอืกในการประกอบอาชพีกม็ากขึน้ ผูทีป่ระกอบอาชพี

อยูในปจจุบันจึงเปนชาวบานดั้งเดิมมากกวาเยาวชนคนรุนใหม อยางไรก็ตาม ผูใหญ

โชคกส็ามารถสรางอาชพีใหแกลกูหลานของตนทีไ่มเรยีนหนงัสือตอ ดวยการใหมาชวย

สงขนมจีนและเรียนรูวิธีการผลิตเสนขนมจีนจากเครื่องจักร พรอมไดรับคาตอบแทน

ที่ไมนอยกวาออกไปรับจางท่ีอื่น สวนรานขนมจีนที่เปดอยูในหมูบานโนนตาสุก ที่

บรรยากาศการขายคึกคัก เชน รานครูยอด รานหมอดิ๋น หรือรานแมพลอย ฯลฯ ก็มี

ลักษณะการจางงานกันแบบเครือญาติที่เปนลูกหลานของตน หรือคนรูจักมากกวา

 เมือ่ผูจาํหนายทีเ่ปนชาวบานหนัมารบัเสนขนมจนีของผูใหญโชคและพีส่ะใภ 

ทาํใหทุนแรงและเวลาในการประกอบอาชพีไดมาก เตรยีมทาํแคนํา้ยาขนมจนี บางวนั

ทํามากก็ทํานํ้ายา 3-5 ชนิด บางวันทํานอยก็ลดเหลือ 2 ชนิด เพื่อเตรียมออกขาย 
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โดยจะทํา “นํ้ายาปลากะทิ” หรือที่เรียกวา “นํ้ายาประโดก” เปนหลักและขาดไมได

เลย รูปแบบการจําหนายที่แตกตางกัน เชน ชองทางการขายที่แตกตาง ภาชนะที่

จานชามชอนท่ีใสขนมจีนจําหนายก็แตกตางกันไป บางรานก็ใสถวยสังกะสี บางราน

ก็ใสชามกระเบ้ือง บางรานก็ใสจาน ฯลฯ โดยไมไดกะเกณฑใหเหมือนกันทุกราน 

ขึน้อยูกบัวาหาไดเทาทีม่ ีเมือ่กระแสทนุนยิมและบรโิภคนยิมเริม่เขามามบีทบาทในการ

เปลี่ยนแปลงคานิยม สังคมและวิถีชีวิตของชาวชุมชนขนมจีนประโดก ที่เห็นไดอยาง

ชดัเจน คอื บานโนนตาสกุ ดวยความทีพ่ืน้ทีข่องหมูบานมอีาณาเขตตดิกบัอาํเภอเมอืง 

ทาํใหเปดรบัตอกระแสการเปลีย่นแปลงตางๆ ไดงาย จงึมลีกัษณะเปนชมุชนเมอืง ผูคน

พลุกพลาน รานขนมจีนที่ตั้งอยูบานโนนตาสุก ปจจุบันมีจํานวน 7 ราน คือ รานแม

พลอย รานครูแขก รานครูยอด รานแมสมบูรณ รานพี่นาง รานครูเอก และรานนอง

ใหม คือ รานหมอดิ๋น ทุกรานมีทั้งลูกคาขาประจํา ขาจรแวะเวียนเขามาอุดหนุนเปน

ประจํา ทําใหรานขนมจีน ทั้ง 7 รานนี้มีศักยภาพในการจําหนาย และมีความตองการ

เสนขนมจนีในปรมิาณทีม่ากขึน้ ผูใหญโชคและพีส่ะใภ คณุจอยและคณุสมบตั ิเพง็เกาะ 

และคุณพะยอม ดีวิเศษ จึงเปนแหลงผลิตเสนขนมจีนเพื่อรองรับรานคาในหมูบาน

เหลานี้ดวย ซึ่งถือเปนลูกคาหลักเลยก็วาได

 การตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” เกิดขึ้นเมื่อบริบททางสังคม

และวถิชีวีติของชมุชนเปลีย่นแปลงไป สงผลใหรปูแบบการจาํหนายขนมจนีประโดกมี

วิธีการขายที่แตกตางกัน จากที่แตกอนหาบออกไปขาย ก็เปลี่ยนเปนการเปดรานขาย 

การมีรานขายเปนหลักแหลงในตลาดในตัวเมือง การใสรถเครื่องหรือรถยนตเรขาย 

ชนดิของอาหารทีม่หีลากหลายขึน้ เชน กวยเตีย๋ว อาหารตามสัง่ หมปูง หมกูะทะ ฯลฯ 

คนก็มีทางเลือกในการรับประทานมากกวาแตกอน ขนมจีนประโดกที่แตกอนเคยมี

นํ้ายาขนมจีนเพียง 2 ชนิด ตอมาก็ไดสรางสรรคนํ้ายาเพิ่มขึ้นอีก เพื่อสรางแรงจูงใจ

และเปนทางเลือกใหแกลูกคามากขึ้น โฉมหนาอันเปนอัตลักษณของ “ขนมประโดก” 

กแ็ปรเปลีย่นไปตามรปูแบบการจดัจาํหนาย แตทามกลางบรบิทแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปนัน้ สิง่ทีช่าวชมุชนขนมจนีประโดกคงไว คอื รสชาต ิความสดใหมทีเ่กดิจากการผลิต

ขนมจนีขายแบบวนัตอวนั และคณุภาพการผลติทีม่มีาตรฐาน ดวยการทาํ “เสนขนมจนี

แปงหมัก” และ “น้ํายาปลากะทิ” ดวยสูตรดั้งเดิมไมขามหรือลัดขั้นตอน เพื่อใหได

เสนขนมจีนที่เหนียวนุม เปนมันวาว เมื่อราดดวยนํ้ายาประโดกแลวจะเขานํ้าเขาเนื้อ

กนัไดเปนอยางด ีรสชาตขิองขนมจนีจงึมคีวามหอมกลมกลอมนุมนวลดวยพรกิแกงตม



JC JournalJC Journal102

ที่เขากันไดดีกับเสนขนมจีนแปงหมักท่ีเหนียวนุม อันเปนสูตรเฉพาะของชาวชุมชน

ขนมจนีประโดกทีส่บืทอดตอกนัมาแตโบราณ ดวยเหตนุี ้ไมวารปูแบบและชองทางการ

ขายจะแตกตางเพียงใด หรือบริบททางสังคมจะแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา แตชาว

ชุมชนขนมจีนประโดกก็สามารถรักษาอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” อันเปนจุด

เดนดั้งเดิมไวได กับคุณลักษณะของความเปนอาหารที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ทําให

สถานภาพของอาชีพนี้สามารถดํารงอยูได และถูกสงตอใหแกลูกหลานในรุนตอๆ ไป 

หลายตอหลายรุน จนกลายเปนการสืบทอดอาชีพทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา ที่เกิด

จากภูมิปญญาและเปนมรดกตกทอดของบรรพบุรุษที่สั่งสมไวอยางยั่งยืนไดดวย 

2.  สถานภาพการส่ือสารในการประกอบสราง ธาํรงรกัษา และการตอรอง
อัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” จากอดีตถึงปจจุบัน

 สถานภาพการสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณของ “ขนมจีน

ประโดก” ในยุคอดีตเปนการสื่อสารผานกิจกรรมการมีสวนรวมในการผลิตของ

ครอบครวั เนนการสือ่สารแบบอวจันภาษามากกวา เกดิการเรยีนรูจากการไดลงมอืทาํ 

จนมาถึงยุคปจจุบันสถานภาพการสื่อสารเพื่อประกอบสรางก็ยังคงเปนการถายทอด

ดวยการมสีวนรวมลงมอืปฏบิตั ิแตมกีารบนัทกึไวเปนลายลักษณอกัษรทัง้จากเยาวชน

ของชาวชุมชนขนมจีนประโดกและหนวยงานภาครัฐฯที่ใหการสนับสนุน จัดทํา

สื่อสิ่งพิมพ เอกสารบันทึกวิธีการผลิตอยางเปนขั้นตอน และอุปกรณ/เครื่องจักรที่ใช

ผลิตในปจจุบัน เก็บไวในแฟม หรือมีการทําแผนพับเล็กๆ เผยแพร จนกระทั่งถึง

สื่อใหม คือ การทําเว็บไซตของ “ขนมจีนประโดก” เพื่อบันทึกวิธีการผลิตอยางเปน

ขั้นตอน และอุปกรณ/เครื่องจักรท่ีใชผลิตในปจจุบัน เว็บไซตนี้ จัดทําขึ้นโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ในทุกยุคทุกสมัย การสื่อสารจะเขามามีบทบาทสําคัญในการธํารงรักษา

อัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ในอดีต อัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” สื่อสาร

ภายใตกิจกรรมการคาขาย ความเปนอาชีพของชาวชุมชนขนมจีนประโดก ความเปน

อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการมีรสชาติอรอยสะอาดสดใหมทําใหถูกปากลูกคา

ผูบริโภค แมแตในงานบุญประเพณี หรืองานจัดเล้ียงตางๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและนอก

หมูบาน ขนมจนีกจ็ะเขามามบีทบาทอยูเสมอ ในปจจบุนัการส่ือสารทกุรปูแบบสามารถ
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เขามามีบทบาทในการธํารงรักษาอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ทั้งในระดับของ

การรับรู ตระหนักรู และการลงมือปฏิบัติ นอกจากการสื่อสารที่เกิดขึ้นตามปกติจาก

แมคาและลกูคาเมือ่เกดิกจิกรรมการซ้ือขายแลกเปล่ียน หรอืการสือ่สารของแมคาเพือ่

เรียกลูกคา เชน การเปดเพลงขนมจีนประโดก ของกําปน บานแทน จากรถยนตเรขาย

เพื่อแจงใหลูกคาทราบวามีขนมจีนมาจําหนาย ฯลฯ และการสื่อสารระหวางบุคคลที่

เกิดจากผูบริโภคหรือกลุมลูกคาบอกตอกันแบบปากตอปาก ดวยการชักชวนหรือ

แนะนําเพื่อนหรือคนรูจักใหมารับประทาน หรือการสื่อสารผานงานบุญประเพณีแลว 

ยังมีการสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน อาทิ รายการ “แมชอยนางรํา” ออกอากาศทาง 

ททบ. 5 รายการ “ดวยลาํแขง” ของคาํรณ หวางหวงัส ีออกอากาศทางชอง 7 รายการ 

“กินอยูคือ” ทางชองไทยพีบีเอส ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเทศกาลงาน

ขนมจีนประโดก การจัดการแขงขันจับเสนขนมจีนในตําบล การสื่อสารจากปายหนา

ราน การสื่อสารผานเว็บไซต/อินเทอรเน็ต การออกรานในงานแสดงสินคาประจํา

จังหวัด หรือการออกรานที่หนวยงานรัฐใหการสนับสนุน 

 การสือ่สารจะเขามามบีทบาทกบัรปูแบบการจาํหนายในยคุปจจบุนัมากขึน้ 

เนื่องจากบริบททางสังคม ทําใหคานิยมและวิถีชีวิตของชุมชนเปล่ียนไป ชาวชุมชน

ขนมจนีประโดกจงึพยายามตอสูตอรองเพือ่รกัษาสถานภาพทางอาชีพของตนไว ทาํให

มีชองทางการจําหนายที่หลากหลายขึ้น แตกอนรูปแบบการขาย คือ การหาบเรขาย 

เรียกลูกคาใหมารับประทานขนมจีนดวยวิธีการส่ือสารระหวางบุคคล สรางความ

สมัพนัธกบัลกูคาดวยบทสนทนาถามสารทกุขสกุดบิ แตมาถงึปจจบุนั รปูแบบและชอง

ทางการจําหนายเปลี่ยนไป รูปแบบการสื่อสารเพื่อจําหนายก็มีมากขึ้น เชน มีการใส

รถยนตเรขายไปยงัตางทีต่างอาํเภอ จงึสือ่สารดวยการเปดเพลงเรยีกลกูคา หรอืสือ่สาร

ผานปายขนมจนีหนารานสาํหรบัรานทีเ่ปดในชมุชน ส่ือสารผานทางเวบ็ไซตเพือ่แนะนาํ

เชญิชวนใหมารบัประทานขนมจนีประโดกทีร่าน รปูแบบการสือ่สารเหลานี ้อาจทาํให

ผูบริโภครับรูอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” ในความหมายที่แตกตางกันออกไป 

เมือ่โฉมหนาของอตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” ผานกจิกรรมการขายทีห่ลากหลาย

ขึน้เชนนี ้จงึเกดิการตอรองเพือ่รกัษาสถานภาพทางอาชพีและอตัลกัษณของ “ขนมจนี

ประโดก” ทีเ่ปนช่ือเสยีงและความภาคภมูใิจไว ดวยการรกัษารสชาตแิละคณุภาพการ

ผลิตที่ไดมาตรฐาน ความสดใหมของการผลิตเพื่อจําหนายแบบวันตอวัน และการทํา 

“เสนขนมจีนแปงหมัก” และ “นํ้ายาปลากะทิ” ดวยสูตรดั้งเดิม 
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3. บทบาทและความสําคัญของ “อัตลักษณขนมจีนประโดก” ในเชิงการ
สื่อสารเพื่อธํารงรักษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน

 M. Hecht และคณะ (อางใน Little John, 2009) ไดพัฒนาทฤษฎีเฉพาะ

เจาะจงขึ้นมาเรียกวา The Communication Theory of Identity (CTI) โดยจุดยืน

ทางทฤษฎีอยางชัดเจนวา จะตองไมศึกษา “อัตลักษณ” แบบ “ตัวตน” ที่เปนปจเจก

ทีม่เีพยีงหนึง่ ทีแ่ยกขาดออกไปจากสิง่แวดลอมอืน่ๆ หากทวา จะพจิารณา “อตัลกัษณ” 

วามนษุยเปน “สตัวสงัคม” (social being) ทีถ่กูแวดลอมดวยการสือ่สาร ความสมัพนัธ

และชุมชนรอบๆ ตัวอยูตลอดเวลา ดังนั้น อัตลักษณจึงมีลักษณะที่หลากหลายและ

เคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (multiple shifting identity) และเมื่อ

อัตลักษณมีหลากหลายและเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงได (กาญจนา แกวเทพ, 2555, 

น. 51-54)

 อตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” สือ่สารเพือ่ธาํรงรกัษาเศรษฐกจิวฒันธรรม

ชุมชนโดยจัด “กรอบ/ชวงชั้น” ของอัตลักษณตามแนวคิดทฤษฎีของ CTI แบงออก

ไดเปน 4 ประเภท คือ  (1) Personal Frame คือ อัตลักษณสื่อสารบอกตัวตนของเรา 

ซึง่อตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” สือ่สารแกผูสบืทอดผานกจิกรรมการผลติวาเปน

ทัง้อาหารและอาชพีทีต่กทอดมาจากบรรพบรุษุของเรา  (2) Enacted Frame คือ การ

แสดงออกของอตัลกัษณของเราตอผูอืน่ ซึง่ “อตัลกัษณขนมจนีประโดก” สือ่สารบอก

ผูอื่นวาเปนขนมจีนสูตรดั้งเดิมที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษมีอายุยาวนานกวา 100 ป 

เปนอัตลักษณและความภาคภูมิใจของตําบลหมื่นไวย  (3) Relational Frame คือ 

เปนอัตลักษณที่มีความสัมพันธกับคนอื่นๆ การรับรูอัตลักษณของเราในมุมมองของ

ผูอื่น ซึ่งกลุมผูบริโภคขนมจีนประโดกยอมรับในรสชาติของเสนและนํ้ายาขนมจีน

ประโดก รวมถงึความสะอาด ความสดใหมในการผลติเพือ่จาํหนาย และรูวาเปนหมูบาน

ทําขนมจีนประโดกมีชื่อเสียงและเปนอัตลักษณของตําบล  (4) Communal Frame 

คอื อตัลกัษณในกรอบนีห้มายถงึ “อตัลกัษณรวม” ทีเ่รามรีวมกบัคนอืน่ๆ ทีอ่ยูในกลุม

เดยีวกนั กลาวคอื ในบรรดาขนมจนีดวยกัน “ขนมจนีประโดก” สือ่สารบอกถงึลกัษณะ

เดนของตนวาเปน ขนมจีนแปงหมักที่เสนมีความเหนียวนุมกับน้ํายาปลากะทิที่เปน

สูตรเฉพาะดั้งเดิมของชุมชน ไดรับการถายทอดสืบตอกันมาเปนเวลากวา 100 ป มี

รสชาติเปนที่ยอมรับมานาน
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สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาการประกอบสราง ธํารงรักษาและการตอรองอัตลักษณของ 

“ขนมจีนประโดก” ใน 2 ยุคนั้น นํามาวิเคราะหดวยแนวคิดตนไมแหงคุณคาในแนว

ดิง่เพือ่ใหเขาใจคณุคาความหมายอตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” ทัง้สวนทีม่องเหน็

และมองไมเห็น โดยสามารถนํามาอธิบายไดวา รากที่ติดอยูกับดิน คือ สวนที่มอง

ไมเห็นและมีความสําคัญท่ีสุด อันไดแก  1) ความเปนอาชีพของชุมชนสรางรายได

เลี้ยงครอบครัว และการทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธระหวางคน ทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และสังคม  2) ความมีอัตลักษณศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการ

พึ่งพาตนเองจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดตอกันมาหลายรุนเปนระยะเวลา

ยาวนาน  3) ความรูความชํานาญ ประสบการณ และความเปนมืออาชีพในการทํา

ขนมจีนของชาวชุมชนขนมจีนประโดก สวนที่มองเห็นของตนไม คือ ตน ใบ ผล และ

ดอก ลําตนถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหตนไมยืนอยูได เปรียบไดกับ ผูผลิต/ผูจําหนาย 

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต อุปกรณในการผลิตและจําหนาย และรูปแบบการจําหนาย 

ทีล่วนเปนกลไกสาํคญัในการขับเคลือ่นอาชีพขายขนมจนีฯ ใหดาํเนนิตอไปทกุวนัอยาง

ตอเนื่อง สวนใบที่ปกคลุมตนไมอันเปนสวนที่ผลัดเปลี่ยนรวงหลนไปตามกาลเวลา 

ดังเชน ผูบริโภคและผูใหการสนับสนุนที่มีการหมุนเวียนเขามาอุดหนุนและชักชวน

ญาติมิตรใหมารับประทาน สวนผลท่ีไดรับก็คือ รายไดและการพึ่งพาตัวเองได ดอก

ของตนไมซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามแลว ยังสงกลิ่นหอมขจรขจายไปไกล เปรียบ

ดังอัตลักษณของขนมจีนประโดกท่ีสรางชื่อเสียงและศักดิ์ศรีในการพึ่งพาตนเองของ

ชาวชุมชนขนมจีนประโดกอีกดวย

 การวเิคราะหตนไมในแนวนอนอนัหมายถงึการผาเฉพาะลาํตนออกมาด ูให

เหน็แกน กระพี ้และเปลอืกของตนไม โดยสามารถนาํแนวคิดนีม้าอธบิายใหเขาใจความ

หมายของอัตลักษณขนมจีนประโดกไดวา แกนคือสวนที่แข็งแรงที่สุดเปนสวน

เปลี่ยนแปลงนอยมาก แกนของขนมจีนประโดก จึงหมายถึง สวนที่ยังคงคุณลักษณะ

เดิมไวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไมเปลี่ยนแปลง หรือถูกปรับเปลี่ยนนอยมาก เปนสวน

สําคัญที่ทําใหอัตลักษณของขนมจีนประโดกคงอยู อันไดแก การผลิต “เสนขนมจีน

แปงหมัก” ที่เหนียวนุมเขากับนํ้ายาขนมจีนและการทํา “น้ํายาปลากะทิ” ที่ยังคง
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เขมขนมสีเีหลอืงนารบัประทานดวยวตัถดุบิทีใ่ช เชน ขาวหกั, เครือ่งแกง ฯลฯ จากสตูร

และขั้นตอนการผลิตแบบดั้งเดิม ท่ีมีรสชาติและความสดใหมของการผลิตแบบ

วันตอวัน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ชาวชุมชนขนมจีนประโดก เห็นวาดีแลว เคยเปลี่ยนเปน

อยางอื่นแลวแตไมดีเทาจึงยังคงรักษาไวดังเดิม สวนกระพี้และเปลือกหมายถึง สิ่งที่

แปรเปลีย่นไปตามกาลเวลา หากมกีารผลดัเปลอืกทิง้ไปจะทาํใหตนไมเจรญิเตบิโตและ

แข็งแรงขึ้น เปรียบไดกับ อุปกรณที่ใชในการผลิต เดิมเคยเปนครกกระเดื่อง กระตาย

ขดูมะพราว ตอมาจงึมกีารนาํเครือ่งจกัรมาใชแทนทาํใหไดปรมิาณการผลติมากขึน้แต

ใชแรงงานนอยลง รูปแบบการจําหนายท่ีแตกอนเคยหาบขนมจีนขาย ก็เปลี่ยนมา

เปนการเปดราน หรือการมีหลักแหลงที่ขายแนนอน ฯลฯ อุปกรณการจําหนาย เชน 

จาน ชาม ชอน ฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและคานิยม ตอมาเมื่อทางเลือกใน

การรับประทานอาหารของลูกคามีมากข้ึน จากที่เคยทํานํ้ายาขนมจีน 2 อยาง คือ 

นํ้ายาปลากะทิ กับ นํ้ายานํ้าพริก จึงมีการสรางสรรคนํ้ายาสูตรอื่นๆ อีกกวา 3-5 ชนิด 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ี เปนการเปลี่ยนแปลงภายใตเงื่อนไขของความ

เหนื่อยยากในการผลิตและความยากลําบากในการออกจําหนายแบบเดิมๆ ปริมาณ

การผลิตที่ไมเพียงพอตอความตองการของผูจําหนายและผูบริโภค อันเนื่องมาจากชื่อ

เสียงเปนที่รูจักของลูกคาในวงกวางมากขึ้นทําใหความตองการในการบริโภคมากขึ้น 

ประกอบการยายถิ่นฐานเขามาทํางาน เขามาเรียน หรือเขามาตั้งโรงงาน หอพักของ

พวกนายทนุ สงผลใหชมุชนฯ มคีนยายเขามาอยูมากกวาแตกอน และการคาํนงึถงึเรือ่ง

สุขลักษณะอนามัยและความสะอาดของผูบริโภคทําใหปรับเปลี่ยนภาชนะในการขาย 

จากเดิมใชจานชอนสังกะสีก็เปลี่ยนเปนเมลามีน กระเบ้ือง ฯลฯ ที่หาไดในแตละยุค

สมยั คานยิมของสงัคม เชน ไมนยิมบรโิภคตามขางทาง ทาํใหเลิกหาบขนมจนีขายและ

มีที่ขายเปนหลักแหลง ทางเลือกของอาหารที่มากขึ้น จึงมีการทํานํ้ายาขนมจีน

แบบอื่นๆ เพิ่มดวย หรือการมีสินคาอยางอื่นมาเสริม เชน สมตํา ผัดหมี่ ไกทอด ฯลฯ 

สิ่งเหลานี้ไมไดทําลายอัตลักษณของขนมจีนประโดก แตเปนส่ิงที่อยูรวมกันไดอยาง

หลากหลายได

 สถานภาพของการสือ่สารเพือ่การประกอบสราง ธาํรงรกัษาและการตอรอง

อตัลกัษณของ “ขนมจนีประโดก” ใน 2 ยคุนัน้ เกดิขึน้หลายรปูแบบ โดยนาํมาอธบิาย

ผาน 3 กระบวนการ คือ การผลิต การจําหนาย/เผยแพร และการบริโภค ภายใต 



107ปที่ 5  ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

4 องคประกอบยอยของการสื่อสาร (S-M-C-R) ซึ่งประกอบดวย ผูสงสาร (Sender) 

สื่อหรือชองทางการสื่อสาร (Channel) เนื้อหาสาร (Message) และผูรับสาร 

(Receiver) ไดดังนี้

 ในชวงของการผลติ สถานภาพของผูสงสาร คอื ผูผลติเสนและนํา้ยาขนมจนี

ซึ่งเปนชาวชุมชนขนมจีนประโดก ในยุคอดีตผูผลิตเสนและนํ้ายาขนมจีนมักเปนเพศ

หญิงเริ่มทําต้ังแตอายุ 15 ปตนๆ แตปจจุบันเพศชายไดเขามามีบทบาทสําคัญทั้งใน

การผลิตและจําหนาย แตสวนใหญมักอยูในวัยกลางคน อายุ 45 ปขึ้นไป สวนชอง

ทางการสื่อสาร คือ กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นทุกวัน ดวยเนื้อหาสาร คือ ความเปน

อาหารและอาชพี และผูรบัสาร คอื ลกูหลานของชาวชมุชนฯ เรยีนรูจากการมสีวนรวม

ในการผลิต จึงมีรูปแบบการสื่อสาร คือ การสื่อสารแบบมีสวนรวม การสื่อสารแบบ

สองทาง การสื่อสารแบบอวจนภาษา และอัตลักษณของขนมจีนประโดกในเชิงการ

สื่อสาร ในชวงของการผลิตนี้เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากปจจัยภายนอก

เขามากระทบมากที่สุด ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา 

การสาธารณูปโภค การยายถิ่นฐาน กระแสบริโภคนิยมและทุนนิยม 

 สวนในชวงของการจาํหนายและเผยแพร สถานภาพของผูสงสารในยคุอดตี 

ผูผลิต คือ ผูจําหนาย ในปจจุบันก็เชนกันที่ผูผลิตอาจเปนทั้งผูผลิตและผูจําหนายแต

เปนการจําหนายหลายรูปแบบ เชน การขายปลีก การขายสง การจัดขายแบบเปนชุด

สาํหรบัจดัเลีย้ง ฯลฯ บทบาทหนาทีแ่ละรปูแบบการผลติและจาํหนายมคีวามแตกตาง

กนัไปตามยคุสมยั ตลอดจนผูใหการสนบัสนนุทัง้ภาครฐัและเอกชนกเ็ปนผูสงสารดวย 

โดยผานชองทางการสื่อสาร คือ การหาบขาย, การเปดราน, การใสรถออกไปขาย, 

เทศกาลขนมจีน, สื่อมวลชน, เว็บไซต ฯลฯ ดวยเนื้อหาสาร คือ รูปลักษณ รสชาติ 

บทบาทหนาที่ และความสําคัญของขนมจีนประโดก ไปยังผูรับสารอันไดแก ผูบริโภค

ทุกคนและทุกเพศทุกวัย รูปแบบการสื่อสารในชวงของการจําหนายและเผยแพรจึงมี

ลักษณะเพื่อธํารงรักษาอัตลักษณและสถานภาพทางอาชีพไว ไดแก การส่ือสารแบบ

สองทาง การสื่อสารแบบมีสวนรวม การสื่อสารแบบอวจนภาษา การสื่อสารมวลชน 

เว็บไซต/อินเทอรเน็ต การสื่อสารแบบ 2 จังหวะ อันเกิดจากการที่ลูกคามีการชักชวน

ครอบครวั เพือ่น หรอืคนรูจกัใหมารบัประทาน เปนการบอกกนัแบบปากตอปาก และ

อัตลักษณของขนมจีนประโดกในเชิงการสื่อสาร เพื่อธํารงรักษาเศรษฐกิจวัฒนธรรม
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ชมุชน ภายใตปจจยัขบัเคลือ่นเรือ่งรายได การสือ่สารรปูแบบตางๆ การสาธารณปูโภค 

และการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

 ในชวงของการบริโภคนั้น เปนชวงชั้นที่ผูบริโภคไดสัมผัสกับอัตลักษณของ 

“ขนมจีนประโดก” ในทุกมิติผานอายตนะทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ โดย

สถานภาพของผูสงสารในชวงของการบรโิภคนีเ้ปนทัง้ผูจาํหนายและผูเผยแพรขนมจนี

ประโดกออกไปในรูปแบบตางๆ ดวยชองทางการสื่อสาร คือ ขนมจีนประโดก อัน

ประกอบดวย เสนและนํ้ายาขนมจีน และผักตางๆ ภาชนะที่ใช ฯลฯ ดวยเนื้อหาสาระ 

คอื รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั เปนสวนทีผู่บรโิภคสามารถรบัรูได ทัง้จากการรบัประทาน

และการรับรูในมิติอื่นๆ อาจรวมไปถึงการรับรูนัยของความชํานาญและความเปน

มืออาชีพในการทําขนมจีนดวย ผูรับสารเปนผูบริโภคขนมจีนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น 

รูปแบบการสื่อสารในชวงของการบริโภคจึงเปนการสื่อสารแบบอวจนภาษา และ

อตัลกัษณของขนมจนีประโดกในเชงิการสือ่สาร ภายใตเงือ่นไขของทางเลอืกของอาหาร

ที่มีมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ

 จากขอสรุปของการวิจัยขางตนอาจกลาวไดวา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ชุมชน คงไมไดจํากัดอยูแคการสื่อสารระหวางบุคคล การส่ือสารแบบสองทาง การ

สื่อสารแนวระนาบ หรือการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพียงเทานั้น เพราะจากการศึกษา

การประกอบสราง ธํารงรักษา และการตอรองอัตลักษณของ “ขนมจีนประโดก” 

พบวาขอบเขตของการรับรูอันเกิดจากการสื่อสารไมไดจํากัดอยูแค การฟง การพูด

โตตอบ การคิด การอาน การเขียน หรือการมีสวนรวมในกิจกรรมเพียงเทานั้น แตการ

สื่อสารสามารถรับรูผานอายตนะทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู กับการมอบหมายสภาวะการสื่อสารใหกับวัตถุส่ือสารของผูสงสารและ

คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุสื่อสารนั้นๆ ดวย เชนเดียวกันกับการรับรู “อัตลักษณ

ขนมจีนประโดก” ดวยคุณลักษณะของความเปนอาหารเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่มี

ความจําเปนตอรางกาย และความเปนอาชีพที่สรางรายไดเล้ียงครอบครัวของ

ชาวชุมชนขนมจีนประโดก นํามาซ้ือขายแลกเปล่ียนได อยูในสภาวะของวัตถุส่ือสาร
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ที่ชาวชุมชนขนมจีนประโดกไดมอบหมายใหทําหนาที่เปนตัวกลางในการถายทอด

เชื่อมโยงใหผู บริโภครับรูไดถึงหนาที่ คุณคา และความหมายเหลาน้ัน ผานทาง 

รูป (ขนมจีนแปงหมักเสนสีคลํ้าๆ ราดดวยนํ้ายาขนมจีนที่มีสีสันชวนรับประทาน) รส 

(ความกลมกลอมของเสนขนมจีนกับนํ้ายาเขากันไดอยางลงตัว) กลิ่น (กลิ่นของเสน

ขนมจีนแปงหมัก) เสียง (การสื่อสารระหวางผูขายกับผูบริโภค เชน การเปดเพลงขาย

ขนมจีนเรียกลูกคาของรถเร) และสัมผัส (รสสัมผัสขณะเคี้ยวเสนและนํ้ายาขนมจีน 

ที่รับรูไดถึงความสดใหมและคุณภาพในการผลิต) นอกจากนี้ “อัตลักษณขนมจีน

ประโดก” ยงัมนียัของความชาํนาญ ความเปนมอือาชีพในการทาํเสนและนํา้ยาขนมจนี

แฝงอยู ดวยความเปนหมูบานขายขนมจนีเกาแกทีม่อีายมุากกวา 100 ป ทีท่าํกนัแทบ

ทกุครัวเรือน จนกลายเปนอตัลกัษณศกัดิศ์รขีองชมุชน และสรางรายไดเลีย้งครอบครวั

จนสามารถพึ่งพาตนเองได
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 การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุ-

ประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับส่ืออินสตาแกรม 

ทศันคตทิีม่ตีอสือ่อนิสตาแกรม รปูแบบการดาํเนนิชีวติของผูใชส่ืออนิสตาแกรม ตลอด

จนแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอสื่ออินสตาแกรม ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทาง

ประชากรที่ตางกันทําใหมีพฤติกรรมการเปดรับส่ืออินสตาแกรมแตกตางกัน ยกเวน

ลกัษณะทางประชากรดานอายแุละระดบัการศกึษา โดยผูใชสวนใหญมทีศันคตทิีด่ตีอ

สือ่อนิสตาแกรม ทัง้ในดานตวัโปรแกรม รปูแบบการใชงาน และดานการนาํเสนอสนิคา

ผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผูใชสวนใหญจึงมีแนวโนมที่จะใชส่ือ

อินสตาแกรมตอไป และแนะนําบุคคลอื่นใหใช นอกจากนี้สื่ออินสตาแกรมของบุคคล

มีชื่อเสียงที่กลาวถึงสินคายังมีสวนทําใหผูใชเกิดความตั้งใจซื้อสินคาที่มากขึ้น

คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวิต,	 ทัศนคติ,	 แนวโนมพฤติกรรม,	 อินสตาแกรม,	

บุคคลที่มีชื่อเสียง

บทคัดยอ
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 The purpose of this survey research is to study demographic 

characteristics and behavior to adopt Instagram, viewpoint on Instagram, 

and lifestyle of people using Instagram as well as behavioral trend 

towards Instagram. It was found that different demographic characteris-

tics results in variable openness towards Instagram, except for two factors: 

Age and Level of Education. Most users have good attitude toward 

Instagram for the program itself, usage form, and celebrity endorsement 

of well known individuals and they also have lifestyle that value 

new form of media. Most adults will continue to use Instagram and 

recommend to others. Moreover, Celebrity Instagrams of well known 

individuals that mention merchandises can influence more demand for 

those items.

Keywords: Lifestyle,	Attitude,	Behavior	Trend,	Instagram,	Celebrity

Abstract
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บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
 ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคและสภาพการณในสังคมเปล่ียนแปลงไป 
จึงสงผลใหธุรกิจหรือตราสินคาจําเปนตองปรับตัวและทําการตอสูกันอยางเขมขน 
เพื่อชวงชิงพื้นที่ทางการตลาด ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม
ดานขาวสารทีอ่ยูรอบตวัผูบรโิภค การแขงขนัของผูประกอบการหรอืเจาของตราสนิคา
ทําใหเกิดการแตกตัวของสื่ออยางมหาศาล ทามกลางปริมาณสารที่เพิ่มมากขึ้นน้ี 
ความสามารถในการรบัสารของผูบรโิภคกลบัตามไมทนัสารทีเ่พิม่ปรมิาณมากขึน้ตลอด
เวลา ปจจัยน้ีสงผลใหผูบริโภคมีการเปดรับสารนอยลงและจําเปนตองมองขามสาร
มากมายที่ไดรับ
 ดังน้ันการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานในยุคปจจุบัน (IMC) จึงมี
การปรับตัว เพื่อทําหนาที่ไดสมบูรณแบบมากกวาเดิม และสอดคลองกับพฤติกรรม
ของผูบรโิภค จนเกิดเปน “พืน้ทีข่องสือ่ใหม” (New Media Space) โดยแบงเปนสวน
ออนไลน (Online Media) และสวนออฟไลน (Offline Media) สําหรับ “ออนไลน 
IMC” คือ การทําการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เปนการดําเนินกิจกรรม
ทางการตลาดโดยใชเครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิสทีม่คีวามทนัสมยัเขามาเปนสือ่กลาง และ
นาํมาผสมผสานกบัแนวคดิทางการตลาด ซึง่วตัถปุระสงคของการทาํ IMC รปูแบบใหม 
ก็เพื่อใหผูบริโภครับรูวามีสินคาอยูในตลาด (Attention) เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิด
ความสนใจสนิคา (Interest) เมือ่ผูบรโิภคเกดิความสนใจในตวัสนิคา กจ็ะมกีารรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับสินคานั้นๆ (Search) หากขอมูลที่ผูบริโภคคนหามีนํ้าหนัก ก็จะทําให
เกิดพฤติกรรมการซ้ือการใชสินคา (Action) และเมื่อซื้อสินคานั้นแลว ผูบริโภคก็จะ
ผันตัวไปเปนผูสงขอมูล ดวยการบอกตอแบบปากตอปาก (Share)
 การพัฒนาของเทคโนโลยีและสื่อใหมสามารถเอื้อประโยชนใหเกิดชอง
ทางการตดิตอกบัผูบรโิภคไดอยางหลากหลาย และมคีวามเหมาะสมกบัพฤตกิรรมการ
ดํารงชีวิต อาทิ การพัฒนาของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีความสอดคลองกับจํานวนผูใช
โทรศัพท ผูใชอินเทอรเน็ต และ 3G ที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหการเปดรับสื่อโฆษณาผาน
ชองทางใหมๆ มีความนาติดตาม มีความแปลกใหม สามารถสรางความบันเทิงได อยู
ในกระแสที่สังคมพูดถึง และสามารถสื่อสารโตตอบไดในทันที ดวยเหตุนี้ระบบปฏิบัติ
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การของอุปกรณพกพาจึงถูกพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ไมไดเปนเพียงแคโปรแกรมคนดู
เวบ็ไซตแบบเดมิอกีตอไป แตไดมกีารสรางโปรแกรมประยกุต (Mobile Application) 
ขึ้น เพื่อตอบโจทยการใชงานที่เหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิต และความสนใจ
ของผูบริโภค โดยโปรแกรมประยุกตท่ีไดรับความนิยมมากขึ้น คือ “อินสตาแกรม” 
(Instagram)
 จากเหตุผลดังกลาวเม่ือสภาพสังคมและการแขงขันทางการตลาด
เปลีย่นแปลงไป สือ่ดัง้เดมิเริม่ถกูลดความนยิมลง ผูบรโิภคเกดิความรูสกึเบือ่หนายกบั
โฆษณาจํานวนมากในสื่อประเภทตางๆ จนหลีกเล่ียงที่จะไมเปดรับโฆษณา นักการ
ตลาดและองคกรโฆษณาจึงไดสรางสรรคกลยุทธการส่ือสารการตลาดในรูปแบบ
ใหมขึ้น โดยใชการนําเสนอสินคาท่ีมีบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเปนผูสนับสนุน (Celebrity 
Endorsement) เชน นักแสดง นักรอง หรือศิลปน และหลอมรวมแนวคิดทางการ
ตลาดนี้เขากับเทคโนโลยีสมัยใหม การนําเสนอสินคาผานส่ืออินสตาแกรมของบุคคล
ที่มีชื่อเสียง จึงกลายเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะสามารถชวยกระตุนให
ผูบริโภคเกิดความตองการสินคาไดโดยไมรูตัว
 จากท่ีไดกลาวมาขางตน ทําใหเกิดความนาสนใจที่จะศึกษาถึง “รูปแบบ
การดําเนินชีวิต ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมในการใชสินคา ที่ปรากฏบนสื่อ
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง” เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตและทัศนคติ 
วาผูรบัสารมรีปูแบบการดาํเนนิชวีติอยางไร มคีวามคดิเหน็ตอเครือ่งมอืทางการตลาด
รูปแบบใหมนี้ในทิศทางใด และสงผลตอแนวโนมพฤติกรรมอยางไร เพื่อที่จะไดนํามา
เปนขอมลูเบือ้งตนในการวางแผนกลยทุธการสือ่สารโฆษณาผานส่ือใหม (New Media) 
ใหเหมาะสมตอพฤติกรรมของผูบริโภคและกลุมเปาหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนที่เป ดรับสื่อ
อินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อศึกษาถึงการรับรูตอสื่ออินสตาแกรมของประชาชนที่เปดรับสื่อ
อินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินสตาแกรมของประชาชนที่
เปดรับสื่ออินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร
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 4. เพื่อศึกษาถึงทัศนคติตอสื่ออินสตาแกรมของประชาชนที่เปดรับส่ือ

อินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร

 5. เพื่อศึกษาถึงแนวโนมพฤติกรรมตอสื่ออินสตาแกรมของประชาชนที่

เปดรับสื่ออินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร

 6. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรที่ตางกันกับพฤติกรรมการเปดรับ

สื่ออินสตาแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 7. เพือ่ศกึษาถึงลักษณะทางประชากรทีต่างกนักบัทศันคตติอสือ่อนิสตาแกรม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 8. เพือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่อนิสตาแกรม

กับทัศนคติตอสื่ออินสตาแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 9. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติตอส่ืออินสตาแกรมกับ

แนวโนมพฤติกรรมตอสื่ออินสตาแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิต ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรม
ในการใชสินคา ที่ปรากฏบนสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง” เปนการศึกษา
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชรูปแบบของการสํารวจ (Survey) แบบ
การศกึษาภาพตดัขวาง (Cross-sectional Study) ซึง่เปนการเกบ็ขอมลูเพยีงครัง้เดยีว 
ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อสงทาง E-mail ไปยังผูตอบแบบสอบถาม โดย
กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนเพศชายและเพศหญิง 
ทีอ่าศยัอยูในเขตกรงุเทพมหานคร มอีาย ุ18-35 ป มรีะยะเวลาการใชสือ่อนิสตาแกรม
อยางนอยไมตํ่ากวา 1 เดือน มีการเปดรับสื่ออินสตาแกรมมากกวา 1 ครั้ง/วัน และมี
การติดตาม (Follow) บุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเปนนักแสดงหรือนักรองทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่มีการนําเสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรม และมีผูติดตามมากที่สุดของ
ประเทศไทย 10 อันดับ อยางนอยไมตํ่ากวา 1 คน
 การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยมีการสอบถามกลุมตัวอยางสุมกอนวาเปนกลุมตัวอยาง
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ที่ตองการหรือไม (Screening Question) ซ่ึงจะทําการสอบถามกลุมตัวอยางกอน
ที่จะเก็บขอมูล ดวยประเด็นตอไปนี้  1. มีประสบการณการใชสื่ออินสตาแกรมมาแลว
ไมนอยกวา 1 เดือนหรือไม  2. มีการเปดรับสื่ออินสตาแกรมมากกวา 1 ครั้ง/วัน 
หรือไม  3. มีการติดตาม (Follow) บุคคลที่มีช่ือเสียง ซ่ึงเปนนักแสดงหรือนักรอง
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีการนําเสนอสินคาผานส่ืออินสตาแกรม และมีผูติดตาม
มากที่สุดของประเทศไทย 10 อันดับ อยางนอยไมตํ่ากวา 1 คนหรือไม เพื่อนําขอมูล
ที่ไดไปใชประกอบการศึกษาตอไปนี้
 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามออนไลน 
(Online Questionnaire) ซ่ึงประกอบดวยคําถามที่มีลักษณะเปนคําถามปลายปด 
(Close-Ended Questionnaire) จะมีทั้งหมด 6 สวน ไดแก  1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ลกัษณะทางประชากรของผูรบัสาร  2. รปูแบบการดาํเนนิชวีติของผูใชสือ่อนิสตาแกรม  
3. การรบัรูทีม่ตีอสือ่อนิสตาแกรม 4. พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่อนิสตาแกรม  5. ทศันคติ
ตอตัวโปรแกรม รูปแบบการใชงาน และการนําเสนอสินคาผานส่ืออินสตาแกรมของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง 6. แนวโนมพฤติกรรมดานความตั้งใจที่จะใชสื่ออินสตาแกรมตอไป 
ความตั้งใจที่จะแนะนําบุคคลอื่นใหใช ความตั้งใจที่จะซื้อสินคา และความตั้งใจที่จะ
แนะนําบุคคลอื่นใหซื้อสินคา สวนคําถามปลายเปด (Open-Ended Questionnaire) 
ไดแก ความคิดเห็นและความเขาใจที่มีตอสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดย
ใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบคําถามดวยตนเอง

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูรับสาร พบวา กลุม
ตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เพศหญิงมีจํานวน 274 คน และเพศชาย
มจีาํนวน 126 คน โดยสวนใหญมอีายอุยูในชวง 23-35 ป มรีะดบัการศกึษาอยูในระดบั
ปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท
 ดานรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูใชสื่ออินสตาแกรม เมื่อศึกษาแยกตาม
ประเด็นตางๆ สามารถอธิบายไดดังนี้  1. รูปแบบการดําเนินชีวิตดานการจัดสรรเวลา
สาํหรับกจิกรรม พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมกีารใชอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสตางๆ เชน 
วิดีโอเกม เครื่องเลนซีดี/วีซีดี คอมพิวเตอร หรือโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด รองลงมา 
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คอื มกีารถายภาพหรอืถายวดิโีอเมือ่ออกไปทองเทีย่ว หรอืพบส่ิงทีน่าสนใจ และอนัดบั
สุดทาย คือ การออกรอบตีกอลฟเปนประจํา  2. รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความ
สนใจและการจัดลําดับความสําคัญ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับ
ครอบครัวเปนอันดับแรกมากท่ีสุด รองลงมา คือ รูสึกวาส่ืออินเทอรเน็ตเปนส่ือที่นา
สนใจ และอนัดบัสดุทาย คอื การสนใจทดลองเลนกฬีาหรอืเกมทีท่าทาย เชน เวคบอรด 
หรือบันจี้จัมพ  3. รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็นที่มีตอประเด็นตางๆ พบ
วา กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาการออมเงินเปนเรื่องที่ดีมากที่สุด รองลงมา คือ คิดวา
ปญหาการทจุรติคอรรปัชนัเปนสิง่ทีถ่วงความเจรญิของประเทศ และอนัดบัสดุทาย คอื 
การคิดวาประเด็นทางการเมืองเปนเรื่องที่นาติดตามและนาสนใจ 
 ดานการรบัรูทีม่ตีอสือ่อนิสตาแกรม สามารถอธบิายไดดงันี ้ 1. ดานคาํถาม
ปลายเปด พบวา ความคิดเห็นและความเขาใจที่กลุมตัวอยางเห็นตรงกันมากที่สุด คือ 
เปนสื่อที่บุคคลที่มีชื่อเสียงนํามาใชเพื่อสื่อสารเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจําวัน รอง
ลงมา คือ เปนสื่อที่บุคคลที่มีชื่อเสียงนํามาใชเพื่อประชาสัมพันธตนเอง และอันดับ
สดุทาย คอื เปนสือ่ทีบ่คุคลทีม่ชีือ่เสยีงนาํมาใชเพ่ือบนัทกึเรือ่งราวตางๆ เปรยีบเสมอืน
ไดอารี่รูปภาพ  2. ดานคําถามปลายปด พบวา การรับรูที่กลุมตัวอยางสวนใหญเห็น
ตรงกันมากท่ีสุด คือ สื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนการนําเสนอชีวิต
ประจาํวนั รองลงมา คอื สือ่อนิสตาแกรมของบคุคลทีม่ช่ืีอเสียงเปนการประชาสัมพนัธ
ผลงาน และสุดทาย คือ สื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนการโฆษณา
สินคาแฝง 
 ดานพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินสตาแกรม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความถี่ในการเปดรับสื่ออินสตาแกรมเฉลี่ย 6 ครั้งตอวัน และมีระยะเวลาในการเปด
รับสื่ออินสตาแกรมแตละครั้งเฉลี่ย 12 นาที โดยสวนใหญชวงเวลาในการเปดรับส่ือ
อินสตาแกรมระหวางวันจันทร–วันศุกร คือ ชวงหัวคํ่าถึงเที่ยงคืน (18.01–24.00 น.) 
และชวงเวลาในการเปดรับสื่ออินสตาแกรมระหวางวันเสาร–วันอาทิตย คือ ชวงบาย
ถึงเย็น (12.01–18.00 น.) ซึ่งประเภทของรูปภาพที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ
เปดรับผานสื่ออินสตาแกรมมากท่ีสุด คือ รูปภาพเกี่ยวกับการพักผอนและทองเที่ยว 
โดยพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางสวนใหญทําเมื่อมีการเปดรับสื่ออินสตาแกรม คือ การ
ตั้งใจดูรูปภาพ
 ดานทศันคตทิีม่ตีอสือ่อนิสตาแกรม พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมทีศันคติ
ตอสื่ออินสตาแกรมในภาพรวมท่ีดี และเม่ือศึกษาแยกตามประเด็นตางๆ สามารถ
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อธิบายไดดังนี้  1. ทัศนคติตอการใชสื่ออินสตาแกรมดานทั่วไป พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอวิธีการติดตั้งสื่ออินสตาแกรมลงบนโทรศัพทเคล่ือนที่ ซ่ึง
สามารถทาํไดงายและสะดวกมากทีส่ดุ รองลงมา คอื สือ่อนิสตาแกรมไดรบัความนยิม 
เพราะการติดตั้งโปรแกรมไมมีคาใชจาย และอันดับสุดทาย คือ สื่ออินสตาแกรมมีการ
ปรับปรุง และพัฒนาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  2. ทัศนคติตอการใชสื่ออินสตาแกรม
ดานการนาํเสนอสนิคาผานสือ่อนิสตาแกรมของบคุคลทีม่ช่ืีอเสียง พบวา กลุมตวัอยาง
สวนใหญรูสึกวาการนําเสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทําให
สินคาดูมีความนาสนใจ รองลงมา ทําใหสามารถจดจํารูปราง ลักษณะ และหีบหอของ
สินคาได และอันดับสุดทาย คือ ทําใหสินคาดูมีความนาเชื่อถือ
 ดานแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอสื่ออินสตาแกรม พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมตอสื่ออินสตาแกรมในภาพรวมที่ดี และเมื่อศึกษาแยก
ตามประเด็นตางๆ สามารถอธิบายไดดังนี้  1. แนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการใชสื่อ
อินสตาแกรมดานทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจทีจ่ะใชสือ่อินสตาแกรมตอไป 
และมีความต้ังใจท่ีจะแนะนําบุคคลอื่นใหใชสื่ออินสตาแกรม  2. แนวโนมพฤติกรรม
ที่มีตอการใชสื่ออินสตาแกรมดานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลมีชื่อเสียงที่กลาวถึง
สินคา พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจที่จะซื้อสินคา สวนการแนะนําบุคคลอื่นใหซื้อ
สินคา พบวา กลุมตัวอยางมีความรูสึกเฉย ๆ

 ลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินสตาแกรม
 ตัวแปรดานเพศ พบวา เพศตางกัน จะมีความถี่ (ครั้ง/วัน) ในการเปดรับสื่อ
อินสตาแกรมที่แตกตางกัน โดยผลการศึกษามีความสอดคลองกับที่ปรมะ สตะเวทิน 
(2546, น. 106) ไดกลาวถึงเรื่องเพศเอาไววา “ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคล
มีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารท่ีแตกตางกัน เพราะวัฒนธรรมและสังคมไดกําหนด
บทบาทและกจิกรรมของทัง้สองเพศไวแตกตางกนั” ดงันัน้การทีเ่พศหญงิมกีารเปดรบั
สื่ออินสตาแกรมมากกวาเพศชายนั้น เปนเพราะความแตกตางทางความคิด คานิยม 
และทศันคต ิอกีทัง้วฒันธรรมและสงัคมไดกาํหนดบทบาทและกจิกรรมของคนทัง้สอง
เพศไวแตกตางกัน พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออก รวมทั้งพฤติกรรมการเปดรับสื่อของ
คนทั้งสองเพศจึงแตกตางกันไปดวย 
 ตวัแปรดานอาย ุพบวา อายตุางกนั จะมคีวามถี ่(ครัง้/วนั) ในการเปดรบัสือ่
อินสตาแกรมที่ไม แตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคลองกับงานวิจัย 
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ของธนาพงษ จันทรชอน (2546, น. 176) พบวา ผูชมที่มีอายุแตกตางกันจะมีความถี่

ในการเปดรับขาวสารสถานีโทรทัศนชองเนชั่นชาแนล ยูบีซี 8 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้

สามารถอภปิรายผลไดวา อาจเปนเพราะกลุมตวัอยางทีเ่ปนผูใชสือ่อนิสตาแกรมในเขต

กรุงเทพมหานครสวนใหญมีอายุใกลเคียงกัน คือ กลุมคนที่มีอายุ 23 ปขึ้นไป ซึ่งเปน

ชวงอายขุองวยัทาํงานตอนตน สิง่หนึง่ทีเ่ปนตวับงชีใ้นการศกึษาครัง้นี ้อาจเนือ่งมาจาก

โทรศัพทเคลื่อนที่ ประเภท Mobile Application นั้นมีราคาสูง และมีรูปแบบการใช

งานเฉพาะเจาะจง นอกจากจะใชเพือ่ตดิตอสือ่สารระหวางกนัและใชเพือ่ความบนัเทงิ

แลว ยังสามารถใชในการทํางานหรือติดตอธุรกิจไดอีกดวย 

 ตัวแปรดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาตางกัน จะมีความถี่ 

(ครั้ง/วัน) ในการเปดรับสื่ออินสตาแกรมที่ไมแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษามีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของชุธีภรณ รัตนรัตน (2550, น. 57) ที่พบวา ระดับการศึกษา

ที่แตกตางกัน มพีฤตกิรรมในการเปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธของบรษิทัคายเพลง Love is 

ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดวา โทรศัพทเคล่ือนที่ประเภท Mobile 

Application มีรูปแบบการใชงานที่ซับซอนมากกวาโทรศัพททั่วไป มีลักษณะ

เฉพาะทางสงู และมรีายละเอยีดการใชงานทีต่องทาํความเขาใจมาก โดยส่ิงทีเ่ปนเครือ่ง

สะทอนระดับความเขาใจของบุคคล คือ ระดับการศึกษา คนที่มีการศึกษาสูงมักเขาใจ

เรื่องที่ยากและซับซอนไดดีกวาคนท่ีมีการศึกษานอย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะเห็น

ไดวากลุ มตัวอยางสวนใหญท่ีมีการเปดรับสื่ออินสตาแกรมจะมีระดับการศึกษา

ใกลเคียงกัน คือ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทขึ้นไป

 ตัวแปรดานรายได พบวา รายไดตางกัน จะมีความถี่ (ครั้ง/วัน) ในการเปด

รับสื่ออินสตาแกรมที่แตกตางกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับที่ ปรมะ สตะเวทิน (ปรมะ 

สตะเวทิน, 2546, น. 106) ไดกลาวถึงเรื่องรายไดเอาไววา “รายไดของคนยอมเปน

เครือ่งกาํหนดความตองการของคน ตลอดจนกาํหนดความคิดของคนเกีย่วกบัส่ิงตางๆ 

และพฤติกรรมตางๆ เชน คนท่ีมีฐานะดีหรือรายไดสูงมักจะมีพฤติกรรมการใช

สื่อมวลชนที่มาก” จากการที่ไดพูดคุยกับกลุมตัวอยางจึงทําใหทราบวา กลุมคนที่มี

รายไดสูงจะมีเวลาในการเปดรับสื่อใหมที่มาก อีกทั้งยังตองการเปดรับเพื่อรักษา

ผลประโยชนของตนเอง เพื่อการสนทนาในกลุมเพื่อนและเพื่อความบันเทิง สวนคน

ที่มีรายไดนอยจะใหความสําคัญกับเรื่องเวลา จึงทําใหมีความถี่ในการเปดรับส่ือ

อินสตาแกรมนอย
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 ลักษณะทางประชากรกับทัศนคติตอสื่ออินสตาแกรม
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามุงเนนในเรื่องของทัศนคติโดยรวม และทําการ

ศึกษาแยกยอยในแตละสวน ไดแก ทัศนคติดานทั่วไป กับทัศนคติดานการนําเสนอ

สินคา ซึ่งสามารถอภิปรายตามองคประกอบของทัศนคติได ดังนี้

 ตวัแปรทศันคตโิดยรวม พบวา รายไดตางกนั จะมทีศันคตโิดยรวมแตกตางกนั 

โดย William D. Brook (ปรมะ สตะเวทนิ, 2546, น. 105) กลาววา “การเปลีย่นแปลง

ทัศนคติใหผลท่ีแตกตางกัน บางคนเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดงาย บางคนเปล่ียนแปลง

ทัศนคติไดยาก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับปจจัยทางดานสรีรวิทยา และวัตถุทางสังคม” ดังนั้น 

รายไดซึง่เปนวตัถทุางสงัคม จงึเปนสวนประกอบในการกาํหนดความรูสกึและความคดิ

ของบุคคล เน่ืองจากรายไดเปนตัวแปรท่ีสะทอนใหเห็นถึงความพรอมทางการเงิน 

กลาวคือ บุคคลที่มีรายไดสูงจะมีความสามารถในการเขาถึงสื่อใหมไดดีกวาบุคคลที่มี

รายไดตํ่า เมื่อบุคคลมีความพรอมในการเขาถึงสื่อนี้เอง ที่ทําใหเกิดทัศนคติหรือความ

รูสกึทีด่ตีอสือ่นัน้มากกวาบคุคลทีม่รีายไดตํา่ สวนลกัษณะทางประชากรดานเพศ อายุ 

และระดับการศึกษาที่ตางกัน จะมีทัศนคติโดยรวมไมแตกตางกันนั้น สิ่งหนึ่งที่เปนตัว

บงชีใ้นการศกึษาครัง้นี ้อาจเนือ่งมาจากสงัคมเมอืงในปจจบุนับทบาทของเพศชายและ

เพศหญงิไมแตกตางกนัมากนกั อกีทัง้ความคลายคลึงกนัของเพศที ่3 หรอืลักษณะของ

กลุมขามเพศท่ีโนมเขาหากัน จึงทําใหคนในสังคมเมืองมีทัศนคติหรือความรูสึกตอส่ิง

ตางๆ คลายกัน หรือไมแตกตางกัน 

 ตัวแปรทศันคตดิานทัว่ไป พบวา เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และรายไดตางกนั 

จะมีทัศนคติดานทั่วไปไมแตกตางกัน ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี การที่ความ

แตกตางระหวางบุคคลไมสงผลตอทัศนคติหรือความรูสึกที่แตกตางกันนั้น นับเปนขอ

คนพบที่มีความสอดคลองกับสังคมเมืองในปจจุบัน ที่คนในสังคมเมืองสวนใหญลวน

ใหความสนใจและใหความสําคัญกับสื่อใหม และจากคะแนนทัศนคติดานทั่วไปซึ่งอยู

ในเกณฑดีนั้น ยิ่งเปนเครื่องสะทอนใหเห็นวา คนทั่วไปในสังคมเมืองตางก็มีความรูสึก

ที่ดีตอสื่ออินสตาแกรม ทําใหเห็นแนวโนมวา สื่อใหมประเภทตางๆ อาจถูกนํามาใชใน

ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 ตัวแปรทัศนคติดานการนําเสนอสินคา พบวา เพศและรายไดที่ตางกัน 

จะมทีศันคตดิานการนาํเสนอสนิคาแตกตางกนั สวนอายแุละระดบัการศึกษาทีต่างกนั 

จะมีทัศนคติดานการนําเสนอสินคาไมแตกตางกัน พบวามีประเด็นที่นาสนใจดังนี้  



JC JournalJC Journal124

1. เพศหญิงมีทัศนคติที่ดีตอการนําเสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มี

ชื่อเสียงมากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนัดดา ทมมืด (2540, น. 

บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง “ความตระหนักรูและทัศนคติของกลุมคนวัยทํางานถึงผล

ของโฆษณาที่มีตอการตัดสินใจซื้อ” ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นวา เพศหญิงให

ความเชื่อถือและสนใจในสื่อโฆษณามากกวาเพศชาย  2. บุคคลที่มีรายไดสูงจะมี

ทัศนคติที่ดีตอการนําเสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกวา

บุคคลที่มีรายไดตํ่า อาจเนื่องมาจากบุคคลที่มีรายไดสูงมีความพรอมทางดานการเงิน

ที่จะเขาถึงสื่อใหมไดมากกวาบุคคลที่มีรายไดตํ่า 

 ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่อนิสตาแกรมกบัทศันคตติอ
สื่ออินสตาแกรม

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามุงเนนในเรื่องของทัศนคติโดยรวม และทําการ

ศึกษาแยกยอยในแตละสวน ไดแก ทัศนคติดานทั่วไป กับทัศนคติดานการนําเสนอ

สินคา ซึ่งสามารถอภิปรายตามองคประกอบของทัศนคติได ดังนี้

 ตวัแปรดานทศันคตโิดยรวม พบวา มคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรบั

สือ่อนิสตาแกรมดานความถ่ี (ครัง้/วนั) โดยผลการศกึษานีม้คีวามสอดคลองกบัแนวคดิ

ของวิลเบอร แชรม ท่ีกลาววา “บุคคลจะเปดรับขาวสารที่สอดคลองกับทัศนคติเดิม

ของตน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการเปดรับขาวสาร ที่อธิบายวา บุคคลจะเลือกเปดรับ

ขาวสารทีส่อดคลองกบัความตองการของตน หลกีเลีย่งขาวสารทีข่ดัแยงกบัความรูสกึ

หรือทัศนคติเดิมของตน” โดยผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคลองกับขั้นตอนที่ 1 

และขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการเลือกสรรขาวสาร นั่นคือ การเลือกเปดรับขาวสาร 

และการตีความหมาย กลาวคือ บุคคลจะเปดรับและใหความสนใจสารที่ไมขัดกับ

ทัศนคติเดิมของตน สงผลใหผูใชสื่ออินสตาแกรมที่มีความถี่ในการเปดรับสารมาก 

ยิง่มทีศันคตทิีด่มีากขึน้ตามไปดวย นัน่หมายความวา สารจากสือ่อนิสตาแกรมมคีวาม

สอดคลองกับความตองการตามทัศนคติเดิมของผูใช ทําใหพฤติกรรมการเปดรับและ

ความสนใจสารมีมากขึ้นตามไปดวย

 ตัวแปรทัศนคติดานท่ัวไป พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับ

สื่ออินสตาแกรมดานความถี่ (ครั้ง/วัน) ซึ่งสอดคลองกับที่ประภาเพ็ญ สุวรรณกร 

ไดใหความเห็นไววา “ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกตางมีความสัมพันธซึ่งกัน
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และกันเสมอ ขณะเดียวกันการแสดงออกของบุคคลก็มีผลตอพฤติกรรมดวย เพราะ

ทัศนคติเกี่ยวของกับสิ่งท่ีบุคคลคิด รูสึก และความตองการที่จะปฏิบัติอยางใดอยาง

หนึง่ ในสถานการณใดสถานการณหนึง่” ซึง่สามารถอภปิรายผลไดวา ยิง่กลุมตวัอยาง

มีการเปดรับและใชสื่ออินสตาแกรมมากเทาใด ก็จะยิ่งมีทัศนคติที่ดีตอตัวโปรแกรม

และรูปแบบการใชงานมากขึ้นเทานั้น สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากทัศนคติสวนตัวของบุคคล

ที่สงผลตอพฤติกรรม

 ตัวแปรทัศนคติดานการนําเสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคล

ทีม่ชีือ่เสยีง พบวา มคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่อนิสตาแกรมดานความถี่ 

(ครั้ง/วัน) ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี โพธิ์ศรี (2535, น. บทคัดยอ) 

ที่ศึกษาเรื่อง “การเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปองกันโรคเอดส

ของผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พบวา ปรมิาณการเปดรบัขาวสารโรคเอดส มคีวามสมัพนัธทางบวกกบั ความรู ทศันคติ 

และพฤตกิรรมในการปองกันโรคเอดส ซ่ึงสามารถอภปิรายผลไดวา การเปดรบัขาวสาร

ของบุคคลจะทําใหเกิดทัศนคติ และสงผลใหเกิดพฤติกรรม เมื่อกลุมตัวอยางมีการ

เปดรบัสือ่อนิสตาแกรมมากเทาใด ก็จะยิ่งมีทัศนคติที่ดีตอการนําเสนอสินคาผานส่ือ

อินสตาแกรมของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ทําใหสินคามีความนาสนใจ สรางการจดจําและ

ความนาเชื่อถือได ทายท่ีสุดเม่ือกลุมตัวอยางเกิดทัศนคติที่ดีแลว ก็จะสงผลใหเกิด

พฤติกรรมการซื้อ

 ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอสื่ออินสตาแกรมกับแนวโน้มพฤติกรรม
ของผู้ใช้สื่ออินสตาแกรม

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศกึษาไดทาํการศกึษาแยกยอยในแตละสวนของตวัแปร 

โดยทัศนคติตอสื่ออินสตาแกรมที่ใชในการศึกษา จะทําการศึกษาทัศนคติดานทั่วไป 

และทศันคตดิานการนาํเสนอสนิคา สวนการศกึษาแนวโนมพฤตกิรรม จะทาํการศกึษา

แนวโนมดานทั่วไป และแนวโนมดานการซื้อสินคา ซ่ึงสามารถอภิปรายตามองค

ประกอบของตัวแปรได ดังนี้

 ตัวแปรทัศนคติดานทั่วไป พบวา มีความสัมพันธกับแนวโนมดานทั่วไป 

โดยผลการศกึษานีม้คีวามสอดคลองกบังานวจิยัของสภุาพร โรจนสภุมติร (2528, น. 50) 

ที่ไดสรุปลักษณะของทัศนคติไวในงาน “เจตคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
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วิชาวิทยาศาสตรท่ีมีตอบรรณารักษ” ดังน้ี ทัศนคติ เปนสภาวะทางจิตใจ เปนเรื่อง
การกําหนดแนวทางในการแสดงพฤติกรรม น่ันคือ ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจ
ที่จะทําใหบุคคลประเมินเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลตอการแสดงพฤติกรรม” 
กลาวคือ ผูชมที่มีการใชสื่ออินสตาแกรมคอนขางบอย (เฉลี่ย 6 ครั้ง/วัน) และมีระยะ
เวลาการเปดรับในแตละครั้งคอนขางยาวนาน (เฉลี่ย 12 นาที/ครั้ง) โดยเมื่อนํา
พฤติกรรมการเปดรับมาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติดานทั่วไปที่ไดจาก
ผูใชสื่ออินสตาแกรม พบวา มีทัศนคติตอตัวโปรแกรมและรูปแบบการใชงานอยูใน
เกณฑด ีซึง่แสดงใหเหน็วาบคุคลมทีศันคตใินทศิทางบวก ดงันัน้พฤตกิรรมทีแ่สดงออก
จึงมีแนวโนมท่ีจะเขาหา คือ มีความตั้งใจท่ีจะใชส่ืออินสตาแกรมตอไป และมีความ
ตั้งใจที่จะแนะนําบุคคลอื่นใหใชสื่ออินสตาแกรม
 ตัวแปรทัศนคติดานท่ัวไป พบวา มีความสัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อ
สนิคา โดยผลการศกึษานีม้คีวามสอดคลองกบังานวจิยัของกลัยกฤต บญุบาํรงุชยั (2555, 
น. 122) พบวา ทัศนคติของผูชมรายการขาวที่มีตอ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ในฐานะที่
เปนผู ดําเนินรายการขาว มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผู ชมในเขต
กรงุเทพมหานครทีจ่ะรบัชมรายการขาวที ่สรยทุธ สทุศันะจนิดา เปนผูดาํเนนิรายการ 
ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ จากคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติดานทั่วไปพบวา 
มทีศันคตติอตวัโปรแกรมและรปูแบบการใชงานอยูในเกณฑด ีซึง่แสดงใหเหน็วาบคุคล
มีทัศนคติในทิศทาง เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับแนวโนมพฤติกรรมดานการซื้อสินคา 
พบวา มีความสัมพันธกัน แตเมื่อดูผลการศึกษาแนวโนมดานการซื้อสินคาเปนรายขอ 
พบวา สือ่อนิสตาแกรมของบคุคลมชีือ่เสยีงทีก่ลาวถงึสนิคา มสีวนทาํใหเกดิความตัง้ใจ
ซื้อสินคา แตการแนะนําบุคคลอื่นใหซื้อสินคา ยังอยูในระดับเฉยๆ คือ มีความตั้งใจใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงมีความเปนไปไดวาอาจมีการแนะนําใหบุคคลอื่นซื้อสินคาบาง 
แตไมถึงกับแนะนําใหซ้ือสินคาทุกชนิด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงเวลาหรือสถานการณใน
ขณะนั้น จุดน้ีจะเปนสวนท่ีชี้ใหเห็นวาผูใชสื่ออินสตาแกรมมีการแสดงพฤติกรรม
ตอตนเอง และเปลี่ยนสถานะมาเปนผูโนมนาวบุคคลอื่นในบางเวลา
 ตัวแปรทัศนคติดานการนําเสนอสินคาตอส่ืออินสตาแกรม พบวา มี
ความสัมพันธกับแนวโนมดานท่ัวไป ซ่ึงมีความสอดคลองกับที่กลาววา “ทัศนคติตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลยอมแสดงวา เขามีความรูทางดานที่ดีหรือไมดีเกี่ยวกับส่ิงนั้น
มากนอยเพียงใด ทัศนคติของบุคคลตอสิ่งนั้นจึงเปนเครื่องทํานายวา บุคคลนั้นจะมี
การกระทําตอสิ่งน้ันไปในทํานองใดดวย ฉะน้ันการทราบทัศนคติของบุคคลยอมชวย
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ใหสามารถทายการกระทาํของบคุคลนัน้ได” (ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ, 2543, น. 35-36) 
ซึง่สามารถอภปิรายผลการวจิยัได ดงันี ้จากคะแนนเฉล่ียของทศันคตดิานการนาํเสนอ
สินคา พบวา การนําเสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีช่ือเสียง ไดแก 
การสรางความนาสนใจของสินคา การสรางการจดจํา และการสรางความนาเชื่อถือ 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในเกณฑดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลมีทัศนคติ
ในทิศทางบวกหรือมีทัศนคติท่ีดี ซ่ึงเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับแนวโนมพฤติกรรม
ดานทั่วไป บุคคลนั้นจึงมีความตั้งใจที่จะใชสื่ออินสตาแกรมตอไป และมีความตั้งใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอื่นใหใช
 ตัวแปรทัศนคติดานการนําเสนอสินคาตอสื่ออินสตาแกรม พบวา มีความ
สัมพันธกับแนวโนมดานการซื้อสนิคา โดยผลการศึกษานี้มคีวามสอดคลองกับแนวคดิ
ของโรเจอรส (Rogers) ทีก่ลาววา “ทศันคต ิเปนตัวชีว้ดัวาบคุคลนัน้คิดและรูสึกอยางไร
กับคนรอบขาง วัตถุ และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตางๆ โดยทัศนะนั้นมี
รากฐานมาจากความเชือ่ถอืทีอ่าจสงผลถงึพฤตกิรรมในอนาคตได ทศันะจงึเปนมติขิอง
การประเมิน เพื่อแสดงออกวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหน่ึงๆ อันจะมีผลตอ
พฤตกิรรม” ซึง่สามารถอภปิรายผลการวจิยัได ดงันี ้จากคะแนนเฉลีย่ของทศันคตดิาน
การนาํเสนอสนิคา พบวา การนาํเสนอสนิคาผานสือ่อนิสตาแกรมของบคุคลทีม่ช่ืีอเสียง 
ไดแก การสรางความนาสนใจ การสรางการจดจํา และการสรางความนาเชื่อถือ เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในเกณฑดี ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาบุคคลมีความ
เชื่อและมีความรูสึกที่ดีตอการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเปนผูนําเสนอสินคา ความเชื่อและ
ความรูสึกที่ดีเหลานี้เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสนใจในตัวสินคา สามารถจดจํารูปราง 
ลักษณะ หีบหอของสินคาได และมีความเชื่อถือในตัวสินคา จนเกิดพฤติกรรมการซื้อ
และทดลองใชในทีส่ดุ แตเมือ่ดผูลการศกึษาแนวโนมดานการซือ้สนิคาเปนรายขอ พบ
วา สื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่กลาวถึงสินคา มีสวนทําใหผูใชเกิดความ
ตั้งใจซื้อสินคา แตการแนะนําบุคคลอื่นใหซื้อสินคายังอยูในระดับเฉยๆ นับเปนขอ
คนพบทีน่าสนใจทีว่า ลกัษณะพเิศษของสือ่อนิสตาแกรมซึง่เปนสือ่ใหม และวธิกีารนาํ
เสนอสินคาผานบุคคลท่ีมีช่ือเสียง สามารถทําใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา
ได แตการทําหนาที่บอกตอแบบปากตอปาก (Share) เพื่อทําใหบุคคลอื่นซื้อสินคายัง
อยูในระดบักลางๆ หรอืเฉยๆ นบัเปนจดุทีน่กัการตลาดจะตองวางแผนกลยทุธหรอืหา
วิธีการตอไป เพื่อทําใหผูบริโภคที่ซื้อหรือใชสินคานั้นแลว (Action) ผันตัวไปเปนผูสง
ขอมูล (Share) จนกลายเปนกลยุทธทางการตลาดที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
 มตีวัแปรทีส่มัพนัธกนั 18 องคประกอบ แตมเีพยีง 3 องคประกอบทีส่ามารถ

นํามาอธิบายไดมาก เนื่องจากตัวแปรมีความกระจัดกระจาย สามารถจัดไดหลายองค

ประกอบ จงึทาํใหแตละองคประกอบอธบิายไดนอย ซึง่องคประกอบทีน่าํมาอธบิายได 

ไดแก 

 องคประกอบที ่1  ดานการปฏบิตัตินในชวีติประจาํวนั และการปฏบิตัหินาที่

ของพลเมืองที่ดี ประกอบดวย การซื้อสินคาดวยบัตรเครดิตตองใชจายอยางมีสติ, 

ปญหาการทจุรติคอรรปัชนัเปนสิง่ทีถ่วงความเจรญิของประเทศ, การเคารพกฎระเบยีบ

ของสังคมเปนสิ่งที่ควรกระทํา, การออมเงินเปนเรื่องที่ดี, การสืบสานวัฒนธรรมไทย

เปนเรื่องที่ดี, การศึกษามีความสําคัญตอความกาวหนาในหนาที่การงาน, ครอบครัว

เปนสถาบันสําคัญที่ทําหนาที่ปลูกฝงอุดมการณตางๆ ในสังคม, การดูแลสุขภาพ 

ทานอาหารทีม่ปีระโยชน และออกกาํลงักายอยางสมํา่เสมอเปนเรือ่งทีด่ ีและประชาชน

ทุกคนควรมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 องคประกอบที่ 1 มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการใชสินคา ที่ปรากฏบนส่ือ

อนิสตาแกรมของบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ โดยสามารถอธบิายไดดงันี ้บคุคลทีม่กีาร

ใชสื่ออินสตาแกรมจะใหความสําคัญกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันอยางมี

กฎระเบยีบ มเีปาหมาย รอบคอบ และปฏบิตัตินตามหนาทีข่องพลเมอืงทีด่ ีโดยปจจยั

สาํคญัประการหนึง่ในการเลอืกเปดรบัสือ่อนิสตาแกรมนัน้ เกดิจากความสอดคลองกบั

ทัศนคติเดิมของบุคคล ซึ่งกลุมตัวอยางนั้นมีทัศนคติที่ดีตอแนวทางการปฏิบัติตนเอง 

และแนวทางการเปนพลเมืองที่ดี ดังนั้น สื่ออินสตาแกรมจึงไมขัดแยงกับความรูสึก

นกึคดิหรอืทศันคตเิดมิของกลุมตวัอยาง เมือ่นกัการตลาดเลอืกใชกลยทุธการนาํเสนอ

สินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง กลุมตัวอยางจึงไมรูสึกขัดแยง สงผล

ใหเกิดทัศนคติที่ดี และมีโอกาสทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือทดลองใชตอไป

 องคประกอบท่ี 2 ดานการดูแลรักษาสุขภาพดวยตนเอง ไดแก สนใจ

ทีจ่ะรกัษารปูรางดวยการออกกาํลงักาย, มกีารควบคุมนํา้หนกัหรอืทานอาหารทีร่กัษา

สุขภาพ, มีการออกกําลังกายเปนประจํา เชน เลนฟตเนส ขี่จักรยาน หรือการเดินเพื่อ

สุขภาพ และใหความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน

 สําหรับองคประกอบท่ี 2 ซ่ึงมีความสําคัญรองลงมานั้น สะทอนใหเห็นวา

กลุมตัวอยางมีความสนใจและใหความสําคัญกับเรื่องที่เปนกระแสในสังคม ปจจุบัน
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คนในสังคมเมืองใหความสนใจกับเทคโนโลยีและสื่อใหม การดูแลรักษาสุขภาพก็เปน

กิจกรรมประเภทหน่ึงท่ีคนในสังคมเมืองหันมาใหความสนใจเชนกัน ไมวาจะเปนการ

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การออกกําลังกาย หรือการควบคุมนํ้าหนัก โดย

สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องที่กําลังเปนประเด็น

ที่นาสนใจของสังคม 

 องคประกอบท่ี 3 การสนใจความกาวหนาทางเทคโนโลยี และความ

กาวหนาในตนเอง ไดแก การถายภาพหรือถายวิดีโอเมื่อออกไปทองเที่ยวหรือพบสิ่งที่

นาสนใจ, การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ, สนใจในความกาวหนาทางเทคโนโลยี, 

รูสกึวาสือ่อนิเทอรเนต็เปนสือ่ทีน่าสนใจ, การแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูอืน่เปนเรือ่ง

ที่นาสนใจ และใหความสําคัญกับความกาวหนาในหนาที่การงาน

 สาํหรบัองคประกอบที ่3 ซึง่มคีวามสาํคญัในลาํดบัถดัไปนัน้ สามารถอธบิาย

ไดดังนี้ สื่ออินสตาแกรมนั้นเปนสื่อใหมที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน บุคคล

สวนใหญที่มีการเปดรับสื่ออินสตาแกรม จึงมักจะมีแนวโนมในการเปดรับสื่อใหม

ประเภทอืน่ๆ และใหความสนใจในความกาวหนาทางเทคโนโลยดีวย อกีทัง้ยงัใหความ

สาํคญักบัความกาวหนาในดานอืน่ๆ เพราะตองการทีจ่ะแสวงหาสิง่ใหมๆ  ทีเ่กดิขึน้กบั

ตนเองและสงัคมอยูเสมอ ดงันัน้ เมือ่มกีารเกดิขึน้ของสือ่อนิสตาแกรม จงึสามารถตอบ

สนองตอรปูแบบการดาํเนนิชวีติของผูทีม่คีวามสนใจในเทคโนโลยไีดเปนอยางด ีเพราะ

ชองทางการนําเสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง นับเปนการนํา

สื่อดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชน มีความโดดเดน แปลกใหม และสามารถสรางความ

สนใจไดมากกวาการโฆษณาผานสื่อดั้งเดิม

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1. จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูตอสื่ออินสตาแกรมของ

บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงวาเปนการโฆษณาสนิคาแฝงนอยทีส่ดุ แตสือ่อนิสตาแกรมของบคุคล

มชีือ่เสยีงทีก่ลาวถงึสนิคามสีวนทาํใหกลุมตวัอยางเกดิความตัง้ใจซือ้สนิคาในระดบัทีด่ี 

นั่นแสดงใหเห็นวา การนําเสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง เปน
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กลยุทธการโฆษณาสินคาแฝงรูปแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถนําเสนอ

สินคาไดอยางแนบเนียน ไมรูสึกขัดตอการใชสื่ออินสตาแกรมในชีวิตประจําวัน หรือ

รูสึกวากําลังถูกยัดเยียดสินคา และมีสวนทําใหกลุมตัวอยางเกิดความตั้งใจซื้อสินคา 

ดงันัน้ นกัการตลาดหรอืองคกรผูผลติโฆษณาอาจนาํสือ่อนิสตาแกรมมาใชเปนชองทาง

หนึ่งในการวางแผนกลยุทธการโฆษณา เพราะสื่ออินสตาแกรมเปนสื่อใหมที่มีรูปแบบ

เฉพาะตัว สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุมเปาหมายได มีตนทุนไมสูง และสงผลให

กลุมเปาหมายเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาได

 2. จากผลการวิจัย พบวา สื่ออินสตาแกรมของบุคคลมีชื่อเสียงที่กลาวถึง

สินคา มีสวนทําใหเกิดความตั้งใจที่จะแนะนําบุคคลอื่นใหซ้ือสินคาในระดับเฉยๆ 

ซึ่งหมายความวา ยังไมมีแนวโนมที่ชัดเจนตอการแนะนําบุคคลอื่นใหซื้อสินคา ดังนั้น 

ผูประกอบการ เจาของตราสินคา และนักการตลาดควรปรับปรุงกลยุทธ หรือหาวิธี

การตอไป เพื่อทําใหผูบริโภคที่ซื้อหรือใชสินคานั้นแลว (Action) ผันตัวไปเปนผูสง

ขอมูล (Share) จนกลายเปนกลยุทธทางการตลาดที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยในอนาคต
 1. การศึกษาในครั้งน้ี ใชเฉพาะรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาถึง

ทัศนคติที่มีตอแนวโนมพฤติกรรมของผูใชสื่ออินสตาแกรม ซึ่งเปนการศึกษาผูรับสาร 

(Reciever) ดงันัน้ เพือ่ใหการศกึษาเรือ่งนีม้คีวามลกึซึง้มากยิง่ขึน้ ในการศกึษาครัง้ตอ

ไปจงึควรใชรปูแบบการวจิยัเชงิคณุภาพกบัผูใชสือ่อนิสตาแกรมถงึทศันคตทิีม่ตีอการนาํ

เสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีช่ือเสียงประกอบดวย เพื่อใหเกิดการ

ศกึษาในเชงิลกึ และทราบปจจยัทีแ่ทจรงิ ตลอดจนทราบถงึแนวโนมพฤตกิรรมในการ

ใชสื่ออินสตาแกรม และพฤติกรรมในการซื้อสินคา เพื่อใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น

 2. การศกึษาในครัง้นี ้เปนการศกึษาเฉพาะผูรบัสารเพยีงดานเดยีว สําหรบั

การวิจัยครั้งตอไป ควรทําการวิจัยในเชิงเปรียบเทียบระหวางเจาของตราสินคา กับ

บคุคลทีม่ชีือ่เสยีง เพือ่ใหทราบถงึกระบวนการทาํงาน ปญหา และอปุสรรคของการนาํ

เสนอสินคาผานสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น
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 การศกึษาเรือ่ง “ปจจยัในการเลอืกรบัชมสถานโีทรทศันประเภทไมเรยีกเกบ็

คาบริการ (Free TV) และทัศนคติท่ีมีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ในการศึกษาถึง ปจจัยและ

การวิเคราะหปจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ 

(Free TV) พฤติกรรมการเปดรับชม ทัศนคติ และแนวโนมการรับชมสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนนของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธระหวาง

ลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับทัศนคติของผูชม และแนวโนมพฤติกรรม

การรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีสัดสวนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน 

สวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 24 – 35 ป มีการศึกษามากกวาครึ่งหนึ่งของกลุม

ตัวอยางมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน หรือ

หางรานเอกชน และมีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท

 ดานพฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการของผูชมทีม่ตีอสถานโีทรทศันโมเดรินไนน

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนมา

ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และรับชม 1 – 2 วันตอสัปดาห โดยใชระยะเวลาในการรับชม

ตอครั้งประมาณ 31 นาที – 1 ชั่วโมง โดยเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง และ

สาระบันเทิงมากที่สุด และมีลักษณะการรับชมแบบเปล่ียนชองสลับไปมากับสถานี

โทรทัศนชองอื่น

 ในสวนของทัศนคติดานสงเสริมการตลาด ผลการศึกษา พบวา ลักษณะ

ทางประชากร ไดแก เพศ อาชีพ และการศึกษา ที่มีความแตกตางกันมีทัศนคติดาน

การสงเสริมการตลาดของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนไมแตกตางกัน แตลักษณะทาง

ประชากร ไดแก ชวงอายุและรายได ที่มีความแตกตางกัน มีทัศนคติดานการสงเสริม

การตลาดของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนแตกตางกัน

บทคัดย่อ
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 ดานความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับชมรายการกับทัศนคติของ

ผูชม พบวา พฤติกรรมการเปดรับความถี่ในการรับชมรายการของสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนน มีความสัมพันธกับทัศนคติดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดาน

การสงเสริมการตลาด ที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน มีความสัมพันธในเชิงบวก

 ดานความสมัพนัธระหวางทศันคตขิองผูชมกบัแนวโนมพฤตกิรรมการรบัชม

รายการของสถานโีทรทศันโมเดรินไนน พบวา ทศันคตทิีม่ตีอสถานโีทรทศันโมเดรินไนน 

ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

มคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการรบัชมรายการของสถานโีทรทศันโมเดรินไนน

มีความสัมพันธในเชิงบวก

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา องคประกอบผลิตภัณฑดานตางๆ มีความ

สอดคลองกับระดับผลิตภัณฑจึงทําใหอาจจะแบงระดับขององคประกอบผลิตภัณฑ

ไดดังรูปที่ 1

ดานการผลิตผลงานของสถานี

ดานองคประกอบรายการ และรูปแบบการ
นําเสนอรายการที่ใหความบันเทิง และ
เปนแบบอยางที่ดีแกผูชม

ดานการนําเสนอขาวสาร และรายการของสถานี

ดานสถานีที่ทันสมัย และใหความบันเทิง
สําหรับเด็ก

องคประกอบ
ผลิตภัณฑ

รูปที่ 1 ระดับองคประกอบผลิตภัณฑ
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 จากรูปที่ 1 ชวยทําใหเห็นถึงระดับขององคประกอบผลิตภัณฑดานตางๆ 

ไดชดัเจนมากยิง่ข้ึน ซึง่ถือไดวาเปนองคประกอบหลกัของปจจยัในการเลอืกเปดรบัชม

รายการของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) สวน

องคประกอบการสงเสรมิการตลาด และองคประกอบการจดัจาํหนาย เปนองคประกอบ

เสรมิทีม่คีวามสาํคญัทีจ่ะชวยสงเสรมิใหผูชมนัน้ เกดิการรบัรูและเขาถงึสถานโีทรทศัน

ประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) ไดดียิ่งขึ้น

คําสําคัญ: สถานโีทรทศัน	ประเภทไมเรยีกเกบ็คาใชจาย,	สถานโีทรทศันโมเดรินไนน,	

ปจจัยในการเลือกเปดรับชมรายการ,	 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการ

ของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศน	ประเภทไมเรียกเก็บคาใชจาย,	พฤติกรรม

การเปดรบัชมรายการของสถานโีทรทศันโมเดรินไนน,	ทศันคตขิองผูชมที่

มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน,	แนวโนมพฤติกรรมของผูชม
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 The research study entitled “Factors Affecting Television 

Exposure and Attitude towards Modernnine TV among Audiences in 

Bangkok” was purported to study and analyze factors that affect the 

decision to watch Free TV, behavior, attitude and tendency to watch 

Modernnine TV among audience in Bangkok and study the relation 

between demographic and exposure behavior, the relation between 

demographic and their attitude, the relation between exposure behavior 

and the audience’s attitude and the relation between tendency of 

exposure behavior of Modernnine TV programs.

 The results of the research showed that the proportion of male 

and female was similar. The majority of samples are people aged between 

24-35 years old, graduated bachelor’s degrees, employed by private 

companies and have monthly incomes between 10,001 – 20,000 Baht.

 In terms of exposure behavior of the sample for Modernnine 

channel, the research found that most samples watched Modernnine 

channel not over 5 years and watch 1-2 days per week. The samples 

spent time to watch Modernnine channel more than 30 minutes but, 

not over an hour per time. Entertainment and knowledge entertainment 

were the most popular programs and the samples liked to switch to 

another channel while watching.

 In terms of attitude about marketing, the research found that 

the difference in age and income affected the attitude about marketing 

of Modernnine channel but the difference in genders, occupations and 

educational backgrounds did not affect marketing attitude.

Abstract
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 In terms of relation between exposure behavior and attitude 

of the audience, the research found that the frequency of watching 

Modernnine channel related to attitude about product distribution and 

marketing of Modernnine channel in a positive way.

 In terms of relation between attitude of the audience and 

tendency of behavior to watch Modernnine channel, the research 

indicated that the attitude about product distribution and marketing 

was related to tendency of behavior to watch Modernnine Channel 

in a positive way.

 This research showed that product components related to 

product’s dimension. As can divide product component’s dimensions 

as picture 2.

Production of the station

Components of program and 
presentation of entertainment program 
and a good model for viewers

Presentation of news and TV program 

Modernization of the station and 
entertainment for children

Product 
component

Picture 2  Product component’s dimension
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 According to Picture 2, it clarifies the product components in 

various dimensions, which are the most significant factors of viewers on 

decision making to watch Free TV. In additional the marketing factor and 

distribution factor are supplementary factors that raise viewers awareness 

on Free TV and make them approach to Free TV even more.

Keywords:	 Free	 TV,	 Modernnine	 TV,	 Factors	 Affecting	 Television	

Exposure,	Audiences	Behaviors	Affecting	Television	Exposure,	

Audiences	 Behaviors	 Affecting	Modernnine	 TV,	 Attitude	

towards	Modernnine	TV,	Audiences	BehaviorsTrend	
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปัญหา
 ปจจบุนั ประเทศไทยมสีถานวีทิยโุทรทศันในประเภททีไ่มเรยีกเกบ็คาบรกิาร 

(Free TV) จํานวนท้ังหมด 6 สถานี คือ ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชองโมเดิรนไนน 

ชอง NBT และชองไทยพีบีเอส (บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน): แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป 2554, 2555, น. 78, ออนไลน)

 สภาพการแขงขนัดานรายการของสถานโีทรทศันไทยในปจจบุนั เหน็ไดอยาง

ชัดเจนวามีการปรับตัวอยูตลอดเวลา มุงเนนการนําเสนอรายการที่สอดคลองกลุม

เปาหมาย โดยเปาหมายของสถานทีีต่องการใหผูชมเปดรบัชมรายการของสถานตีนเอง

ใหไดมากที่สุด นําไปสูการสรางผลเชิงบวกในดานรายไดของสถานี คือ มีรายไดคา

โฆษณาจากสนิคาและบรกิารเกดิผลกาํไรมาสูการดาํเนนิกจิการของสถานโีทรทศันและ

ผลลพัธทีส่าํคญั คอื สรางความไดเปรยีบในเชงิการแขงขนั (Competitive Advantage) 

เหนือคูแขงขันในที่สุด

  บมจ. อสมท เปนผูประกอบกิจการดานส่ือสารมวลชนรายใหญที่มีส่ือ

โทรทศันเปนของตนเอง โดยมชีือ่วา “สถานโีทรทศันแหงความทนัสมยัหรอืโมเดรินไนน 

ทีวี (Modernine TV)” โดยมีความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ ดังนี้ เมื่อป 2495 

รัฐบาลจัดใหมีบริการออกอากาศวิทยุฯและโทรทัศนขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย 

โดยจัดตั้งบริษัทไทยโทรทัศน จํากัด ภายหลังบริษัทฯ ดังกลาวประสบปญหาขาดทุน

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหยุบเลิกกิจการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2520 ตอมาเมื่อวันที่ 

16 มิถุนายน 2520 อสมท ไดกอตั้งสํานักขาวไทยขึ้นมาเพื่อดําเนินงานดานขาว

อีกหนวยงานหนึ่ง ซึ่งถือเปนการจัดตั้งสํานักขาวอยางเปนทางการแหงแรกของ

ประเทศไทย (บรษิทั อสมท จาํกดั (มหาชน): แบบแสดงรายการขอมลูประจาํป 2554, 

2555, น. 11, ออนไลน)

 ในป 2554 สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ปรับเปลี่ยนผังรายการใหม โดยเพิ่ม

เวลาของการนําเสนอขาวและรายการสาระบันเทิง ภายใตแนวคิด “เกาใหมไปดวย

กัน” “New Nine Together” ตั้งเปาหมายกาวเดินไปพรอมกับผูผลิตรายการ เขาถึง

และเปนสวนหนึง่ในครอบครวัของผูชม ในสวนของขาวจะเนนการรายงานสดจากพืน้ที่ 
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นําเสนอขาวที่แตกตาง และนาเชื่อถือ (บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน): รายงานประจํา

ป 2554, 2555, น. 78, ออนไลน)

 ในป 2555 สถานีโมเดิรนไนนตอกยํ้าความเปนหน่ึงในผูนําธุรกิจส่ือสาร

มวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน เปดตัวผังรายการโทรทัศนป เพิ่มสัดสวนรายการ

ประเภท เอ็ดดูเทนเมนต เปน 51% เพื่อสรางดัชนีความสุข สนุกสนาน ที่เต็ม

ไปดวยเนื้อหาสาระ สวนขาวจะเขมขนมากขึ้น (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, 2555, 

ยอหนาที่ 1, 3, ออนไลน)

 ในป 2556 สถานโีทรทศันโมเดรินไนน ผังรายการโทรทศันชแูนวคดิ “สังคม

สรางสรรคดวยปญญา” เนนเน้ือหาท่ีใหขาวสาร สาระ ความรูและความบันเทิง

ทีส่รางสรรค และสรางแรงบนัดาลใจใหกับผูชม (Infinity Inspire) เปาหมายเพือ่พฒันา

รายการใหมีเรตติ้งสูงขึ้น และพัฒนาพื้นที่ขายในกลุมรายการประเภทขาวและบันเทิง 

สัดสวนผังรายการใหม เนนการผลิตเองเพิ่มขึ้นรอยละ 50 จากปจจุบันรอยละ 47 

สัดสวนผังรายการแบงออกเปนประเภทรายการขาวรอยละ 27.0 ประเภทสาระ

ความรูรอยละ 8.0 ประเภทสาระบันเทิงรอยละ 18.0 และประเภทรายการบันเทิง

รอยละ 47.0 (บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) : อสมท แถลงผังรายการโมเดิรนไนนทีวี 

ป 2556, 2555, ออนไลน)

 จากการเปลี่ยนแปลงของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน โดยเนนการพัฒนา

รายการอยางตอเนื่อง ภายใตแนวคิดสังคมอุดมปญญา มีผลของการดําเนินงานที่มี

รายไดในทิศทางที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนยังเปนธุรกิจหลักของ

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) โดยรายไดในป พ.ศ. 2553 มีรายไดเปนจํานวนเงิน 

3,530.20 ลานบาท เปนปที่มีรายไดสูงที่สุดทําใหสถานีโมเดิรนไนนไดกาวขึ้นมาเปน

ผูนําทางดานสื่อสารมวลชน มีสวนแบงการตลาดจากรายไดคาโฆษณาเปนอันดับ 3 

รองจากสถานโีทรทศันกองทพับกชอง 7 และสถานโีทรทศันไทยทวีสีีชอง 3 ตามลําดบั 

โดยมีสัดสวนการตลาดและสัดสวนผูชมในป พ.ศ. 2552-2554 (บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน): รายงานประจําป 2548-2554, ออนไลน)

 โกศล สงเนียม (2546, น. บทคัดยอ) พบวา ปจจัยแวดลอมภายนอก

ที่ผูบริหารสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9 อสมท คํานึงมากที่สุด คือ ผูชมรายการ

โทรทัศน เนื่องจากจะเปนการเพิ่มสวนแบงรายไดจากงบโฆษณา ทําใหมีผลกําไรจาก

การประกอบการ 
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 ลลิตา บุญพิทักษ (2544, น. 76) พบวา ปจจัยดานผูชม การทํางานของ

สื่อมวลชนที่จะประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับการปรับตัวของผูรับสารหรือผูบริโภค 

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหสื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อตรงตามความตองการของ

ผูบริโภค ยิง่ในปจจบุนัพฤตกิรรมของผูบรโิภคขาวสารเปลีย่นแปลงไป สือ่มวลชนกต็อง

ปรับตัวเองใหเหมาะสมตามความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ

 จากที่ไดกลาวมาขางตนผูศึกษาเล็งเห็นวา ผูชมรายการนั้นมีสวนสําคัญตอ

สถานีโทรทัศนเปนอยางยิ่ง เพราะเปนปจจัยที่สําคัญที่เจาของผลิตภัณฑสินคาและ

บริการ ที่จะใชในการพิจารณาตัดสินใจซื้อเวลาโฆษณา ซ่ึงเปนแหลงที่มาของรายได

หลกัสาํหรบัสถานโีทรทศัน จงึทาํใหผูศกึษาสนใจศกึษา ปจจยัในการเลอืกรบัชมสถานี

โทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) และทัศนคติของผูชมที่มีตอสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนนเพื่อเปนประโยชนในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานีโทรทัศน 

ประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) และสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ใหตรงกับ

ความตองการของผูชมไดดียิ่งขึ้น อีกท้ังยังชวยเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน

ทางธุรกิจใหสูงยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ทีม่ตีอปจจยัในการเลอืกเปดรบัชมรายการของ

ผูชมที่มีสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมรายการของผู ชมที่มีตอสถานี

โทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) 

 3. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการของผูชมทีม่ตีอสถานโีทรทศัน

โมเดิรนไนน 

 4. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

 5. เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการของผูชมที่มีตอสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนน

 6. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรทีม่คีวามแตกตางกนักบัพฤตกิรรมการ

เปดรับชมรายการของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
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 7. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีความแตกตางกันกับทัศนคติของ

ผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

 8. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับชมรายการ กับ

ทัศนคติของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 

 9. เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติของผูชม กับแนวโนมพฤติกรรม

การรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

 10. เพือ่ศกึษาการวเิคราะหปจจยัในการเลือกเปดรบัชมรายการของผูชมที่

มีสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) 

ระเบียบวิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปอาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งเปนแบบสอบถามประกอบไปดวยคําชนิดปลายปด 

(Close-ended Questionnaire) และคําถามปลายเปด (Open-ended Question-

naire) และคาํถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชสถติเิชงิพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐานตางๆ 

สรุปผลการศึกษา

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
 จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป

และอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยเปดรับชมรายการของสถานีโทรทัศน

โมเดรินไนน อยางนอย 1 ครัง้ใน 3 เดอืนทีผ่านมา จาํนวน 400 คน พบวา กลุมตวัอยาง

มสีดัสวนเพศชายและเพศหญงิใกลเคยีงกนั สวนใหญอยูในชวงอายรุะหวาง 24 – 35 ป 
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มีการศึกษามากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน หรือหางรานเอกชน และมีชวงรายไดระหวาง 10,001 

– 20,000 บาท

 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยในการเลือกเปดรับชมรายการของผู้ชมที่มีสถานีโทรทัศน์
 ประเภทไม่เรียกเก็บค่าบริการ (Free TV)

 กลุมตวัอยางสวนใหญใหความสาํคญักบัปจจยัในการเลอืกเปดรบัชมรายการ

ของผูชมที่มีสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) อยูในระดับสูง 

เมือ่พจิารณาแตละดานพบวา กลุมตัวอยางมปีจจยัในการเลอืกเปดรบัชมรายการของ

ผูชมที่มีสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) ดานการจัดจําหนาย

มากกวาดานอืน่ๆ ในระดบัสงู รองลงมาคอื ปจจยัดานผลติภณัฑ ในระดบัสงู ในขณะที่

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดนอยกวาปจจัยดานอื่นๆ แตเปนปจจัยในระดับสูง

เชนกัน

 ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการของผูช้มทีม่ต่ีอสถานโีทรทศัน์
 ประเภทไม่เรียกเก็บค่าบริการ (Free TV) 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมความบอยครั้งในการเปดรับชมสถานี

โทรทัศนอันดับ 1 คือ ชอง 3 มีเหตุผลในการรับชมของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ 

ชมรายการประเภทบันเทิง เกมโชว ละคร รองลงมาคือ ชมรายการประเภทขาว 

และมีความหลากหลาย ตามลําดับ สวนอันดับ 2 และอันดับ 3 คือ ชอง 9 หรือ 

ชอง โมเดิรนไนน มีเหตุผลในการรับชมของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ชมรายการ

ประเภทบันเทิง เกมโชว ละคร รองลงมาคือ รายการมีคุณภาพและสาระความรู 

และชมรายการประเภทขาว ตามลําดับ

 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรับชมรายการประเภทใดของสถานีโทรทัศน

ฟรีทีวี รายการประเภทบันเทิง และสาระบันเทิง มากที่สุด และมีลักษณะการรับชม

เปลี่ยนชองสลับไปมากับสถานีโทรทัศนชองอื่น
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 ส่วนที่ 4 พฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการของผูช้มทีม่ต่ีอสถานโีทรทศัน์
 โมเดิร์นไนน์

 กลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

มาระยะเวลาไมเกิน 5 ป และรับชม 1 – 2 วันตอสัปดาห โดยใชระยะเวลาในการรับ

ชมตอครั้งประมาณ 31 นาที – 1 ชั่วโมง โดยเลือกรับชมรายการประเภทบันเทิง 

และสาระบันเทิงมากท่ีสุด และมีลักษณะการรับชมแบบเปล่ียนชองสลับไปมากับ

สถานีโทรทัศนชองอื่น

 ส่วนที่ 5 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติท่ีมีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน อยูใน

ระดับสูง เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติของผูชมที่มีตอสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนน ดานการจัดจําหนายมากกวาดานอื่นๆ ในระดับสูง รองลงมาคือ 

ทศันคตดิานผลติภณัฑ ในระดบัสงู ในขณะเดยีวกนัทศันคตดิานการสงเสรมิการตลาด

นอยกวาทัศนคติดานอื่นๆ แตเปนทัศนคติในระดับสูงเชนกัน

 ส่วนท่ี 6 แนวโน้มพฤติกรรมการรับชมรายการของผู้ชมที่มีต่อสถานี
 โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมอยูในระดับสูงคือ ประเด็น “ทานตั้งใจ

รับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนเพราะมีเน้ือหามีประโยชนและสามารถ

นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน” รองลงมาคือ ประเด็น “ทานตั้งใจรับชมรายการใหมๆ 

ของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน” และประเด็น “ทานตั้งใจรับชมรายการของสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนน ที่ออกอากาศอยูในปจจุบัน” ตามลําดับ ในขณะที่แนวโนม

นอยกวาประเด็นอื่นๆ คือ ประเด็น “ทานตั้งใจที่จะแนะนํา หรือบอกตอใหบุคคลอื่น

รับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน” โดยมีแนวโนมพฤติกรรมการรับชม

รายการที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ในระดับปานกลาง 
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 ส่วนที่ 7  ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย และอภิปรายผลการศึกษา
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่มีความแตกตางกัน

มีพฤติกรรมการเปดรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนแตกตางกัน

 จากการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และชวงรายได ไมมีผลตอพฤติกรรมการ

เปดรบัทัง้ความถีใ่นการรบัชม และระยะเวลาแตละครัง้ในการรบัชมรายการของสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ผูรับสาร

จะมีพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารในรายการที่ตนเองสนใจ เพื่อตอบสนอง

ความตองการอยากรูของตนเอง (พีระ จิรโสภณ, 2540, น. 636-639) และอาจเปน

เพราะวา รายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนมีเน้ือหาที่นําเสนอมีลักษณะ

เปนกลาง ไมไดเปนสถานีท่ีมีรายการเน้ือหาหรือรูปแบบเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

โดยเฉพาะ สามารถรับชมไดทุกเพศ ท้ังเพศชายและเพศหญิง ครอบคลุมทั้งทุกชวง

อายุ ระดับการศึกษาและรายไดทุกระดับ ดังนั้นแมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

จะมลีกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนั แตกอ็าจจะมพีฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการ

ของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแมคเลาด

และโอคีฟ (Mcleod and O’Keefe, 1972) ที่พบวา การศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มี

อิทธิพลการทํานายพฤติกรรมทางการสื่อสารโดยตัวแปรทางดานประชากรสวนใหญ

มักประสบความลมเหลวเนื่องจากตามทฤษฎีการแบงกลุมทางพฤติกรรมศาสตร

การสือ่สารของปจเจกบคุคลเปนไปตามกลุมทางสงัคมทีต่นสงักดัมากกวาเพศชายและ

เพศหญิง จึงไมมีความแตกตางในการเปดรับขาวสาร และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สิระ สุวรรณพันธุ (2550, น. 96) ศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศ อาชีพ และรายได

ของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับชมละครซิทคอมในเครือ

บริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ลักษณะทางประชากรที่มีความแตกตางกันมี

ทัศนคติของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนแตกตางกัน

 ทัศนคติของผูชม ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย

 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา

และชวงรายไดแตกตางกันจะมีทัศนคติดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย ที่มี

ตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนไมแตกตางกันหรือกลาวไดวา ความแตกตางทางดาน
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เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และชวงรายไดน้ัน ไมมีผลตอทัศนคติที่มีตอสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนน

 ทัศนคติของผูชม ดานสงเสริมการตลาด

 ผลการศกึษาพบวา ลกัษณะทางประชากร ไดแก เพศ อาชพี และการศกึษา

ที่มีความแตกตางกัน มีทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนนไมแตกตางกัน

 ทัศนคติของผูชม ดานสงเสริมการตลาด ลักษณะทางประชากร ไดแก 

ชวงอายุ และชวงรายได ท่ีมีความแตกตางกัน มีทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด 

ของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนแตกตางกัน

 ชวงอายุ ที่มีความแตกตางกันมีทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด 

ของสถานีโทรทัศนโมเดิร นไนนแตกตางกัน โดยผูที่มีอายุระหวาง 18-35 ป 

มีทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนดีกวาผูที่มีอายุ

ระหวาง 36-50 ป อาจเปนเพราะวากิจกรรมสงเสริมการตลาดของสถานีโมเดิรนไนน

แตละกิจกรรมมีกลุมเปาหมายหลักที่เนนเฉพาะกลุมอายุเพียงบางกลุมเทาน้ัน และ

สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตร ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 105-108) 

กลาววา อายุ (Age) อายุเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งตอพฤติกรรมการสื่อสารของ

มนุษย เนื่องจากอายุเปนตัวกําหนดเก่ียวกับความมีประสบการณในเรื่องตางๆ ของ

บคุคล อกีทัง้ยงัเปนเครือ่งบงชีห้รอืแสดงถงึความคดิ ความเชือ่ ลกัษณะการโตตอบตอ

เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของบุคคล โดยคนอายุนอยจะมีพฤติกรรมในการสื่อสาร

ที่ชอบเปดรับขาวสารดานบันเทิง ในขณะที่คนอายุมากจะเปดรับขาวสารประเภท

หนักๆ เชน ขาวการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เปนตน

 ชวงรายได ท่ีมีความแตกตางกันมีทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด 

ของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนแตกตางกัน โดยผูที่มีชวงรายไดไมเกิน 30,000 บาท

และชวงรายได 40,001-50,000 บาท มีคาเฉลี่ยทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด 

ของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนดีกวาผูที่มีชวงรายไดมากกวา 50,000 บาท และผูที่มี

ชวงรายได 10,001-20,000 บาท มีคาเฉลี่ยทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด 

ของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนดีกวาผูที่มีชวงรายได 30,001-40,000 บาท อาจเปน

เพราะวาผูที่มีชวงรายไดไมเกิน 30,000 บาท และชวงรายได 40,001-50,000 บาท 

มีความสนใจเขามามีสวนรวมสนุกกับรายการและกิจกรรมตางๆ ของสถานีโทรทัศน
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โมเดิรนไนน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตร ปรมะ สตะเวทิน (2546, 

น. 105-108) กลาววา ดานสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เปนปจจัยที่มีอิทธิพล

อยางสาํคญัตอผูรบัโดยเปนตวักาํหนดในเรือ่งของการเลือกเปดรบัส่ือทีต่นเองสามารถ

หาซื้อหรือเขาถึงได

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับชมรายการของสถานี

โทรทัศนโมเดิรนไนน มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเปดรับความถี่ในการรับชมรายการของ

สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน มีความสัมพันธกับทัศนคติดานผลิตภัณฑ ดานการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน มีความ

สัมพันธในเชิงบวก โดยผูชมสวนใหญรอยละ 44.2 ความถี่ในการรับชม 1-2 วันตอ

สัปดาห กลาวไดวา ถาผูชมมีความถี่ในการรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรน

ไนนมากขึ้น จะมีทัศนคติท่ีดีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนที่ดีมากขึ้นไปดวย และ

เมื่อมีทัศนคติที่ดีจะไดรับการตอบสนองมาก ก็จะมีพฤติกรรมการเปดรับชมมากขึ้น

ตามไปดวย นอกจากนี้สอดคลองกับแนวคิดของชารล อัตคิด (Charlers Atkin) 

ที่กลาววาบุคคลเปดรับขาวสารมากเทาใดบุคคลนั้นก็จะมีความรู และทัศนคติที่

สอดคลองมากขึ้นเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโฉมฉาย ฟูใจ (2550, น. 169) 

กลาววาประชาชนที่มีความถี่ในการรับชมรายการคนคนฅนมากก็จะมีทัศนคติที่ดีตอ

รายการคนคนฅนที่มากขึ้นไปดวยและเมื่อมีทัศนคติที่ดีก็จะไดรับการตอบสนองมาก

ก็จะมีพฤติกรรมการเปดรับชมมากและพีระ จิรโสภณ (2540, น. 636-639) กลาววา

ผูรับสารจะมีการเลือกสารและแสวงหาขาวสารตามความตองการหรือความคาดหวัง

ที่แตกตางกันไปในแตละคน ผูรับสารจะมีการเลือกสารและแสวงหาขาวสารโดยจะ

เลือกเปดรับหรือเลือกสนใจขาวสารที่มีเนื้อหาสอดคลองกับความเชื่อ ทัศนคติความ

สนใจที่สนับสนุนความคิดเดิมของตนอยูเสมอจะรับรูหรือตีความและเลือกจดจําตาม

ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการของตนเอง

 พฤติกรรมระยะเวลาแตละครั้งในการรับชมรายการของสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนน ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และ

ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทศันคตทิีม่ตีอสถานโีทรทศันโมเดรินไนน มคีวาม
สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
 ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทั้ง 3 ดาน 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความ
สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนมี
ความสัมพันธในเชิงบวกสามารถอธิบายไดวา ทัศนคติดานผลิตภัณฑ ดานการ
จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนยิ่งดีขึ้น 
จะทาํใหมแีนวโนมพฤตกิรรมการรบัชมรายการของสถานโีทรทศันโมเดรินไนนยิง่ดขีึน้
ตามไปดวย สอดคลองกบังานวจิยัของโปรดปราน รุงหริญั (2539, น. บทคดัยอ) ศกึษา
พบวา ทัศนคติที่มีตอรายการขายสินคาตรงทางโทรทัศน มีความสัมพันธกับแนวโนม
ในการตัดสินใจซื้อสินคาจากรายการ ขายสินคาตรงทางโทรทัศนและสอดคลองกับ
แนวคิดการเกิดทัศนคติของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 64-65) กลาววา ทัศนคติ 
เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูเม่ือบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยางตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ในทางที่ดีหรือไมดีจะทําใหเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณ
มากอนซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาที่ได กลาวคือ ประชาชนมีทัศนคติทั้ง 3 ดาน 
ไดแก ดานผลติภณัฑ ดานการจดัจาํหนาย และดานการสงเสรมิการตลาด ทีม่ตีอสถานี
โทรทัศนโมเดิรนไนนอยูในระดับสูง จึงสงผลใหมีประชาชนมีแนวโนมพฤติกรรมการ
รับชมรายการของผูชมท่ีมีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนอยูในระดับสูงตามไปดวย 
ดังนั้นจึงเปนไปไดท่ีจะติดตามในการรับชมรายการของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน
ออกอากาศอยูในปจจุบันและรายการใหมๆ ที่มีเนื้อหามีประโยชนและสามารถนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวัน 

 ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ปัจจัยที่มีผลในการเลือก
เปดรับชมรายการของผู้ชมท่ีมีสถานีโทรทัศน์ประเภทไม่เรียกเก็บค่าบริการ 
(Free TV)

 จากการวิจัยพบวา ปจจัยในการเลือกเปดรับชมรายการของผูชมที่มีตอ
สถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) ในประเด็นตางๆ ทั้งหมดมี
ความสมัพนัธกนัทกุๆ ปจจยั และสามารถอธบิายปจจยัในการเลอืกเปดรบัชมรายการ
ของผูชมทีม่ตีอสถานโีทรทศันประเภทไมเรยีกเกบ็คาบรกิาร (Free TV) มากถงึรอยละ 
61.458 และในการสกัดปจจัยสามารถสรุปไดวามี 6 องคประกอบ ดังนี้ 
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 องคประกอบท่ี 1 องคประกอบผลิตภัณฑ: ดานการผลิตผลงานของ

สถานี เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด โดยปจจัยตาง ๆ ในองคประกอบที่ 1 นี้ กลาว

ไดวามีอิทธิพลตอปจจัยในการเลือกเปดรับชมรายการของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศน

ประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) มากที่สุด มีผลถึงรอยละ 15.310 โดยผูชม

ใหความสําคัญกับปจจัยประเด็นสถานีที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สถานีที่ผลิตผลงานที่

สรางสรรค สถานีที่ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการอยางสม่ําเสมอ สถานีที่มี

รายการดานสาระความรูแตกตางจากสถานอีืน่ สถานทีีม่รีายการใหความบนัเทงิคูสาระ

ความรู และสถานีท่ีมีความนาเช่ือถือ และเปนผูนําดานสื่อสารมวลชน ตามลําดับ 

อาจกลาวไดวา ปจจยัดานผลติภณัฑ 1 เปนปจจยัพืน้ฐานของผูชมทีม่ตีอสถานโีทรทศัน

ประเภทไมเรยีกเกบ็คาบรกิาร (Free TV) ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิสวนประสมทางการ

ตลาด ดานระดับผลิตภัณฑ (Philip Kotler, 1997, อางถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 

2549, น. 102-103) ไดอธิบายไววา ลักษณะผลิตภัณฑพื้นฐาน (Basic Product) 

ผูบรโิภคจะไดรบัประโยชนหลกัทีเ่ขาตองการจากการบรโิภคผลติภณัฑพืน้ฐาน กลาวคอื 

เมื่อซื้อสินคาหรือบริการใดๆ ผูบริโภคจะไมคาดหวังคุณประโยชนหลักจากผลิตภัณฑ

นั้นๆ เนื่องจากเปนสิ่งที่พวกเขาจะตองไดรับอยูแลว ไมวาจะเปนตราผลิตภัณฑใดๆ 

มีชื่อเสียงมากเพียงใด ราคาแพงมากเทาใด ตราบใดเปนผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

ตางก็มีลักษณะของผลิตภัณฑพื้นฐานที่เหมือนกัน

 องคประกอบที่ 2 องคประกอบการสงเสริมการตลาด เปนองคประกอบ

ที่สําคัญอันดับที่ 2 โดยปจจัยตาง ๆ  ในองคประกอบที่ 2 นี้ เปนปจจัยในการเลือกเปด

รับชมรายการของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) 

มีผลถึงรอยละ 11.714 โดยผูชมใหความสําคัญกับปจจัยประเด็นสถานีจัดกิจกรรมไป

ตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศไทยและมอบโชคใหผูเขารวมกิจกรรม สถานีเปดโอกาส

ใหผูชมมีสวนรวมกับกิจกรรมชวยเหลือสังคม สถานีเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวม

รายการ เชน การสงขอความสั้น SMS, เลนเกมรับของรางวัล, โหวตผูเขาแขงขัน

ในรายการเรียลลิตี้โชว เปนตน และสถานีใหการสนับสนุนและรณรงคกิจกรรมที่จะ

เปนประโยชนกับสังคมและสิ่งแวดลอม โดยประเด็นตางๆ ของปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดอาจอธิบายไดวาปจจัยดานสงเสริมการตลาดเปนปจจัยที่ชวยสรางความ

สัมพันธระหวางสถานีโทรทัศนและผูชมไดดียิ่งขึ้น โดยผานกิจกรรมตางๆ ของสถานี 

ซึง่สอดคลองกบัเสรมิยศ ธรรมรกัษ, เกยีรตศิกัดิ ์วฒันศกัดิ ์และคณะ (2550, น. 60-61) 
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ไดอธิบายดานการสงเสริมการตลาดไววา การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

เปนวิธีที่จะทําใหผูบริโภครูจักสินคา ชื่นชมพอใจสินคา และหลายๆ ครั้งมักเขามามี

สวนรวมในกิจกรรมที่ทําใหสินคาขายได การตลาดเชิงกิจกรรมเปนที่นิยมมากขึ้นใน

ปจจุบันเพราะวาเปนการสื่อสารการตลาดที่สามารถจูงใจใหผูบริโภคเขามามีสวนรวม

ได เปนวิธีการสื่อสารท่ีสามารถวัดผลไดดวยจํานวนของผูคนที่เขามารวมในกิจกรรม

และที่สนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น

 ในสวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ประเด็นการประชาสัมพันธและ

ขาวสารของสถานผีานสือ่ตางๆ เชน รายการในสถาน,ี หนงัสอืพมิพ บลิบอรด โปสเตอร 

และเวบ็ไซต เปนตน อาจอธบิายไดวาปจจยัดานสงเสรมิการตลาดเปนปจจยัทีช่วยสราง

ภาพลักษณใหกับ สถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) โดยผาน

การประชาสมัพนัธ ขอมลูขาวมลูตางๆ ของสถาน ีซึง่สอดคลองกบัเสรมิยศ ธรรมรกัษ, 

เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ และคณะ (2550, น. 60) ไดอธิบายแนวคิด ดานการสงเสริม

การตลาดไววา การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relation) 

เปนเคร่ืองมอืทีใ่ชในการตดิตอสือ่สารขององคกรกบักลุมบคุคลตางๆ โดยมวีตัถปุระสงค

เพือ่สรางความความเชือ่ถอื ภาพลกัษณ การใหความรูความเขาใจ และการแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้น การประชาสัมพันธ จะมีรูปแบบตางๆ มาใชประกอบกันหลายๆ สื่อ 

 องคประกอบท่ี 3 องคประกอบผลิตภัณฑ: ดานองคประกอบรายการ

และรูปแบบการนําเสนอรายการที่ใหความบันเทิง และเปนแบบอยางที่ดีแกผูชม 

เปนองคประกอบทีส่าํคญัอนัดบัที ่3 โดยปจจยัตาง ๆ  ในองคประกอบที ่3 นี ้เปนปจจยั

ในการเลือกเปดรับชมรายการของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บ

คาบรกิาร (Free TV) มผีลถงึรอยละ 10.962 โดยผูชมใหความสําคัญกบัปจจยัประเดน็

องคประกอบตางๆ ในรายการ อาท ิฉาก แสง ส ีเสยีง เครือ่งแตงกาย มคีวามเหมาะสม

และสวยงาม รายการมีรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหมดูดีนาสนใจ สถานีที่ใหความ

บนัเทงิ และคลายความเครยีดๆ สถานทีีม่วีธิกีารนาํเสนอและเนือ้หารายการทีม่คีวาม

ทันสมัย ผูประกาศขาว พิธีกร ดารา ความสามารถในการนําเสนอและ ความประพฤติ 

ผูประกาศขาว พธิกีร ดารา เปนแบบอยางทีด่แีกเยาวชน ตามลาํดบั โดยประเดน็ตางๆ 

ของปจจัยดานผลิตภัณฑ 2 อาจจะอธิบายไดวา เปนปจจจัยที่เปนองคประกอบเสริม

ใหกบัสถานโีทรทศันประเภทไมเรยีกเกบ็คาบรกิาร (Free TV) ในดานรปูแบบรายการ 

วิธีการนําเสนอ และองคประกอบของรายการ ที่จะตอบสนองความตองการของผูชม 
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สอดคลองกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ดานระดับผลิตภัณฑ (Philip Kotler, 

1997, อางถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549, น. 102-103) ไดอธิบายไววา ผลิตภัณฑ

ที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผูซ้ือคาดหวัง

จะไดรบันอกเหนอืจากคณุประโยชนจากผลติภณัฑพืน้ฐาน และเปนขอตกลงเมือ่มกีาร

ซื้อสินคา คือ ตัดสินใจซื้อเมื่อผลิตภัณฑมีสิ่งที่เขาคาดหวัง จะเกิดความพึงพอใจเมื่อได

รับสิง่ทีเ่ขาคาดหวงั เฉกเชนเดยีวกบัผูชมรายการโทรทศันประเภทไมเรยีกเกบ็คาบรกิาร 

(Free TV) ทีต่องการรบัรูขอมลูขาวสาร เปนคณุประโยชนขัน้พืน้ฐาน สวนดานรปูแบบ

รายการ วิธีการนําเสนอ และองคประกอบของรายการ ถาเปนไปตามที่คาดหวัง 

จะเปนสวนชวยใหผูชมเกิดความพึงพอใจ

 องคประกอบที่ 4 องคประกอบการจัดจําหนาย  เปนองคประกอบ

ที่สําคัญอันดับที่ 4 โดยปจจัยตาง ๆ ในองคประกอบที่ 4 นี้ เปนปจจัยในการเลือก

เปดรับชมรายการของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free 

TV) มีผลถึงรอยละ 10.133 โดยผูชมใหความสําคัญกับปจจัยประเด็นสัญญาณรับชม

ภาพและเสียงคมชัดการสงสัญญาณไมสะดุด ไมเกิดภาพคางการสงสัญญาณออก

อากาศ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและมีชองทางการรับชมที่หลากหลาย ไดแก

โทรทัศน, เว็บไซต แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ เปนตน ตามลําดับ โดยปจจัยดาน

การจดัจาํหนายประเดน็ตางๆ อาจจะอธบิายไดวา เปนปจจยัลาํดบัถดัมาจากผูชมเกดิ

ความสนใจจากการไดรบัทราบขอมลูขาวสารจากการประชาสัมพนัธหรอืกจิกรรมทาง

ตลาดตางๆ ของสถานี ซึ่งผูชมสวนใหญใหความสําคัญในประเด็นสัญญาณรับชมภาพ

และเสียงคมชัด ในระดับสูงมาก จึงกลาวไดวา เปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่ง

ในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) เนื่องจาก

สถานีโทรทัศนจะตองมีการกระจายภาพและเสียงไปยังชองทางตางๆ ไปทั่วประเทศ

ที่ทําใหผูชมไดรับความสะดวกมากที่สุด สอดคคลองกับแนวคิดของ Kotler, Philip 

(1997, p. 92) ดานการจัดจําหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง 

โครงสรางหรือชองทางหลังจากผูบริโภคทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากโฆษณา

แลวจนเกิดความสนใจและอยากทดลองใช แตถาไมสามารถจะหาซื้อไดอยางสะดวก

แลว สวนใหญจะลมเลิกความตั้งใจแลวเปลี่ยนไปซื้อยี่หออื่นที่หาไดสะดวกกวา 

โดยถาเปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศนใดที่มีการประชาสัมพันธที่ดีแลว แตการ

สงสัญญาณออกอากาศภาพและเสียงไมชัดเจน และไมสะดวกในการเขาถึงผูชม 
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ก็อาจจะสงผลใหผูชมเปลี่ยนใจไปรับชมสถานีอื่นๆ ได ดังนั้นชองทางการจัดจําหนาย

จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งของสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) 

 องคประกอบท่ี 5 องคประกอบผลิตภัณฑ: ดานการนําเสนอขาวสาร 

และรายการของสถานี  เปนองคประกอบท่ีสําคัญอันดับที่ 5 โดยปจจัยตาง ๆ ใน

องคประกอบที่ 5 นี้ เปนปจจัยในการเลือกเปดรับชมรายการของผูชมที่มีตอสถานี

โทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) มีผลถึงรอยละ 8.370 โดยผูชม

ใหความสาํคญักบัปจจยัประเดน็สถานทีีน่าํเสนอขาวทนัตอเหตกุารณ สถานทีีน่าํเสนอ

ขาวไดกระชบั ทาํใหเขาใจงาย สถานทีีน่าํเสนอขาวมคีวามเปนกลางและนาเช่ือถอืและ

สถานีที่มีรายการหลากหลายประเภท ตามลําดับ โดยประเด็นตางๆ ของปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 3 อาจอธิบายไดวาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑที่ใหประโยชนเพิ่มเติมกับผูชม 

โดยสอดคลองกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ดานระดับผลิตภัณฑ (Philip 

Kotler, 1997, อางถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549, น. 102-103) ไดอธิบายไววา 

ผลิตภัณฑสวนควบ (Augment Product) หมายถึง ประโยชนที่เพิ่มเติมที่ชวยขยาย

ศกัยภาพของผลติภณัฑทีน่อกเหนอืจากความตองการทีล่กูคาจะไดรบัจากการบรโิภค

ผลิตภัณฑพ้ืนฐาน ซ่ึงจะเปนสวนสรางความประทับใจใหแกลูกคาไดดี จากการวิจัย

พบวา ผูชมสวนใหญใหความสาํคญัในประเดน็ “สถานทีีน่าํเสนอขาวทนัตอเหตกุารณ” 

ในระดับสูงมาก อธิบายไดวา ถาสถานีใดนําเสนอขาวสารทันตอเหตุการณ อาจทําให

ผูชมเกิดความประทับใจ หรือพึงพอใจตอสถานีนั้นๆ ไดดีขึ้น เปนตน

 องคประกอบที่ 6 องคประกอบผลิตภัณฑ: ดานสถานีที่ทันสมัย และ

ใหความบันเทิงสําหรับเด็ก เปนองคประกอบที่สําคัญอันดับที่ 6 โดยปจจัยตาง ๆ 

ในองคประกอบที่ 6 นี้ เปนปจจัยในการเลือกเปดรับชมรายการของผูชมที่มีตอสถานี

โทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) มีผลถึงรอยละ 4.196 โดยผูชมให

ความสําคัญกับปจจัย ประเด็นสถานีท่ีใหความบันเทิงสําหรับเด็กและสถานีที่มีความ

ทนัสมยัโดยประเดน็ตางๆ ของปจจยัดานผลติภณัฑ 4 อาจอธบิายไดวาไมไดเปนปจจยั

หลักในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) แต

ในปจจุบันอุตสาหกรรมสถานีโทรทัศนไดมีการเติบโตและแขงขันสูงขึ้นทุกขณะ 

จึงไมอาจมองขามปจจัยเล็กๆ นอยๆ ท่ีจะเปนส่ิงที่ชวยเสริมศักยภาพใหมีความแตก

ตางจากคูแขงได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ดานระดับ

ผลิตภัณฑ (Philip Kotler, 1997, อางถึงใน ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549, น. 102-103) 



JC JournalJC Journal154

ไดอธิบายไววา ผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ (Potential Product) เนื่องจากการที่ธุรกิจ

แขงขนักนัสรางความพงึพอใจใหแกลกูคา โดยการมอบผลิตภัณฑทีค่วบใหแกลูกคาจน

กลายเปนสิ่งท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดจากการซื้อ การทําใหผลิตภัณฑมีศักยภาพ

โดยการสราง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมๆ 

จึงกลายเปนสิ่งสําคัญในการตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต ซึ่งการ

สรางความพึงพอใจเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ นักการตลาดตองสรางความ

ประทับใจ (Impression) และความเบิกบานใจ (Delight) ใหกับลูกคาดวย 

 จากปจจัยองคประกอบผลิตภัณฑ ทั้ง 4 ดานนั้นสอดคลองกับแนวคิดสวน

ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Philip Kotler, 1997, อางถึงใน ฉัตยาพร 

เสมอใจ, 2549, น. 102-103) ไดอธิบายไววา การบริหารผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ดี

คือปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งผลิตภัณฑที่ดีอาจจะไมใชผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพสูงหรือใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดีเสมอไป แตเปนผลิตภัณฑที่มีจุดเดน และ

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ดังนั้นจึงตองพิจารณาในการกําหนด

ลักษณะของผลิตภัณฑ และ Philip Kotler อธิบายวา ผลิตภัณฑหน่ึงๆ จะมี

องคประกอบที่สามารถแบงเปนระดับของผลิตภัณฑได 5 มิติ ดังนี้

คุณประโยชน
หลัก

ผลิตภัณฑพื้นฐาน

ผลิตภัณฑที่คาดหวัง

ผลิตภัณฑควบ

ผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ

รูปที่ 3 ระดับของผลิตภัณฑ
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 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา องคประกอบผลิตภัณฑดานตางๆ มีความ
สอดคลองกบัระดบัผลติภณัฑ ดงัรปูที ่3 ระดบัของผลิตภัณฑ จงึทาํใหอาจจะแบงระดบั
ระดับองคประกอบผลิตภัณฑไดดังรูป 4

ดานการผลิตผลงานของสถานี

ดานองคประกอบรายการ และรูปแบบการ
นําเสนอรายการที่ใหความบันเทิง และ
เปนแบบอยางที่ดีแกผูชม

ดานการนําเสนอขาวสาร และรายการของสถานี

ดานสถานีที่ทันสมัย และใหความบันเทิง
สําหรับเด็ก

องคประกอบ
ผลิตภัณฑ

รูปที่ 4 ระดับองคประกอบผลิตภัณฑ

 จากรูปที่ 4 สามารถกลาวไดวา เปนส่ิงที่ชวยทําใหเห็นถึงระดับขององค
ประกอบผลิตภัณฑดานตางๆ ไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือไดวาเปนองคประกอบหลัก
ของปจจยัในการเลอืกเปดรบัชมรายการของผูชมทีม่ตีอสถานโีทรทศันประเภทไมเรยีก
เก็บคาบริการ (Free TV) สวนองคประกอบการสงเสริมการตลาด และองคประกอบ
การจัดจําหนาย เปนองคประกอบเสริมที่มีความสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหผูชมน้ัน 
เกิดการรับรูและเขาถึงสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) ได
ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

 จากผลการศึกษาเรื่อง “ปจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนประเภท
ไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) และทัศนคติที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนของ
ผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
 1. จากการศึกษาพบวามีลักษณะการรับชมแบบเปลี่ยนชองสลับไปมา
กับรายการของชองอื่นซ่ึงแสดงใหเห็นวาในปจจุบันผู ชมมีทางเลือกเปดรับสื่อที่
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หลากหลายชองทางจึงพยายามแสวงหาสื่อที่ตนสนใจและตองการมากที่สุด ดังน้ัน
จึงจําเปนที่ทางสถานีจะตองมีการวางแผนและปรับเปลี่ยนรายการใหนาสนใจและ
สามารถตอบสนองความตองการของผูชมใหไดตลอดทั้งรายการ โดยเฉพาะตอง
พยายามนําเสนอเน้ือหาดานความบันเทิง และดานขอมูลขาวสารที่อยูในการติดตาม
และสนใจของผูชม เพื่อใหผูชมสามารถนําเรื่องราวที่ไดรับไปปรับใชใหประโยชนได
อยางแทจริง รวมถึงมีรูปแบบรายการที่แตกตางถายทอดใหผูชมเขาใจไดอยางชัดเจน
 2. จากการศึกษาดานปจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนประเภท
ไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) พบวา ผูชมสวนใหญในประเด็นตางๆ มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับสูง แตมีบางประเด็นพบวาปจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนประเภท
ไมเรียกเกบ็คาบรกิาร (Free TV) มคีาเฉลีย่อยูในระดบัปานกลาง ไดแก ประเดน็ “สถานี
ที่ใหความบันเทิงสําหรับเด็ก ประเด็น “สถานีเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวมรายการ 
เชน การสงขอความสั้น SMS, เลนเกมรับของรางวัล, โหวตผูเขาแขงขันในรายการ
เรียลลิตี้โชว เปนตน” และประเด็น “สถานีจัดกิจกรรมไปตามภูมิภาคตางๆ 
ทั่วประเทศไทย และมอบโชคใหผูเขารวมกิจกรรม” ซึ่งประเด็นเหลานี้อาจจะไมมีผล
ตอผูชมที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมากนัก แตอาจจะเปนปจจัยหลักสําหรับผูชม
ที่อาศัยอยูในเขตตางจังหวัดก็เปนได ซ่ึงเปนกลุมประชากรอีกจํานวนมาก จึงไมควร
มองขามประเด็นเหลานี้
 3. จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรม
การรับชมของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนพบวาพฤติกรรมการเปดรับ
สวนใหญเปดรับเพียง 1-2 วันตอสัปดาห และทัศนคติผูชมสวนใหญในดานตางๆ ใน
เชงิบวกและมคีาเฉลีย่อยูในระดบัสงู จากนัน้ไดทดสอบความสมัพนัธพบวา พฤตกิรรม
การเปดรบัดานความถีใ่นการรบัชมรายการ มคีวามสัมพนัธกบัทศันคต ิดานผลิตภัณฑ 
ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อีกทั้งทัศนคติทุกๆ ดานยังมี
ความสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการรบัชมรายการของสถานโีทรทศันโมเดรินไนน
อกีดวย จงึทาํใหผูศกึษาเลง็เหน็วา ผูชมนัน้ไมคอยไดรบัชมรายการของสถานโีทรทศัน
โมเดิรนไนน แตยังมีทัศนคติทุกๆ ดานในเชิงบวกและมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ถาทาง
สถานโีทรทศันโมเดรินไนนพฒันาและปรบัปรงุรายการใหตอบสนองความตองการของ
ผูชม โดยเพิ่มรายการประเภทบันเทิงและสาระบันเทิงใหมากขึ้น อาจทําใหเปนการ
เพิ่มพฤติกรรมความถี่ในการรับชมมากขึ้น สงผลใหทัศนคติ และแนวโนมของผูชมได
ดีขึ้นก็เปนได



157ปที่ 5  ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

 4. จากการวิจัย ไดทําการวิเคราะหปจจัยในการเลือกเปดรับชมรายการ

ของผูชมที่มีตอสถานีโทรทัศนประเภทไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) ทําใหเห็นถึง

ลําดับความสําคัญขององคประกอบดานตางๆ ไดแก องคประกอบผลิตภัณฑ 

องคประกอบการสงเสริมการตลาด และองคประกอบการจัดจําหนายไดอยางชัดเจน 

ทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ อาจนําผลการวิเคราะหปจจัยในครั้งนี้ไปเปนสวนหนึ่ง

ของขอมลูในการประกอบการพจิารณา และวางแผนแนวทางการดาํเนนิงานครัง้ตอไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 จากผลการศึกษาเรื่อง “ปจจัยในการเลือกรับชมสถานีโทรทัศนประเภท

ไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV) และทัศนคติที่มีตอสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนของ

ผูชมในเขตกรงุเทพมหานคร” ผูศกึษาพบขอเสนอแนะในการศกึษาครัง้ตอไปดงัตอไปนี้

 1. การศกึษาครัง้นีม้กีารจาํกดัขอบเขตผูชมสถานโีทรทศันประเภทไมเรยีก

เก็บคาบริการ (Free TV) เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเพียงกลุมเดียวเทานั้น จึง

ทาํใหทราบปจจยัในการรบัชม พฤตกิรรมการเปดรบั ทศันคต ิและแนวโนมพฤตกิรรม

ในการรับชมของผูชมเพียงกลุมเดียว ดังน้ันควรมีการศึกษาใหครอบคลุมทั่วพื้นที่

ออกอากาศทั่วทุกภูมิภาคหรือมีความหลากหลายในดานลักษณะประชากรศาสตร

และภูมิศาสตร เพื่อหาพื้นท่ีนําไปสูประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

 2.  ควรมีการศึกษาผู รับสารในเชิงลึกดวยวิธีการสัมภาษณเดี่ยวหรือ

สัมภาษณกลุมเพื่อใหทราบขอคิดเห็น ทัศนคติ และความตองการที่แทจริงของ

ผูรบัสาร รวมทัง้ทาํใหสามารถอธบิายปจจยัในการรบัชม พฤตกิรรมการเปดรบั ทศันคติ 

ที่ชัดเจนของผูชมได ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุงรายการใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูชมไดอยางมีประสิทธิภาพ

 3.  ควรมีการศึกษาดานทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับของ

สถานีโทรทัศนอื่นๆ นอกจากสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน เพื่อใหสามารถมาวิเคราะห

หรอืเชงิเปรยีบเทยีบใหเหน็องคประกอบทีร่อบดานมากยิง่ขึน้ เพือ่เปนแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพสถานีโทรทัศนที่จะมอบสาระความรู ความสุข และความบันเทิง

ที่ตรงใจกับประชาชนไดดียิ่งขึ้นไป
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 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณตราสินคาของ

บริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด 

(จีทีเอช) และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของผูชมภาพยนตร

ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปดรับส่ือ และ

ขอมูลขาวสาร การรับรูภาพลักษณตราสินคา การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร และ

เปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางลกัษณะทางประชากรกบัการเปดรบัส่ือ และขอมลู

ขาวสาร เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสาร กับการ

รับรูภาพลักษณตราสินคา เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการรับรูภาพลักษณ

ตราสินคา กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ลักษณะทางประชากร กับการรับรูภาพลักษณตราสินคาของบริษัทสหมงคลฟลม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) และเพื่อศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด พบวา รายไดสวนบุคคลมีผลตอการเปดรับสื่อ อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด/

ปจจุบัน มีผลตอการเปดรับขอมูลขาวสาร สวนบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด 

(จีทีเอช) พบวา อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด/ปจจุบัน มีผลตอการเปดรับส่ือ 

อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ/ปจจบุนั รายไดสวนบคุคลตอเดอืน และอาชพี มผีลตอการ

เปดรับขอมูลขาวสาร 

 ดานการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสารเพื่อสรางภาพลักษณตราสินคาของ

บริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด 

(จีทีเอช) กับการรับรูภาพลักษณตราสินคา พบวา มีความสัมพันธกันไปในทิศทาง

เดยีวกนั สวนการรบัรูภาพลกัษณตราสนิคาของทัง้สองบรษิทั กบัการตดัสินใจเลอืกชม

ภาพยนตร พบวา มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันเชนกัน

 ดานตัวแปรลักษณะทางประชากรกับการรับรูภาพลักษณตราสินคาของ

บริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด/

ปจจุบัน และรายไดสวนบุคคลตอเดือน มีผลตอการรับรู ภาพลักษณตราสินคา 

บทคัดยอ
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สวนของบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด/ปจจุบัน รายไดสวนบุคคลตอเดือน และอาชีพ มีผลตอการรับรูภาพลักษณ

ตราสินคา  

 กลุมตัวอยางไปชมภาพยนตรไทยประเภทหนังตลกบอยที่สุด รองลงมา

คือ หนังชีวิต หนังบู และหนังผี ปจจัยดานการตลาด ปจจัยจากสิ่งแวดลอม และ 

ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของกลุ มตัวอยาง 

ในระดับมาก

คําสําคัญ: การเปดรับสื่อ การเปดรับขอมูลขาวสาร การรับรูภาพลักษณตราสินคา 

การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร



163ปที่ 5  ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

 The research study entitled “The comparison of the perception 

of brand image of Sahamongkolfilm International company and GMM 

Thai Hub company (GTH) and major factors in the decision of moviegoers 

in Bangkok to view Thai film” was purported to compare media to 

content exposure, the relation between brand image perception and 

the decision to see the movie, the difference between demographic 

and brand image perception of Sahamongkolfilm International company 

and GMM Thai Hub company (GTH) and to study factors that affect the 

decisions of moviegoers in Bangkok. 

  The results from hypothesis testing showed in the demographic 

assumption and exposure of media of Sahamongkolfilm International 

Company found that monthly income affected the media exposure, 

while age, graduation background affected content exposure. The same 

hypothesis testing of GMM Thai Hub Company (GTH) found that age, 

graduation background affected the sample’s media exposure, while 

age, graduation background, monthly income and occupation affected 

their content exposure.

  In terms of the exposure of media for brand imaging of Saha-

mongkolfilm International Company found that it related the perception 

of brand image, and the exposure of content and the perception of 

brand image are related too. Meanwhile, the research found that the 

exposure of media and the perception of brand image and the exposure 

of content and the perception of brand image of GMM Thai Hub Com-

pany (GTH) were related.

  The research also found that the perception of brand image of 

Sahamongkolfilm International Company related the decision making 

Abstract
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to view the movie. Moreover, the same research of GMM Thai Hub Com-

pany (GTH) showed that they were related too.

  The demographic assumption and the exposure of media of 

Sahamongkolfilm International Company found that age, graduation 

background and monthly income affected the perception of brand 

image. In terms of GMM Thai Hub Company (GTH), it was found that, 

other than those factors, gender and occupation also affected the 

sample’s perception of brand image.

 The sample tended to view comedy movie, followed by drama, 

action and scary movie. Moreover, marketing factor, environment factor 

and personal factor also affected the sample’s decision making to view 

movie in high level.

Keywords: Media Exposure, Content Exposure, Perception of Brand 

Image, Decision Making to View the Movie.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 อุตสาหกรรมภาพยนตรของไทยมีผูประกอบการที่เปนทั้งผูสราง และผูจัด

จาํหนายภาพยนตรเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง โดยบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง และประสบความสาํเรจ็

ในวงการภาพยนตรท่ีรูจักเปนอยางดีบริษัทหน่ึง คือ บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทภาพยนตรที่ใหเงินลงทุนสําหรับสรางภาพยนตรกับ

บรษัิทผูสรางภาพยนตร รวมถงึจดัจาํหนายทัง้ในไทยและตางประเทศ โดยมภีาพยนตร

ที่ไดรับความนิยม และไดรับการกลาวถึงในวงกวางหลายเรื่อง เชน ตํานานสมเด็จ-

พระนเรศวร สุริโยไท องคบาก ตมยํากุง เปนตน (ดวงกมล หนูแกว, 2548, น. 54) 

กลาววา ภาพยนตรจากบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีกลุมผูชมที่

ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เปนภาพยนตรที่ตรงกับรสนิยมของผูชม หรือเรียกไดวาเปน 

“หนงัตลาด” ซึง่เนนความบนัเทงิ สนกุสนาน นอกจากนีบ้รษิทัสหมงคลฟลม อนิเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ยังไดใหความสําคัญกับการทําการตลาดเพื่อโปรโมตภาพยนตรกอน

เขาฉาย และสรางกระแสใหภาพยนตรอยางตอเนื่อง ดวยการทุมทุนเพื่อสรางกลยุทธ

ทางการตลาดในรูปแบบตางๆ (นาราตา ปญญาวงศ, 2549, น. 195) ที่ใชการวางแผน

การตลาดอยางเปนขั้นเปนตอน ทําใหหนังไทยบางเรื่อง เชน “ตมยํากุง” มีชองทาง

สรางรายไดพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้น จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา บริษัท

สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนบริษัทผูอํานวยการสราง และผูนําเขา

ภาพยนตรรายใหญ ทีม่คีวามพรอมทัง้ดานงบประมาณการสราง และบคุลากรทีม่คีวาม

สามารถสูง อีกทั้งยังมีภาพลักษณที่ดีในแงบริษัทที่มีการดําเนินงานดานภาพยนตรมา

ยาวนาน และมีการผลิตภาพยนตรที่ตอบสนองความตองการผูชมทุกกลุม เนนศิลปะ

การตอสู ความเปนไทย พรอมทั้งใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดอีกดวย 

นอกจากบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ที่เปนผูครํ่าหวอดในวงการ

ภาพยนตรมากวา 40 ปแลว ยังมีคายหนังคายใหมที่ผลิตภาพยนตรที่ไดรับการตอบ

รับเปนอยางมาก จากการทีม่ภีาพยนตรทีส่ามารถทาํรายไดในหลกัรอยลานบาทหลาย

เรื่อง นั่นคือ บริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด หรือคายที่คนดูหนังรูจักกันดีในชื่อ จีทีเอช 

นั่นเอง (ยุทธิพงศ จิว, 2553, น. 54) กลาววา แมวาจีทีเอช จะมีมารเก็ตแชรในตลาด
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หนังไทยเปนอันดับสองรองจากสหมงคลฟลม แตลงลึกในรายละเอียดจะพบวา ในป 

พ.ศ. 2552 จีทีเอชมีหนังเขาฉายเพียง 4 เรื่อง แตสามารถทําเงินรวมกันกวา 350 

ลานบาท สวนสหมงคลฟลมมีหนังทั้งสิ้น 15 เรื่อง ทํารายไดมากกวาจีทีเอชไมมากนัก 

จึงไมใชเรื่องเกินจริงที่บอกวา ณ วันนี้ จีทีเอชคือคายหนังอันดับหน่ึงของบานเรา 

(สิปปภาส ตรังคสันต, 2553, น. 63-64) กลาววา ภาพยนตรที่สรางโดยจีทีเอช ถูกผูก

ติดกับคําวา Feel Good อยูเสมอ จนเปรียบเสมือนเปนภาพลักษณของเน้ือหา

ภาพยนตรทีค่นทัว่ไปมองวาจทีเีอช จะสรางภาพยนตรออกมาโดยทีม่มีูดและโทนของ

ภาพยนตรจะมีลักษณะเชนไร จนกลายเปนอัตลักษณหนึ่งของบริษัทไปแลว จนภาย

หลังเกิดเปนกลยุทธในการสรางตัวตนเพื่อใชในการสื่อสารกับกลุมคนดู และพันธมิตร

ทางธุรกิจตางๆ ในที่สุด 

 วิสูตร พูลวรลักษณ ประธานกรรมการ บริษัทจีทีเอช จํากัด (มารเกตเธียร, 

2555, น. 18) ใหความเห็นวา นอกจากการทําหนังแลว การตลาดก็เปนเรื่องที่จีทีเอช

ใหความสาํคญั ในขณะทีจ่าํนวนแฟนเพจของจทีเีอชเพิม่สงูขึน้อยางรวดเรว็ถงึ 877,777 

ในตนเดือนกรกฎาคม 2555 เปนอันดับ 1 ของหมวดธุรกิจบันเทิงไทย และป พ.ศ. 

2555 นี้ ภาพยนตรเรื่องเอทีเอ็ม เออรัก เออเรอ สามารถทํารายไดสูงสุดในรอบ 7 ป

ใหกับจีทีเอชเปนอันดับ 4 ของประวัติศาสตร 100 กวาปของหนังไทย รองจากเรื่อง

นเรศวร สรุโิยไท และตมยาํกุง ทัง้หมดกระตุนใหผูบรหิารหนัมาใหความสําคัญกบัเรือ่ง 

แบรนดอยางจริงจัง และตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในธุรกิจใหมๆ ภายใตแบรนดจีทีเอช 

 บริษัทผูผลิตทั้ง บริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท 

จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด ตางก็เปนบริษัทท่ีมีศักยภาพ และทั้ง 2 บริษัทตางก็ผลิต

ภาพยนตรไปพรอมๆ กับการดําเนินการดานการตลาด จนเกิดเปนภาพลักษณที่เปน

เอกลักษณเฉพาะตัวของแตละบริษัท และเน่ืองจากธุรกิจภาพยนตร ถือเปนธุรกิจ

บันเทิงที่คอนขางใชทุนสรางสูง ดังน้ันผูวิจัยจึงมุงหวังใหผลการวิจัยเปนประโยชน

สําหรับผูผลิตภาพยนตรคายอื่นๆ หรือธุรกิจบันเทิงอื่นๆ สามารถนําไปปรับใชในการ

สรางกลยุทธการบริหารภาพลักษณตราสินคาใหประสบความสําเร็จ เพื่อสรางการ

รับรู และการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรในที่สุด
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปดรับส่ือ และขอมูลขาวสาร การรับรู

ภาพลักษณตราสินคา และการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรของบริษัทสหมงคลฟลม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) ของผูชม

ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร

 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากร

ของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร กับการเปดรับส่ือ และขอมูลขาวสาร 

และการรับรูภาพลักษณตราสินคา ของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) 

 3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อ และขอมูล

ขาวสาร เพ่ือสรางภาพลักษณตราสินคาของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) กับการรับรูภาพลักษณตราสินคา

ของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด 

(จีทีเอช) ของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร

 4.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการรับรูภาพลักษณตรา

สินคาของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท 

หับ จํากัด (จีทีเอช) กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรของบริษัทสหมงคลฟลม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) ของผูชม

ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5.  เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเลือกชมภาพยนตรไทยของผูชม

ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย

 การวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใหผูตอบ

กรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) กลุมตัวอยางใน

การวิจัย คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปขึ้นไป ที่ไปชมภาพยนตร
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ที่โรงภาพยนตรเครือเมเจอรซินิเพล็กซ และเอสเอฟ ซีนีมา สาขาในกรุงเทพมหานคร

จาํนวน 400 คน โดยใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) 

และนําขอมูลมาวิเคราะห และอธิบายดวยตารางแจกแจงความถี่ แสดงคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คาสถิติ Independence t-test 

สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: 

ANOVA) และสถิติการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยและอภิปราย

ลักษณะทางประชากร 
 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 15 – 20 ป 

มีการศึกษาสูงสุด/ปจจุบันระดับปริญญาตรี สวนใหญมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท 

และมากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

การเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสาร เพื่อสรางภาพลักษณตราสินคา
 การเปดรับสื่อเกี่ยวกับบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

พบวา กลุ มตัวอยางเปดรับสื่อโรงภาพยนตร มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

สื่อโทรทัศน สวนสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับนอย ไดแก ส่ือวิทยุ และส่ือบุคคล สวน

บริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) พบวา กลุมตัวอยางเปดรับส่ือโทรทัศน 

มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส สวนสื่อที่กลุมตัวอยางเปดรับนอย 

ไดแก สื่อวิทยุและสื่อบุคคล 

 การเปดรับขอมูลขาวสาร ดานภาพลักษณองคกรของบริษัทสหมงคลฟลม 

อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั พบวา กลุมตวัอยางเปดรบัขอมลูดาน “ชือ่เสียงของนกัแสดง 

และผูกาํกบัในคาย” มากทีส่ดุ และดานทีก่ลุมตวัอยางเปดรบันอยทีสุ่ด คอื ดาน “ความ

เชีย่วชาญของคาย และผูสรางภาพยนตร” สวนในดานภาพลกัษณของผูชม พบวา กลุม

ตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารในระดับนอยทุกดาน ไดแก ดาน “ขอมูลเกี่ยวกับชวงวัย
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ของผูชมทีไ่ปชมภาพยนตรของคาย” และดาน “ขอมลูเกีย่วกบับคุลกิของผูชมทีไ่ปชม

ภาพยนตรของคาย” และในดานภาพลักษณของภาพยนตร พบวา กลุมตัวอยางเปด

รับขอมูลดาน “ดารานักแสดงที่แสดงนําในภาพยนตร” มากที่สุด สวนดานที่กลุม

ตวัอยางเปดรบันอยทีส่ดุ คอื ดาน “สถานทีส่าํคญัทีใ่ชถายทาํภาพยนตร ทัง้ในและตาง

ประเทศ” 

 การเปดรับขอมูลขาวสาร ดานภาพลักษณองคกรของบริษัทจีเอ็มเอ็ม 

ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลดาน “ชื่อเสียงของนักแสดง 

และผูกาํกบัในคาย” มากทีส่ดุ และดานทีก่ลุมตวัอยางเปดรบันอยทีสุ่ด คอื ดาน “ความ

เชีย่วชาญของคาย และผูสรางภาพยนตร” สวนในดานภาพลกัษณของผูชม พบวา กลุม

ตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก ดาน “ขอมูลเกี่ยวกับ

ชวงวัยของผูชมที่ไปชมภาพยนตรของคาย” และดาน “ขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกของผูชม

ทีไ่ปชมภาพยนตรของคาย” และในดานภาพลกัษณของภาพยนตร พบวา กลุมตวัอยาง

มีการเปดรับขอมูลดาน “ดารานักแสดงที่แสดงนําในภาพยนตร” มากที่สุด รองลงมา

คอืดาน “ประเภทและเนือ้หาของภาพยนตร” สวนดานทีก่ลุมตวัอยางเปดรบันอยทีส่ดุ 

คือ ดาน “เงินทุนที่ใชในการสรางภาพยนตร”

การรับรูภาพลักษณตราสินคา
 การรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานภาพลักษณองคกรของบริษัทสหมงคล

ฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา กลุมตัวอยางรับรูดาน “มีความมั่นคงทางการ

เงิน และสามารถพัฒนาไปไดอยางไมหยุดยั้ง” มากที่สุด และดานที่กลุมตัวอยางรับรู

นอยที่สุดคือ ดาน “เปนคายภาพยนตรท่ีสามารถแขงขันกับนานาประเทศได” สวน

การรับรูภาพลักษณตราสินคาดานภาพลักษณของผูชม พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรู

ดาน “มผีูชมทีห่ลากหลายทัง้วยั เพศ รายได อาชีพ” มากทีสุ่ด และดานทีก่ลุมตวัอยาง

รับรูนอยที่สุดคือ ดาน “ผูชมสวนใหญเปนวัยรุน” สวนการรับรูภาพลักษณตราสินคา

ดานภาพลักษณของภาพยนตร พบวา กลุมตัวอยางรับรูดาน “ภาพยนตรที่ประสบ

ความสําเร็จสวนใหญเปนหนังประเภทประวัติศาสตร” มากที่สุด และดานที่กลุม

ตัวอยางรับรูนอยที่สุดคือ ดาน “ภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จสวนใหญ เปนหนัง

ประเภทชีวิตรัก วัยรุน” 
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 การรับรูภาพลักษณตราสินคา ดานภาพลักษณองคกรของบริษัทจีเอ็มเอ็ม 

ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) พบวา กลุมตัวอยางรับรูดาน “โลโกของคายจดจําไดงาย” มาก

ที่สุด และดานที่กลุมตัวอยางรับรูนอยที่สุดคือ ดาน “เปนคายภาพยนตรที่สามารถ

แขงขันกับนานาประเทศได” สวนการรับรูภาพลักษณตราสินคาดานภาพลักษณของ

ผูชม พบวา กลุมตัวอยางรับรูดาน “ผูชมสวนใหญเปนวัยรุน” มากที่สุด และดาน

ที่กลุมตัวอยางรับรูนอยท่ีสุดคือ ดาน “ผูชมสวนใหญเปนวัยสูงอายุ” สวนการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาดานภาพลักษณของภาพยนตร พบวา กลุมตัวอยางรับรูดาน 

“ภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จสวนใหญ เปนหนังประเภทชีวิตรัก วัยรุน” มากที่สุด 

สวนดานที่กลุมตัวอยางรับรูนอยที่สุดคือ ดาน “ภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จ

สวนใหญเปนหนังประเภทประวัติศาสตร” 

 และจากคําถามที่วาเมื่อกลาวถึงบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) กลุมตัวอยางจะนึกถึงอะไรเปน 

3 อันดับแรก พบวา เม่ือกลาวถึงบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

กลุมตัวอยางจะนึกถึงผูบริหารบริษัท คือ เสี่ยเจียง เปนอันดับแรก รองลงมาจะนึกถึง

ภาพยนตรของบริษัท คือ ภาพยนตรประเภทประวัติศาสตร และอันดับที่ 3 จะนึกถึง

ผูกํากับ สวนเมื่อกลาวถึงบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) พบวา กลุมตัวอยาง

จะนึกถึงภาพยนตรสําหรับวัยรุน คนรุนใหม เปนอันดับแรก รองลงมาจะนึกถึง ดารา

นักแสดง และอันดับที่ 3 จะนึกถึงภาพยนตรสําหรับวัยรุน คนรุนใหม เชนเดียวกับ

อันดับแรก

เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร
 กลุมตัวอยางไปชมภาพยนตรของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด ประมาณ 2 เรื่องตอป และไปชมภาพยนตรของบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด 

(จีทีเอช) ประมาณ 2 เรื่องตอป เชนกัน 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทย
 กลุมตัวอยางไปชมภาพยนตรไทยประเภทหนังตลกบอยที่สุด รองลงมาคือ 

หนังชีวิต หนังบู  และหนังผี ปจจัยดานการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกชม
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ภาพยนตรไทยของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมในระดับมาก โดยปจจัยดานสถานที่

ฉายภาพยนตรมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยมาก และพบวาดาน “การ

ทีโ่รงภาพยนตรตัง้อยูในหางสรรพสนิคา” มผีลตอการตดัสินใจมากทีสุ่ด ปจจยัทีผ่ลตอ

การตดัสนิใจรองลงมา คอื ปจจยัดานภาพยนตร และพบวาดาน “ประเภท หรอืเนือ้หา

ของภาพยนตร” ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด คือ ปจจัยดานการสื่อสารการ

ตลาด และสงเสริมการขาย และพบวาดาน “การโฆษณาผานสื่อโรงภาพยนตร เชน 

ภาพยนตรตัวอยางกอนภาพยนตรฉาย โปสเตอรหนาโรงภาพยนตร เปนตน” มีผลตอ

การตัดสินใจมากที่สุด 

 ปจจัยจากสิ่งแวดลอมมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของ

กลุมตัวอยาง โดยภาพรวมในระดับมาก และพบวาดาน “มีคนชักชวนไปชม แนะนํา” 

มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 

 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรไทยของกลุม

ตัวอยาง โดยภาพรวมในระดับมาก และพบวาดาน “เพื่อความบันเทิง” มีผลตอการ

ตัดสินใจมากที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูชมภาพยนตรในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันจะมีการเปดรับส่ือ และขอมูลขาวสาร เพื่อสราง
ภาพลักษณ ตราสินคาของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท
จเีอม็เอม็ ไท หบั จาํกดั (จทีเีอช) แตกตางกัน พบวา การเปดรบัสือ่เพือ่สรางภาพลกัษณ
ตราสินคาของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา รายไดสวนบุคคล
ตอเดือนที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อเพื่อสรางภาพลักษณตราสินคาแตกตางกัน 
ดานการเปดรับขอมูลขาวสาร พบวา อายุ และระดับการศึกษาสูงสุด/ปจจุบัน ที่
แตกตางกันจะมีการเปดรับขอมูลขาวสาร เพื่อสรางภาพลักษณตราสินคาแตกตางกัน 
สาํหรบับรษิทัจเีอม็เอม็ ไท หบั จาํกดั (จทีเีอช) พบวา อาย ุและระดบัการศกึษาสงูสดุ/
ปจจุบัน ที่แตกตางกันจะมีการเปดรับสื่อเพื่อสรางภาพลักษณตราสินคาแตกตางกัน 
ดานการเปดรับขอมูลขาวสาร พบวา อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด/ปจจุบัน รายได
สวนบุคคลตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกันจะมีการเปดรับขอมูลขาวสาร เพื่อสราง
ภาพลักษณตราสินคาแตกตางกัน 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสาร เพื่อสราง

ภาพลักษณตราสินคาของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท

จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณตราสินคา

ของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด 

(จีทีเอช) ของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การเปดรับสื่อ และขอมูล

ขาวสารเพื่อสรางภาพลักษณตราสินคาของท้ังสองบริษัท มีความสัมพันธกับการรับรู

ภาพลักษณตราสินคา

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรบัรูภาพลกัษณตราสนิคาของบรษิทัสหมงคล-

ฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) มีความ

สมัพนัธตอการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตรของบรษิทัสหมงคลฟลม อนิเตอรเนชัน่แนล 

จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) ของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพ-

มหานคร พบวา การรับรูภาพลักษณตราสินคาของทั้งสองบริษัท มีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรของบริษัท 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ลักษณะทางประชากรของผูชมภาพยนตรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน มีผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาของบริษัท

สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) 

ของผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน พบวา การรับรูภาพลักษณ

ตราสินคาของบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา อายุ ระดับการ

ศึกษาสูงสุด/ปจจุบัน และรายไดสวนบุคคลตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอการรับรู

ภาพลักษณตราสินคาแตกตางกัน สวนบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) พบวา 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด/ปจจุบัน รายไดสวนบุคคลตอเดือน และอาชีพ 

ที่แตกตางกันมีผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาแตกตางกัน 

อภิปรายผล

  จากผลการศึกษาพบวาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันจะมีการเปด

รับสื่อ และขอมูลขาวสาร เพื่อสรางภาพลักษณตราสินคา แตกตางกัน โดยสอดคลอง

กับแนวคิดของขวัญเรือน กิติวัฒน (2531, น. 23-26) ที่กลาววาปจจัยที่เกี่ยวกับตัว
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ผูรับสารที่มีอิทธิพลตอการเปดรับขาวสาร ไดแก ลักษณะตางๆ ไดแก เพศ อายุ 

อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดทีแ่ตกตางกนั จะมกีารเปดรบัส่ือ และขอมลูขาวสาร

แตกตางกัน ในขณะเดียวกันถาลักษณะตางๆ มีความคลายคลึงกัน ก็จะมีการเปดรับ

คลายคลึงกัน อีกทั้งการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสาร เพื่อสรางภาพลักษณตราสินคา

มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณตราสินคาไปในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความ

วา เมื่อกลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสารมากขึ้น ยอมสงผลใหมีการ

รับรูภาพลกัษณตราสนิคามากขึน้ สอดคลองกบัแนวคดิของฟอคซอล โกลดสมทิธ และ

บราวน (Foxall, Goldsmith, & Brown, 1998, p. 214) ที่กลาววา การโฆษณาซํ้าๆ 

จะสามารถตอกยํ้า และทําใหผูบริโภคสามารถจดจําในธุรกิจได ดังนั้น ความบอยครั้ง

ของการเปดรับสื่อ และขอมูลขาวสาร ยอมสงผลการรับรูภาพลักษณตราสินคาของ

ทั้งสองบริษัทนั่นเอง

 ในดานการรบัรูภาพลกัษณตราสนิคา พบวามคีวามสมัพนัธกบัการตดัสนิใจ

เลือกชมภาพยนตรไปในทิศทางเดียวกัน น่ันหมายความวา เมื่อกลุมตัวอยางมีการ

รับรูภาพลักษณตราสินคาของทั้งสองบริษัทมากขึ้น ยอมสงผลใหมีระดับการตัดสินใจ

เลือกชมภาพยนตรมากขึ้นดวย สอดคลองกับแนวคิดของ ดอบนี่และซิงฮาน (Dobni 

and Zinkhan, 1990, p. 110) ที่กลาววา ผูบริโภคไมไดพิจารณาแตเฉพาะคุณสมบัติ

ทางดานประโยชนของตราสินคาแตเพียงอยางเดียวในการตัดสินใจซ้ือ แตเขาจะ

พิจารณาถึงความหมายซอนท่ีอยูในตราสินคาน้ันดวย นั่นหมายความวาภาพลักษณ

ตราสนิคาทีผู่บรโิภคไดรบัรู และจดจาํ มผีลตอการตดัสนิใจไปชมภาพยนตรของทัง้สอง

บริษัท 

 จากผลการศึกษาพบวาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน มีผลตอการ

รบัรูภาพลกัษณตราสนิคาของบรษิทัสหมงคลฟลม อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั แตกตางกนั 

โดยเฉพาะในดานอาย ุพบวากลุมตวัอยางทีอ่ายรุะหวาง 15 – 20 ป มกีารรบัรูภาพลกัษณ

ตราสินคานอยกวากลุมอายุอื่นๆ ที่มากกวา แสดงใหเห็นวากลุมวัยรุนสามารถรับรู 

และจดจําภาพลักษณตราสินคาของบริษัทนอยกวากลุมอื่น ในขณะที่กลุมตัวอยาง

ที่อายุระหวาง 15 – 20 ป มีการรับรูภาพลักษณตราสินคาของบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ 

จํากัด (จีทีเอช) มากกวาชวงอายุอื่นๆ แสดงใหเห็นวากลุมวัยรุนรับรูและจดจํา

ภาพลักษณตราสินคาของบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) ไดมากกวากลุม

อื่นๆ ประกอบกับผลการวิจัยที่วา กลุมตัวอยางนึกถึงบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด 
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(จทีเีอช) ในแงของการผลติภาพยนตรสาํหรบัวยัรุนคนรุนใหม จงึสอดคลองกบัแนวคิด

ของแคปเฟเรอ (Kapferer, 1992, pp. 101-103) ที่กลาววา ตราสินคา ประกอบดวย 

การสะทอนภาพลักษณของตนเองผานตราสินคา เปนสวนที่มีความเกี่ยวเนื่องมาจาก

การทีต่ราสนิคาสามารถสะทอนใหเหน็ถึงประเภทของผูทีใ่ชตราสนิคาได และเนือ่งจาก

การที่ผูบริโภคมีความตองการท่ีจะใชตราสินคาที่มีลักษณะที่ใกลเคียงกับสิ่งที่ตนเปน 

ดังนั้น ผูบริโภคจึงตัดสินใจซื้อสินคาที่สามารถแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณของตนได 

แสดงใหเหน็วากลุมตวัอยางทีเ่ปนวยัรุน นาจะมคีวามรูสกึวาภาพลักษณตราสนิคาของ

บริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) สามารถสะทอนภาพลักษณของตนเอง

ไดนั่นเอง

สรุปและขอเสนอแนะ

 1.  คายผูสรางภาพยนตรควรเลอืกสือ่ และนาํเสนอขอมลูขาวสารทีส่ามารถ

เขาถึงกลุมวัยรุนไดดี เนื่องจากผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไปชมภาพยนตรไทยสวนใหญ

เปนวัยรุน 

 2.  คายผูสรางภาพยนตรควรใหความสําคัญกับสื่อโรงภาพยนตร และ

สื่อโทรทัศน เนื่องจากเปนสื่อที่กลุมตัวอยางมีการเปดรับมาก นอกจากนี้บริษัทจีเอ็ม

เอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) คอนขางโดดเดนในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะ

เฟสบุคที่มียอดแฟนเพจจํานวนมาก ดังนั้น บริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด นาจะใหความสําคัญในการสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น

 3. บริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ควรมีการสื่อสารดาน

ภาพลักษณของผูชมภาพยนตร และภาพลักษณของภาพยนตรใหมากขึ้น โดยการ

สื่อสารการตลาดใหครบวงจร รวมถึงสรางแบรนดใหเปนเอกลักษณขององคกร เพื่อ

ใหประชาชนทัว่ไปเกิดการรบัรูและจดจํามากขึ้น เนือ่งจากผลการวจิยั พบวา การเปด

รับขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณตราสินคา และกลุมตัวอยาง

มีการรับรูเกี่ยวกับบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ระดับมาก ในดาน

ภาพลักษณองคกรเทานั้น ในขณะที่กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูเกี่ยวกับบริษัท
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จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) ในระดับมาก ทั้งดานภาพลักษณองคกร ภาพลักษณ

ของผูชมภาพยนตร และภาพลักษณของภาพยนตร 

 4. บรษิทัสหมงคลฟลม อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั อาจจะมกีารปรบัเปลีย่น

ภาพลักษณตราสินคาใหมีความจูงใจใหผู ชมไปชมภาพยนตรของบริษัทมากขึ้น 

เชน การเปนภาพยนตรสําหรับทุกคนในครอบครัว เนื่องจากผลวิจัย พบวา กลุมคน

ที่ไปชมภาพยนตรของบริษัทมีหลากหลายทั้งดานวัย เพศ รายได อาชีพ ในขณะที่

กลุมคนที่ไปชมภาพยนตรของบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) เปนวัยรุน และ

นอกจากนีผ้ลการวจิยั ยงัพบวา กลุมตวัอยางตดัสินใจไปชมภาพยนตรของทัง้ 2 บรษิทั 

จาํนวน 2 เรือ่งตอปเทากนั โดยในป พ.ศ. 2555 บริษทัสหมงคลฟลม อนิเตอรเนชัน่แนล 

จํากัด มีภาพยนตรเขาฉายถึง 14 เรื่อง ในขณะที่บริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด 

(จีทีเอช) มีภาพยนตรเขาฉายเพียง 3 เรื่อง ประกอบกับตราสินคาที่กลุมตัวอยางนึกถึง

บริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) เปนอันดับ 1 ไดแก ภาพยนตรสําหรับวัยรุน 

คนรุนใหม สวนตราสินคาอันดับ 1 ที่กลุมตัวอยางนึกถึงบริษัทสหมงคลฟลม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ไดแก ผูบริหารคาย คือ เสี่ยเจียง จึงนาจะเปนไปไดวาตราสินคาที่

กลุมตัวอยางนึกถึงมีผลตอการตัดสินใจไปชมภาพยนตรของบริษัทนั้นๆ

 5.  บริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) อาจจะมีการสรางภาพยนตร

ทีม่ปีระเภท และเนือ้หาหลากหลายมากขึน้ เพือ่เพิม่กลุมคนไปชมภาพยนตรของบรษิทั 

และสรางความหลากหลายใหกับภาพยนตรท่ีออกฉาย เนื่องจากผลการวิจัยพบวา 

กลุมตวัอยางจะยดึตดิและรบัรูกบัการนาํเสนอภาพยนตรแนว Feel Good ของบรษิทั 

ซึ่งเปนภาพยนตรที่เนนเนื้อหาเฉพาะวัยรุนมากกวาวัยอื่นๆ ในขณะที่บริษัทสหมงคล

ฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีภาพยนตรที่มีความหลากหลายมากกวา อีกทั้งยังมี

ภาพยนตรที่มีคุณคาในเชิงประวัติศาสตรอีกดวย

 6.  ผูสรางภาพยนตรท่ีตองการสรางภาพยนตรที่ทํารายไดสูง ควรสราง

ภาพยนตรประเภทตลก เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ภาพยนตรตลกเปนภาพยนตร

ประเภทที่ผูชมนิยมไปชมมากที่สุด แตในขณะเดียวกันผูสรางแตละคายควรมีการนํา

เสนอในแนวทางที่ตนเองถนัด เพื่อสรางความเปนเอกลักษณของภาพยนตร และ

เอกลักษณของคาย
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 การศกึษาเรือ่ง “ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด” มีวัตถุประสงค

เพื่อ  (1) ศึกษาความตองการของประชาชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  (2) เปรียบเทียบความตองการของประชาชน

เกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  (3) ศกึษา

ความสัมพันธระหวางความตองการของประชาชนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดาน

เศรษฐกิจ โดยมีคําถามนําวิจัย  (1) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีความ

ตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ตอสงัคมอยูในระดบัใด  (2) ลกัษณะทางประชากรศาสตรของประชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงมาบตาพดุทีแ่ตกตางกนัมคีวามตองการใหองคกรในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

ดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันหรือไม  (3) ความตองการ

ของประชาชนดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดานส่ิงแวดลอม ดานสังคม และ

ดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธกันหรือไม

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

มาบตาพุดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด” มี

วัตถุประสงคในการวิจัย  (1) เพื่อสํารวจระดับความตองการของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองมาบตาพุดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด  (2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประชากรศาสตร

กับความตองการเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด  (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของความตองการดานสังคม ดานเศรษฐกิจ 

ดานสิ่งแวดลอมของประชาชนเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และสิ่งแวดลอม สําหรับแนวคิด

ทฤษฎทีีผู่วจิยันาํมาใชเปนกรอบในการวจิยัครัง้นีค้อื ทฤษฎลีาํดบัขัน้ความตองการของ

บทคัดยอ
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มาสโลว (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) แนวคิดเรื่องความรับ

ผดิชอบตอสงัคมขององคกร (Corporate Social Responsibility) แนวคดิการพฒันา

อยางยัง่ยนื (Sustainability Development) และแนวคดิการจดัทาํรายงานการพฒันา

อยางยั่งยืน (Sustainability Development Report) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

ครั้งนี้ จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 397 คน โดยคํานวณหาขนาดตัวอยางในคาระดับ

ความเชื่อมั่น 95% หรือมีคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 โดยใชสูตรของ Taro 

Yamane และใชวธิกีารสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

ขั้นที่ 1 ใชการสุมแบบแบงชั้นมีขนาดของชมุชนเปนชั้น (ขนาดใหญประชากรมากกวา 

1,000 คน ขนาดกลางตั้งแต 500 คน ขนาดเล็กนอยกวา 500 คน) และมีชุมชน

เปนหนวยการสุม ขั้นที่ 2 สุมประชาชนในชุมชนที่ไดจากขั้นที่ 1 ดวยวิธีการสุมอยาง

งาย ขั้นที่ 3 สุมตัวอยางชนิดไมใชความนาจะเปนคือแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) เม่ือกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละชุมชนแลว ผูศึกษาไดใชวิธีการ

เก็บขอมูลตามชุมชนตางๆ ท่ีอยูในพื้นท่ี ตามสถานที่ตางๆ เชน ตลาด บานเรือน 

ที่ทําการชุมชน สถานที่ราชการ ผลการวิจัยพบวา 

 ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพดุมคีวามตองการใหองคกรรบัผดิชอบ

ตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด รองลงมาคือดานสังคม และดานเศรษฐกิจ โดยความ

ตองการดานเศรษฐกิจ อันดับแรกคือ การรับเขาทํางาน รองลงมาคือ บริการระบบ

ภาษี ตองการนอยทีส่ดุคอื การจดัจางแรงงานชัว่คราว ความตองการดานสังคม อนัดบั

แรกคอื การใหทนุ การสงเสรมิ และพฒันาการศกึษาของเยาวชนทีเ่ปนบตุรหลานชมุชน 

รองลงมาคือ การชวยสงเสริม และการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน ตองการนอยท่ีสุดคือ การใหความเคารพในสิทธิและเปดโอกาสให

ชุมชนไดมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน สําหรับความตองการใหองคกร 

รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม อันดับแรกคือ การใสใจควบคุมดูแลการเดินเครื่องโรงงาน

เพื่อลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอน รอง

ลงมาคือ การรวมรับผิดชอบดูแล อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปาไม และทรัพยากรทางทะเลของชุมชน มีความตองการ

นอยทีส่ดุ 2 หวัขอเทากนัคอื การใสใจควบคมุดแูลไมใหเกดิการรัว่ไหลของสารเคมจีาก

โรงงานที่สงผลกระทบตอชุมชน และการควบคุมระบบความปลอดภัยเพื่อปองกัน
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ชุมชน ไมใหไดรับผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงงาน โดยความตองการความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของกลุมตัวอยาง

รวมทั้งหมดมีคาเฉลี่ย 4.31 โดยดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ 4.46 รอง

ลงมาคือ ดานสังคมคาเฉลี่ย 4.33 และดานเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 4.14

 ความสัมพันธระหวางความตองการดานส่ิงแวดลอม ดานสังคมและดาน

เศรษฐกจิของประชาชนเรือ่งความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพุดดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ พบวาความตองการของ

ประชาชนเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

ระหวางดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธกันอยางมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คอืมคีวามตองการใหองคกรดาํเนนิกจิกรรมดวยความ

รับผิดชอบตอสังคมอยูในระดับสูงและสูงมากทั้ง 3 ดาน

คําสําคัญ: ความตองการ, ความรับผิดชอบตอสังคม, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 

มาบตาพุด
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 The study of “Need of People in Map Ta Phut Municipality Area 
to Corporate Social Responsibility of Organization in Map Ta Phut Indus-
trial Estate” has three main objectives;  (1) to study the need of people 
in Map Ta Phut Municipality area concerning social responsibility of the 
organizations in Map Ta Phut Industrial Estate  (2) to compare the need 
of people in Map Ta Phut Municipality area concerning social respon-
sibility of the organizations in Map Ta Phut Industrial Estate  (3) To study 
in the relationship between the need of Map Ta Phut Municipality 
area concerning social responsibility of the organizations in Map Ta Phut 
Industrial Estate in environmental, social and economical terms with 
leading questions;  (1) How much do the people in Map Ta Phut 
Municipality area need the organizations in Map Ta Phut Industrial 
Estate manage with social responsibility?  (2) Do different demographic 
characteristics of the people in Map Ta Phut Municipality area affect 
different need in social responsibility of the organizations in Map Ta Phut 
Industrial Estate?  (3) Are the need of the residents in Map Ta Phut 
Municipality area concerning social responsibility of the organizations in 
Map Ta Phut Industrial Estate in environmental, social and economical 
terms relative to one another? The representatives consisted of 397 
samples. The sample size was calculated with the level of confidence 
of 95%, the deviation equaled 0.05 and Taro Yamane’s equation was 
applied. Multi-stage sampling was used to pick the samples. In the first 
step, the samples were randomized by classes differentiated by the 
community size. (Big communities consisted of more than 1,000 residents, 
medium communities consisted of more than 500 residents, and small 
communities consisted of less than 500 residents) the community was 

Abstract
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the unit of randomization. In the second step, the residents from the 
first step would be random with simple randomization. In the third 
step, the residents would be random again with Accidental Sampling. 
When the amount of the samples in each group were specified, the 
researcher collected the information from different activities taking place 
in the communities such as markets, houses, municipality office, district 
office, local governmental sectors. The result revealed that;
 (1) In terms of the need of people in Map Ta Phut Municipal-
ity area concerning social responsibility of the organizations in Map Ta 
Phut Industrial Estate, the residents needed environmental term the 
most (mean = 4.41). The next was social term (mean = 4.33) and eco-
nomical term. (mean = 4.14)
 (2) The comparison of the need of people in Map Ta Phut 
Municipality area concerning social responsibility of the organizations in 
Map Ta Phut Industrial Estate. It was found that different gender and 
education attainment made no different effect on the level of demand 
concerning social responsibility of the organizations in Map Ta Phut 
Industrial Estate. Different age and education attainment affected 
different levels of demand concerning social responsibility of the 
organizations in Map Ta Phut Industrial Estate with the significant 
level of 0.05.
 (3) The relationship between the need of people in Map Ta 
Phut Municipality area concerning social responsibility of the organiza-
tions in Map Ta Phut Industrial Estate in environmental, social and eco-
nomical terms. It was found that the need of people concerning social 
responsibility of the organizations in Map Ta Phut Industrial Estate in 
environmental, social and economical terms were relative to one 
another at the significant level of 0.05. This is to say, the residents desired 
that the organizations managed with high and extremely high level of 
social responsibility in all three terms.
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 From the research result, people in Map Ta Phut needed the 
organizations to take most responsibility in environmental term, social, 
and economical terms respectively. In the aspect of economical term, 
the most needed were employment acceptance and tax system ser-
vices, the least needed was temporary labors. In the aspect of social 
term, the most needed was scholarship and promotion for the youths’ 
education and the next was promotion and participation with the com-
munity in conserving local traditions, the least needed was paying respect 
to individual rights and chances for the community to participate and 
listening to the community’s opinions. In the aspect of environmental 
term, the most needed was proper control of the factory machines to 
reduce global warming effects and the next was preservation and 
restoration of natural resources, biological diversity, forests and the 
community’s water resources, the least needed were control of the 
chemical leakage from the factories and the control of security of 
the community from the effect of factory machines. The needs of 
the total samples in Map Ta Phut Municipality area concerning social 
responsibility of the organizations in Map Ta Phut Industrial Estate are 
summarized with the mean of 4.31, the environmental term showed the 
highest mean of 4.46. The next was social term, 4.46. Economical term 
showed the lowest mean of 4.14.
 The relationships between environmental, social and eco-
nomical needs concerning social responsibility of the organizations in 
Map Ta Phut Industrial Estate were found relative to one another at the 
significant level of 0.05. The people desired that the organizations to 
manage with high and extremely high level of social responsibility in all 
three terms.

Keywords: Need, Corporate Social Responsibility, Map Ta Phut Indus-
trial Estate, Map Ta Phut
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 นับตั้งแตมีการคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทยเปนตนมา การปโตรเลียม

แหงประเทศไทยไดดาํเนนิการนาํกาซมาแยก และเกดิการพฒันาขึน้เปนอตุสาหกรรม

ตอเนื่องที่ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลัก ขยายการผลิตจากอุตสาหกรรมตนน้ําสู

อตุสาหกรรมปลายนํา้สบืเนือ่งตอมาเปนสายโซผลติภณัฑ ไดแก อตุสาหกรรมปโตรเคมี 

เคมีภัณฑและปุยเคมี เกิดการพัฒนาพื้นท่ีเปนนิคมอุตสาหกรรม ที่มุงเนนใหเกิดการ

สรางงานและสรางเมอืงอตุสาหกรรมใหม รฐับาลจงึไดจดัทาํแผนและดาํเนนิการพฒันา

โครงสรางพืน้ฐานตางๆ เพือ่อาํนวยความสะดวกใหแกผูประกอบการมาเปนลาํดบั เกดิ

เปนพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาทิ ทาเรือนํ้าลึก 

ระบบถนน รถไฟ ระบบสงนํ้า ระบบโทรคมนาคม ฯลฯ โดยภายในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด ประกอบดวย อุตสาหกรรมปโตรเคมี เคมีภัณฑ เหล็ก โรงกลั่นนํ้ามัน 

โรงไฟฟา 

 แมการเกิดข้ึนของโรงงานอตุสาหกรรม จะสามารถสรางความเจรญิทางดาน

เศรษฐกจิแกชมุชนและสงัคมอยางเหน็ไดชดั แตเมือ่เวลาผานไปนบัสบิป การอยูรวมกนั

ขององคกรในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนในพ้ืนที่ กลับเริ่มมีปญหาความขัดแยง

ระหวางกนัเกดิขึน้ ปญหาความขดัแยงในหลากหลายประเดน็ ไดเพิม่ระดบัความขดัแยง

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งลุกลามเปนประเด็นที่มีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรม

ในระดับประเทศ ทั้งนี้ เมื่อมองจากในอีกมิติหนึ่ง การรวมกลุมของกลุมอุตสาหกรรม

ในพื้นที่เปนจํานวนมากและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางรวดเร็วเชนน้ี 

ไดเปนจดุกาํเนดิทีก่อใหเกดิปญหาการบรหิารจดัการดานสิง่แวดลอมและอาชวีอนามยั

ขององคกรจํานวนมากท่ีมีโรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่มมีกรณี

ปญหาขอรองเรียนเรื่องมลพิษของโรงงานซึ่งสงผลกระทบที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของชุมชนท้ังโดยทางตรงและทางออมหลายประการ 

ไดแก ปญหามลพิษดานคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า การจัดการขยะมูลฝอย ปญหา

สังคมตอเนื่องจากประชากรแฝง ไดแก ปญหายาเสพติด ปญหาความหนาแนนของ
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ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด กอปญหาทําใหเกิดความไมสมดุลในการให

บรกิารสาธารณปูโภคและการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ของภาครฐั สรางปญหาความ

กระทบกระทัง่และความไมพงึพอใจระหวางชุมชนและภาคอตุสาหกรรมมาเปนระยะๆ 

ทั้งนี้มีลําดับเหตุการณสําคัญท่ีเกิดจากปญหาของภาคอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบ

ตอชุมชน ดังน้ี ป พ.ศ. 2543-2546 ปญหาเรื่องกลิ่นรบกวนจากโรงงานปโตรเคมี

และโรงกลั่น ป พ.ศ. 2548 ปญหาเรื่องภัยแลง ป พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน ความตองการ

ของประชาชนท่ีตองการใหภาครัฐใหประกาศเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เปนเขต

ควบคุมมลพิษเพื่อปองกันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นไปอีก

 ในทางคูขนานของปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนกับองคกรในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุทีเ่กดิขึน้ตอเนือ่งเปนลาํดับจวบจนปจจบุนั ความตองการความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนประเด็นหลักที่

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด นํามาใชเรียกรองใหองคกรในนิคม

อุตสาหกรรมและภาครัฐที่เกี่ยวของ ทบทวนและนํามาใชเปนหลักปฏิบัติควบคูไปกับ

การดาํเนนิงานขององคกรเพือ่ปองกนัและควบคมุไมใหเกดิผลกระทบทางลบจากการ

เดินเครื่องโรงงานไปยังชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 ป พ.ศ. 2550 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ

ภาครัฐซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม 

ไดตระหนักถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร วาเปนปจจัยที่

สําคัญในการกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินกิจกรรมขององคกร โดยเฉพาะ

อยางยิง่ องคกรประเภทโรงงานในนคิมอตุสาหกรรมทัว่ประเทศ จงึไดรบันโยบายจาก

รัฐบาลและนํากรอบแนวทางการปฏิบัติของมาตรฐานดานความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกร (ISO26000) มาปรบัใชลวงหนากบักลุมโรงงานอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

โดยจัดทําเปนมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการตอสังคมของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility – Department of Industrial 

Work) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนและมุงเนนใหโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ไดนํา

กรอบแนวคิดดังกลาว มาใชกําหนดเปนแนวปฏิบัติในการดูแลสังคมและชุมชน เพื่อ

ลดผลกระทบและความขดัแยง อกีประการหนึง่ กเ็ปนการเตรยีมความพรอมแกองคกร

ในประเทศไทย ใหสามารถดําเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมตามหลัก

ปฏิบัติสากล เพื่อสงเสริมการแขงขันในระดับโลกตอไป อีกทั้งยังชวยแกปญหาการนํา
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ซีเอสอารมาเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาจากภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ถูกกีดกันจากประเทศในแถบยุโรป ซึ่งเปนภูมิภาคที่เครงครัดในเรื่องการดําเนินงาน

ดานซีเอสอารขององคกร

 ผูวจิยั จงึสนใจทีจ่ะทาํการศกึษาความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงมาบตาพดุกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

ภายหลังศาลปกครองมีคําพิพากษาประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เพื่อคนหา

ความตองการที่แทจริงที่สามารถนําไปใชในการวางแผนเพื่อตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญของ

องคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดจัดกลุมความตองการความรับผิดชอบตอสังคม

ตอองคกรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ออกเปน 3 ดาน เพื่อให

สอดคลองกับแนวทางของหลักสากล ISO26000 คือ

 1. ความตองการดานเศรษฐกิจ (Economy) กลาวคือ เศรษฐกิจตองมี

ความมั่นคง

 2. ความตองการดานสังคม (Society) สังคมเขมแข็ง และประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 3. ความตองการดานสิง่แวดลอม (Environment) ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ

วัตถุประสงค

 1. เพื่อสํารวจระดับความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

มาบตาพุดเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางประชากรศาสตรกับความ

ตองการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความตองการดานสังคม ดานเศรษฐกิจ 

ดานสิ่งแวดลอมของประชาชนเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และสิ่งแวดลอม 
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วิธีการวิจัย

 1. การศกึษาเอกสาร (Documentary Study) โดยศกึษาจากเอกสารของ

องคกรที่ประกอบกิจการอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หนวยงานราชการที่

เกี่ยวของ เอกสารทางวิชาการ ตํารา วารสาร และสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 2. การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชแนวทางในการศกึษา

ในลักษณะวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งเปนการสํารวจความคิดเห็น ณ จุดเวลาใด จุดเวลาหนึ่ง 

จดัไดวาเปนการศกึษาแบบชวงตดั (Cross-section) ทาํการวดัผลเพยีงครัง้เดยีว (One-

short Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอมูล จากการสุมตัวอยางประชากรเฉพาะประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล

เมืองมาบตาพุด 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ในการวิจัยไดผลการวิจัยดังนี้
 สมมติฐานขอที่ 1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพดุทีม่คีณุลกัษณะ
ทางเศรษฐกจิสงัคมแตกตางกนัมคีวามตองการใหองคกรในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ
ดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมแตกตางกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานยอย 
ไดผลดังนี้
 สมมติฐานขอที่ 1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีความตองการใหองคกรในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคม ไมแตกตางกนั
 สมมติฐานขอที่ 1.2  อายุที่แตกตางกันมีความตองการใหองคกรในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน 
 ผลการศกึษาพบวา ในภาพรวมความตองการใหองคกรในนคิมอตุสาหกรรม
มาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมยิ่งประชาชนที่มีอายุมากย่ิง
มีความตองการใหองคกรรับผิดชอบมาก โดยประชาชนที่มีอายุมากกวา 50 ป มีคา
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เฉลีย่มากทีส่ดุคอื 4.47 รองลงมาคอือาย ุ41-50 ป มคีาเฉลีย่ 4.46 และอาย ุ31-40 ป 
มีคาเฉลี่ย 4.28 ตามลําดับ

 เมื่อระดับอายุตางกันกลุ มตัวอยางมีความตองการใหองคกรในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุในภาพรวมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

และดานสังคม มีคา F เทากับ 4.497 คา p-value เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 

ดังนั้นจึงยอมรับ H
1
 และปฏิเสธ H

0
 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 นั่นคือ เมื่อระดับอายุ

ตางกันกลุมตัวอยางมีความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนิน

งานทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคม ในดานสงัคมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 สวนในดานเศรษฐกจิ และดานส่ิงแวดลอม ทีม่คีา p-value มากกวา 

0.05 นั่นคือระดับอายุที่แตกตางกันมีความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ดานเศรษฐกิจ และดาน

สิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน

 กลุ มอายุที่แตกตางกันมีความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือกลุมอายุ 20-30 ป กับ 41-50 ป ในดานสังคมกลุมอายุ

ที่มีความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือกลุม

อายุ 20-30 ป กับ 41-50 ป กลุมอายุ 20-30 ป กับมากกวา 50 ป

 กลุ มอายุที่แตกตางกันมีความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือกลุมอายุ 20-30 ป กับ 41-50 ป ในดานสังคมกลุมอายุที่มี

ความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือกลุม

อายุ 20-30 ป กับ 41-50 ป กลุมอายุ 20-30 ป กับมากกวา 50 ป

 สมมติฐานขอที่ 1.3 การศึกษาท่ีแตกตางกันมีความตองการใหองคกร

ในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมแตกตางกนั

 พบวา ในภาพรวมความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมสูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ียมากที่สุด
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คือ 4.47 รองลงมาคือตํ่ากวามัธยมตน มีคาเฉลี่ย 4.41 และปริญญาตรีมีคาเฉลี่ย 4.40 

ตามลําดับ

 เมื่อระดับการศึกษาสูงสุดตางกันกลุมตัวอยางมีความตองการใหองคกร

ในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบัความรบัผิดชอบตอสังคม ในภาพ

รวม และดานสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดาน

เศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอมท่ีมีคา p-value มากกวา 0.05 นั่นคือระดับการ

ศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันมีความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานส่ิงแวดลอม 

ไมแตกตางกัน

 ในภาพรวมกลุมการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกันมีความตองการใหองคกร

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือกลุมการศึกษาสูงสุด ตํ่ากวา

มธัยมตนกบัมธัยมปลาย มธัยมปลายกบัสงูกวาปรญิญาตรใีนดานสังคมกลุมการศึกษา

สูงสุดที่มีความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือกลุม

การศึกษาสูงสุด ตํ่ากวามัธยมตนกับมัธยมปลาย มัธยมปลายกับปริญญาตรี

 สมมติฐานขอที่ 1.4 อาชพีทีแ่ตกตางกนัมคีวามตองการใหองคกรในนคิม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน

 พบวา ในภาพรวมความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ดําเนินงานท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมอาชีพอื่นๆ มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ 

4.62 รองลงมาคอืรบัราชการ/เจาหนาทีข่องรฐั/รฐัวสิาหกจิมคีาเฉลีย่ 4.43 และลกูจาง

คาเฉลี่ย 4.40 ตามลําดับ

 เมือ่อาชพีตางกนักลุมตวัอยางมคีวามตองการใหองคกรในนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพุดดําเนินงานท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมในภาพรวมไมแตกตางกัน

อยางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน

สิ่งแวดลอมที่มีคา p-value มากกวา 0.05 นั่นคืออาชีพที่แตกตางกันมีความตองการ

ใหองคกรในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบตอสงัคม 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน
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 สมมติฐานขอที่ 2 ความตองการของประชาชนดานเศรษฐกจิ ดานสังคม 

และดานสิ่งแวดลอมกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุดดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธกัน
 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความตองการของประชาชนเกี่ยวความ
รบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุระหวางดานสิง่แวดลอม
กับดานสังคมมีคามากที่สุด (r = 0.827) รองลงมาคือ ดานสังคมกับดานสิ่งแวดลอม 
(r = 0.816) และดานเศรษฐกิจกับดานสิ่งแวดลอม (r = 0.755) ซึ่งทุกดานมีความ
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลทางการวิจัย

การวิเคราะหผลการศึกษา
 ผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี แสดงถึงความตองการของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพดุทีอ่งคกรควรใหความสนใจและนาํไปใชประกอบในการ
วางแผนงานดังนี้
 1. เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของประชาชนที่แตกตางกัน มี
ความตองการใหองคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับความ
รบัผดิชอบตอสงัคมในภาพรวมไมแตกตางกนั รวมทัง้มคีวามตองการใหองคกรในนคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดดําเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีความตองการใหองคกร
แสดงความรับผิดชอบมากที่สุด คือความตองการความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม 
รองลงมาคือ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ตามลําดับ
 3. ความตองการความรบัผดิชอบตอสังคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรม
มาบตาพุดดานเศรษฐกิจที่ประชาชนตองการใหองคกรดําเนินการ มีลําดับความ
ตองการดังนี้ 
 ลําดับที่ 1 การรบัประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ เขาทาํงานกบั
องคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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 ลําดับท่ี 2 การบริหารระบบภาษีขององคกรในนิคมอุตสาหกรรม เชน 
ภาษีรถยนต หรือภาษีซ้ือขายสินคาตางๆ ใหคืนกลับมาชวยบํารุงทองถิ่นของเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด

 ลําดับที่ 3 การสรางอาชีพและสงเสริมอาชีพใหมๆ 

 4. ความตองการความรบัผดิชอบตอสังคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพุดดานสังคม มีลําดับความตองการดังนี้ 

 ลําดับที่ 1 การใหทุน การสงเสริม และพัฒนาการศึกษาของเยาวชน

ที่เปนบุตรหลานชุมชน

 ลําดับท่ี 2 การชวยสงเสริม และการมีสวนรวมกับชุมชนในการอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

 ลําดับที่ 3 การใหความเคารพในสทิธแิละเปดโอกาสใหชมุชนไดมสีวนรวม

และรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน 

 5. ความตองการความรบัผดิชอบตอสังคมขององคกรในนคิมอตุสาหกรรม

มาบตาพุดดานสิ่งแวดลอม มีลําดับความตองการดังนี้

 ลําดับที่ 1 การใสใจควบคุมดูแลการเดินเครื่องโรงงานเพื่อลดผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอน

 ลําดับที่ 2 ประชาชนมีความตองการ 2 เรื่องเทากันคือ

   2.1 การรวมรับผิดชอบดูแล อนุรักษและฟนฟูทรัพยากร-

ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ปาไม และทรัพยากรทางทะเลของชุมชน 

   2.2 การใสใจควบคมุดแูลไมใหเกดิการรัว่ไหลของสารเคมจีาก

โรงงานที่สงผลกระทบแกชุมชน 

 ลําดับที่ 3 การควบคมุระบบความปลอดภยัเพือ่ปองกนัชมุชน ไมใหไดรบั

ผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงงาน

 6. โดยสรุปผลการศึกษาเรื่องความตองการของประชาชนเรื่องความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดานเศรษฐกิจ ดาน

สงัคม และดานสิง่แวดลอมมคีวามสมัพนัธกนัทัง้ 3 ดาน องคกรไมควรละเลยหรอืเลอืก

ดาํเนนิการเพยีงดานใดดานหนึง่ แตควรดาํเนนิงานใหเกดิความสมดลุทัง้ 3 ดาน ดงัผล

การศึกษาคือ ประชาชนมีความตองการใหองคกรดําเนินกิจการหรือดําเนินกิจกรรม
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การผลติโรงงานดวยความรบัผดิชอบตอดานสิง่แวดลอม ดวยการใสใจควบคมุดแูลการ

เดนิเครือ่งโรงงานเพือ่ลดผลกระทบตอการเปลีย่นแปลงสภาพทางภมูอิากาศหรอืภาวะ

โลกรอน รวมรับผิดชอบดูแล อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ปาไม และทรัพยากรทางทะเลของชุมชน ใสใจควบคุมดูแลไมใหเกิดการ

ร่ัวไหลของสารเคมจีากโรงงานทีส่งผลกระทบแกชมุชน รวมถงึมกีารควบคมุระบบความ

ปลอดภัยเพื่อปองกันชุมชน ไมใหไดรับผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงงาน มี

ความรับผิดชอบดานสังคมโดยมีการใหทุน การสงเสริม และพัฒนาการศึกษาของ

เยาวชนทีเ่ปนบตุรหลานชมุชน ชวยสงเสรมิ และการมสีวนรวมกบัชมุชนในการอนรุกัษ

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ใหความเคารพในสิทธิและเปดโอกาสใหชุมชนไดมี

สวนรวมและรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน สําหรับความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ 

โดยการรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเขาทํางานกับองคกรในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด การบริหารระบบภาษีขององคกรในนิคมอุตสาหกรรม เชน 

ภาษีรถยนต หรือภาษีซ้ือขายสินคาตางๆ ใหคืนกลับมาชวยบํารุงทองถิ่นของเขต

เทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงมีการสรางอาชีพและสงเสริมอาชีพใหมๆ ใหแก

ประชาชน 

สรุปและขอเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาวิจัยที่ได แสดงใหเห็นวา แมกระแสความตื่นตัวในปญหา

มลพิษสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงมาบตาพดุ จะเปนประเดน็ใหญทีส่งผลกระทบตอประชาชนในระดบัครวัเรอืนไป

จนถึงการชะงักงันของการลงทุนของนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศ แต

ประชาชนกย็งัตองการใหองคกรมคีวามรบัผดิชอบดานสังคม และดานเศรษฐกจิ ควบคู

ไปพรอมกนัดวยเชนกนั โดยความตองการทัง้ 3 ดานนี ้สอดคลองกบัแนวทางการพฒันา

อยางยั่งยืน ใหเกิดความสมดุลกันทั้ง 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน

สิ่งแวดลอม 

 ดังนั้นองคกรในนิคมอุตสาหกรรม องคกรธุรกิจ ภาครัฐ รวมถึงทุกภาคสวน

ทีเ่กีย่วของ จงึควรใหความสาํคญัตอการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคม เพือ่ใหองคกร
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และชมุชนสามารถอยูรวมกนัไดอยางยัง่ยนื ดวยการบรหิารจดัการการดาํเนนิงานของ

องคกร ไมใหกอใหเกิดการปลอยมลพิษ นํ้าทิ้งและของเสีย อันสงผลกระทบตอชุมชน 

ดานเศรษฐกิจ เม่ือมองจากแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การที่

องคกรธรุกจิจะดาํเนนิกจิการ โดยมุงคาํนงึถงึผลประกอบการดานเศรษฐกจิขององคกร

แตเพียงดานเดียว อาจไมสามารถนําพาองคกรใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนอีกตอไป 

หากแตองคกรไดถูกเรียกรองใหคํานึงถึงเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมที่องคกรน้ัน

มีที่ตั้งอยูหรือเขาไปมีสวนไดสวนเสียกับชุมชนและสังคมไปพรอมๆ กันดวยการรวม

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ผานการใหโอกาสในการเขารวมทํางานกับองคกรในนิคม

อุตสาหกรรม การชวยกระจายรายไดสูชุมชน ผานการจัดจางแรงงาน โครงการใหการ

อดุหนนุสนิคาหรอืผลติภณัฑชมุชน รวมถงึการชวยจดัหาตลาดและชองทางจดัจาํหนาย

ผลิตภัณฑชุมชน ดานสังคม จากผลการศึกษาวิจัย แสดงใหเห็นถึงความตองการของ

ชุมชนในทุกระดับ เริ่มตั้งแตความตองการขั้นพื้นฐาน ไดแก ความตองการทางดาน

รางกาย ซึง่องคกรสามารถจดัทาํผานโครงการชวยเหลอืเบือ้งตนตางๆ ไดแก โครงการ

ชวยเหลอืดานสาธารณปูโภค การดแูลสขุภาพอนามยัของชมุชน พฒันาสูความตองการ

ในขัน้สงูขึน้ไป จนสูความตองการไดรบัความเคารพในสทิธแิละการเปดโอกาสใหชมุชน

ไดมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นโดยองคกรสามารถจัดทําโครงการเหลานี้ผาน

การเปดเวที หรือการจัดใหมีการสานเสวนา เปดโอกาสใหชุมชนไดแสดงความคิดเห็น

และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคกร หากองคกรตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ตอสังคมและมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและจริงใจในทุกกิจกรรมขององคกรแลว 

องคกรจะสามารถพัฒนาไปสูการเปนบรรษัทบริบาล อันนําไปสูความยั่งยืนของการ

อยูรวมกันระหวางองคกรและชุมชนไดในทายที่สุด

ขอเสนอแนะการนําแนวปฏิบัติวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมมาใช
ในองคกร
 เมื่อไดทราบถึงความตองการของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร

แลว การนําความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนแนวปฏิบัติสากล ISO26000 มาใชเปน

กรอบในการดาํเนนิงานขององคกรนัน้ มรีปูแบบหลากหลายแตกตางกนัไปตามบรบิท
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ของแตละองคกร ทั้งนี้ รูปแบบของการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม ที่จะนํา

ไปสูการอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุขนั้น จะตองสามารถเชื่อมรอยกิจกรรม

ทางธุรกิจใหมีสวนประสมของความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางเปนเนื้อเดียวกัน โดย

หากองคกรสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนได จะสามารถดําเนิน

งานไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดในที่สุด 

 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร การรายงานผลการ

ดาํเนนิความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรเปนสิง่ทีอ่งคกรควรใหความสาํคญัและควร

วางแผนการสื่อสารตามความเหมาะสม การรายงานผลการดําเนินงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร ตามแนวทางของ The Global Reporting Initiative 

Guideline 3 (GRI-G3) เปนอีกแนวทางหนึ่งของการรายงานที่ไดรับการยอมรับถึง

ความโปรงใสในการรายงานผลอยางครบถวนทกุมติ ิทัง้นี ้องคกรอาจพจิารณารายงาน

ผลการดําเนินงานอยางหลากหลายวิธีเพื่อใหสอดคลองกับผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกร

กิตติกรรมประกาศ

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางสูงจากกรรมการ

วิทยานิพนธทุกทาน รวมท้ังการอนุเคราะห ใหความชวยเหลืออยางดียิ่งจากบุคคล

หลายฝาย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานมา ณ โอกาสนี้

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.พรทิพย พิมลสินธุ ที่ใหความ

กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คอยใหคําแนะนํา และเสียสละเวลาอันมี

คาใหโอกาสผูวิจัยไดเขาเรียนพบเพื่อปรึกษาเสมอ ตรวจสอบแกไขเนื้อหาการวิจัย

ใหถูกตองสมบูรณจนดึกดื่น คอยชวยชี้แนะแมในยามที่ทานมีภารกิจอันแสนยุงเหยิง 

สงผลใหวทิยานพินธฉบบันี ้แลวเสรจ็ลงไดในระยะเวลาทีก่าํหนด ขอกราบขอบพระคุณ

รองศาสตราจารยดวงทิพย วรพันธุ ท่ีกรุณารับเปนประธานกรรมการวิทยานิพนธ 

พรอมทั้งเสียสละเวลา ชวยตรวจสอบวิทยานิพนธและใหคําแนะนําที่มีประโยชน

อยางยิง่ในการคนควาเพิม่เตมิ สงผลใหผูวจิยัสามารถนาํมาปรบัปรงุแกไขวทิยานพินธ
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ฉบบันี ้ใหออกมาสมบรูณถกูตองไดเปนอยางด ีขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย 

จําเริญลักษณ ธนะวังนอย ท่ีกรุณารับเปนกรรมการวิทยานิพนธ ใหคําแนะนําและ

ชีแ้นะแนวทางในการปรบัปรงุแกไขการจดัทาํวทิยานพินธฉบบันีจ้นแลวเสรจ็ ขอกราบ

ขอบพระคณุคณุเชาวน ีพนัธพฤกษ ทีไ่ดกรณุารบัเปนกรรมการวทิยานพินธ ชวยชีแ้นะ

ใหคาํแนะนํา ใหความคดิเหน็และชวยจดุประกายในการทาํวจิยัใหมคีวามทาทายมาก

ยิ่งขึ้น สงผลใหผูวิจัยสามารถนํามาใชในการวิจัย พรอมทั้งเอื้อประโยชนใหสามารถ

นําไปประยุกตใชในการทํางานไดเปนอยางดี ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทาน

ในคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแก

ผูวิจัย จนสามารถนํามาใชในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ไดถูกตองสมบูรณ
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 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชวิธีการ

วิจัยโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ทําการเก็บขอมูลจากพนักงานบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อาคารทรู 

ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด 2,569 คน 

คิดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 350 คน 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 54.9 เพศหญิงรอยละ 

45.1 สวนใหญมอีายอุยูในชวง 31 – 40 ป การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสวนใหญทาํงาน

ในบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มาเปนเวลาไมเกิน 5 ป 

 ในดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับหนวยงาน Learning and 

Development Center จากสื่อภายในองคกรจํานวน 2 สื่อ คือ สื่อภายในองคกร 

(E-mail พนักงาน และหรือ Website: together) สื่อบุคคล (เพื่อนรวมงาน หัวหนา

งาน และหรือทีมงานของหนวยงาน Learning and Development Center) 

สวนใหญพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก E-mail พนักงาน 

และ Website: together ซ่ึงเปนสือ่ภายในองคกรมากทีส่ดุ โดยพนกังานไดรบัขาวสาร

มากที่สุดในเรื่อง การเปดใหลงทะเบียนเรียน โดยในปที่ผานมาสวนใหญกลุมตัวอยาง 

เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรทั่วไป (Generic) มากที่สุด และเขารับการอบรมกับ

หนวยงาน เฉลี่ย 3.10 ครั้งตอป เหตุผลที่เขารับการอบรม คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 

 นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวา พนักงานบริษัทฯ มีทัศนคติที่ดีตอ

หนวยงาน Learning and Development Center ทั้ง 3 ดาน คือ ดานหนวยงาน 

ดานหลกัสตูร และดานประชาสมัพนัธ อกีทัง้ยงัมแีนวโนมการเขารวมการฝกอบรมกบั

หนวยงาน Learning and Development Center อยูในระดับตั้งใจ และพนักงาน

สวนใหญมแีนวโนมจะเขารบัการอบรมครัง้ตอไปในหลกัสูตร Management มากทีสุ่ด 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรแตกตางกัน

มพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร (ครัง้/สปัดาห) จากสือ่ภายในองคกรเกีย่วกบัหนวยงาน

ไมแตกตางกัน นอกจากน้ันยังพบวา พนักงานที่มีลักษณะประชากรในเรื่องเพศ 

บทคัดย่อ
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ชวงอายุและตําแหนง/สายงานที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก

สื่อบุคคลแตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรที่แตกตาง

ดานเพศ ชวงอาย ุตาํแหนง/สายงานและชวงเวลาทีท่าํงานรวมกบับรษิทัฯ ของพนกังาน

บริษัททรู มีทัศนคติตอหนวยงานแตกตางกัน ทัศนคติในงานวิจัยนี้ศึกษา 3 ดาน คือ 

ดานหนวยงาน ดานหลกัสตูร และดานประชาสมัพนัธ โดยทศันคตดิานประชาสมัพนัธ

มีความแตกตางมากที่สุด 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

ของพนกังานบรษิทัทร ูไมมคีวามสมัพนัธกบัทศันคต ิทัง้ในดานหนวยงาน ดานหลักสูตร

และดานประชาสัมพันธ แตพบความสัมพันธในสมมติฐานที่ 4 โดยพฤติกรรมการ

เขารับการอบรมกับหนวยงาน (ครั้ง/ป) มีความสัมพันธกับทัศนคติทั้งสามดาน 

และยังพบความสัมพันธในสมมติฐานที่ 5 คือ ทัศนคติทั้งสามดานของพนักงาน 

บริษัททรู มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเขารับการอบรมกับหนวยงาน 

Learning and Development Center 

 นิยามศัพท: ลักษณะประชากร ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

และระยะเวลาที่ทํางานรวมกับบริษัททรู, ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกเห็นดวยหรือไม

เห็นดวยในดานหนวยงาน ดานหลักสูตรและดานประชาสัมพันธของหนวยงาน, 

การเปดรับขาวสาร หมายถึง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่พนักงานบริษัททรู 

เปดรับขาวสารผานสื่อภายในองคกรและหรือส่ือบุคคล (ครั้ง/สัปดาห), พฤติกรรม

เขารับการอบรม หมายถึง การเขารับการฝกอบรมกับหนวยงานในปที่ผานมาของ

พนกังาน (ครัง้/ป), แนวโนมพฤตกิรรมเขารบัการอบรม หมายถงึ พฤตกิรรมทีพ่นกังาน

ตัง้ใจวาจะเขาอบรมและตัง้ใจจะชกัชวนเพือ่นเขารบัการอบรมกบัหนวยงานในอนาคต
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บทนำา

 ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมเติบโตเปนอยางมาก เนื่องจากสามารถตอบ
สนองไลฟสไตลคนปจจบุนัไดรวดเรว็ทนัใจ อาํนวยความสะดวก อกีทัง้ยงัสามารถเชือ่ม
ความสมัพันธระหวางบคุคลกบัครอบครวั หรอืตดิตอขามแดนอกีดวย ดงันัน้ การสือ่สาร
โทรคมนาคมและเครือขายอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
บรษิทัทร ูคอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จงึเรงพฒันาธรุกจิ รวมถงึปรบัเปลีย่นนโยบาย
องคกรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน จากการเรงพัฒนาองคกรนี้เอง ที่ทําให
ทุกภาคสวนในองคกรทรูตองเรงพัฒนาตนเองเชนกัน ทางผูบริหารจึงไดเล็งเห็นการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื นัน่คอื การพฒันาทีต่วับคุคลหรอืพนกังานทกุคน โดยใชวธิกีารฝกอบรม 
ใหความรูแกพนกังาน ใหมคีวามรูความเชีย่วชาญในการปฏบิตังิาน รวมถงึใหพนกังาน
มทีศันคตทิีด่ตีอองคกร พรอมทาํงานและพฒันางานตอไป เนือ่งจากการฝกอบรมเปน
สิ่งสําคัญที่จะหยั่งรากลึกใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี อีกทั้ง
การฝกอบรมยังสามารถพัฒนางาน เพิ่มศักยภาพของพนักงานในองคกรอีกดวย ศูนย
ฝกอบรมจึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญมาก จากวิสัยทัศนนี้เองที่ผูบริหาร จึงไดจัด
ตั้งศูนยฝกอบรมขึ้น ภายใตชื่อหนวยงาน “Learning and Development Center” 
เพื่อเปนหนวยงานท่ีฝกอบรมพนักงาน มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาพนักงาน สราง
ความพรอมและความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจในระยะยาว ขยายโอกาสการ
เรยีนรูแกทกุคน ยกระดบัฝมอืแรงงานในเรือ่งคณุภาพ เพิม่ประสิทธภิาพในการทาํงาน
และการบริการที่เปนเลิศ รวมทั้งสรางจิตสํานึกรักองคกรอีกดวย หลักสูตรที่จัดอบรม 
ไดแก หลักสูตร Management หลักสูตร Technical หลักสูตร Generic หลักสูตร 
Information Technology (IT) หลักสูตร Commercial หลักสูตร Customer 
Service หลกัสตูร Job Specific และหลกัสตูร System ตามนโยบายบรษิทั พนกังาน
ทุกคนควรเขารับการอบรม งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยหนวยงานครั้งแรกสนใจศึกษาใน
มมุมองของพนกังานผูเขารบัการฝกอบรม เพือ่ใหทราบถงึพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร 
ทัศนคติ และแนวโนมการเขารับการอบรมของพนักงานที่มีตอหนวยงาน Learning 
and Development Center ในแงมมุตางๆ เพือ่นาํผลการวจิยัมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวยงานและปรับปรุง แกไข ใหตรงตามความตองการของพนักงาน
ที่จะเขาฝกอบรมตอไป 



205ปที่ 5  ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมเปดรบัขาวสารของพนกังานบรษิทัทร ูคอรปอเรชัน่ 

จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับหนวยงาน Learning and Development Center 

 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงาน ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอ

หนวยงาน Learning and Development Center 

 3. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเขารบัการอบรมของพนกังาน ทร ูคอรปอเรชัน่ 

จํากัด (มหาชน) กับหนวยงาน Learning and Development Center 

 4. เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการเขารับการอบรมของพนักงาน ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กับหนวยงาน Learning and Development Center 

 5. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนักบัพฤตกิรรมการเปดรบั

ขาวสารของพนกังาน บรษิทัทร ูคอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ตอหนวยงาน Learning 

and Development Center

 6. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนักบัทศันคตขิองพนกังาน 

ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ตอหนวยงาน Learning and Development 

Center 

 7. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธของพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารและทศันคติ

ของพนักงาน บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอหนวยงาน Learning and 

Development Center

 8. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธของทศันคตแิละพฤตกิรรมการเขารบัการอบรม

ของพนักงาน บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอหนวยงาน Learning and 

Development Center

 9. เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการ

เขารับการอบรมของพนักงาน บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอหนวยงาน 

Learning and Development Center
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วิธีการวิจัย

 งานวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชงิสาํรวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ศึกษาในงาน

วิจัยนี้ คือ พนักงานบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อาคารทรู ทาวเวอร ถนน

รัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด 2,569 คน คิดเปนกลุมตัวอยาง

จํานวน 350 คน โดยวิธีการเลือกตัวอยางจะใชความนาจะเปน (Probability Sam-

pling) ใชวิธีการสุมแบบงายแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยมี

ขั้นตอนที่ 1 คือ การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ออกเปน 

7 สายงาน ขั้นตอนที่ 2 คือ การเลือกตัวอยางแตละสายงาน (ชั้นภูมิ) และขั้นตอนที่ 3 

คือ การเลือกตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับ

ฉลากพนักงาน

 การวิจัยน้ีแบงเปน 5 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ตอนที่ 2 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับหนวยงาน Learning and Development 

Center ของพนักงาน บริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอนที่ 3 พฤติกรรม

การเขารับการอบรม ตอนที่ 4 ทัศนคติที่มีตอหนวยงาน Learning and Develop-

ment Center ตอนที่ 5 แนวโนมการเขารวมการฝกอบรมกับหนวยงาน Learning 

and Development Center

ผลการวิจัย

 ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัททรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีทั้ง

เพศหญิงและเพศชาย ในสัดสวนที่เทาๆ กัน เพศชายรอยละ 54.9 เพศหญิงรอยละ 

45.1 โดยสวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป ระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี จํานวน

รอยละ 75.4 กลุมตัวอยางทํางานรวมกับบริษัททรู มาไมเกิน 5 ป มากที่สุด

 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับหนวยงาน Learning 

and Development Center จากสือ่ E – Mail พนกังาน มคีาเฉลีย่ 4.06 ครัง้/สัปดาห 

จากสื่อ Website: together มีคาเฉลี่ย 3.37 ครั้งตอสัปดาห ในสวนของสื่อบุคคล 
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กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร จากสื่อเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.86 

ครั้งตอสัปดาห จากสื่อหัวหนางาน มีคาเฉลี่ย 3.85 ครั้งตอสัปดาห จากทีมงาน 

Learning and Development Center มีคาเฉลี่ย 2.78 ครั้งตอสัปดาห โดยกลุม

ตัวอยางมีความถ่ีในการรับขาวสารจํานวน 1 ครั้งตอสัปดาหมากที่สุด นอกจากนี้

ยังพบวา กลุมตัวอยางเคยเขารับการอบรมในหลักสูตรทั่วไป (Generic) มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 21.1 รองลงมาคือ หลักสูตร Technical รอยละ 16 ในปที่ผานมา 

กลุมตวัอยางเขารบัการอบรมกบัหนวยงานเฉลีย่ 3.10 ครัง้ตอป เหตผุลทีก่ลุมตวัอยาง

เขารวมการฝกอบรม คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คิดเปนรอยละ 30 

 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติ 3 ดาน อยูในระดับเห็นดวย ไดแก ดานหนวย

งาน มีคาเฉลี่ย 4.07 ดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ย 4.05 และดานประชาสัมพันธ 

มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ แนวโนมการเขารวมการฝกอบรมอยูในระดับความเห็น

ตั้งใจ ทั้งในประเด็นความตั้งใจจะเขารับการอบรม มีคาเฉลี่ย 4.19 และความตั้งใจ

ที่จะชวนเพื่อนเขารับการอบรม มีคาเฉลี่ย 4.02 กลุมตัวอยางสวนใหญจะเขารับ

การอบรมในอนาคตในหลักสูตร Management มากที่สุด คิดเปนรอยละ 22 และ

รองลงมาคือหลักสูตร Information Technology (IT) คิดเปนรอยละ 18.9

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1  พบวา ลักษณะประชากรแตกตางกันมีพฤติกรรม

การเปดรบัขาวสาร (ครัง้/สปัดาห) จากสือ่ภายในองคกรเกีย่วกบัหนวยงานไมแตกตางกนั 

นอกจากนั้นยังพบวา พนักงานท่ีมีลักษณะประชากรในเรื่องเพศ ชวงอายุและ

ตําแหนง/สายงานท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล

แตกตางกนั โดยเพศชายเปดรบัขาวสารดานสือ่บคุคลมากกวาเพศหญงิ และพนกังาน

ที่มีอายุ 21 – 30 ป มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคลมากกวาพนักงาน

ที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป และพนักงานที่อยูในตําแหนง/สายงานชางเทคนิค 

(Technical) Engineer/IT (Information Technology) และ Officer, Supporting, 

Admin, Clerk มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคลของหนวยงาน

มากกวาผูที่อยูในตําแหนง/สายงานการเงิน บัญชี 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  พบวา ลักษณะประชากรที่แตกตางของพนักงาน 

ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีทัศนคติตอหนวยงานแตกตางกัน ซึ่งทัศนคติใน

งานวิจัยนี้ศึกษา 3 ดาน คือ ดานหนวยงาน ดานหลักสูตร และดานประชาสัมพันธ 
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 ทศันคตดิานหนวยงาน  ผลการวจิยัพบวา ลกัษณะประชากรทีแ่ตกตางกนั

ในดานเพศและตําแหนง/สายงาน ของพนักงานบริษัททรู มีทัศนคติดานหนวยงานที่

แตกตางกนั โดยเพศชายมทีศันคตทิีด่กีวาเพศหญงิ ในดานสายงาน/ตาํแหนง พนกังาน

ที่อยูในสายงานการเงิน บัญชี ชางเทคนิค (Technical) และ Engineer/IT (Informa-

tion Technology) มคีาเฉลีย่ทศันคตดิานหนวยงานทีด่กีวาพนกังานทีอ่ยูในตาํแหนง/

สายงาน CM Representative/Retail Representative กับ Officer, Supporting, 

Admin, Clerk

 ทัศนคติดานหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรที่แตกตางกัน

ในดานเพศและตําแหนง/สายงาน พนักงานบริษัททรูมีทัศนคติดานหนวยงานที่

แตกตางกนั โดยเพศชายมทีศันคตทิีด่กีวาเพศหญงิ ในดานสายงาน/ตาํแหนง พนกังาน

ในตําแหนง/สายงานการเงิน บัญชี ชางเทคนิค (Technical) และ Engineer/IT 

Information Technology) มีคาเฉลี่ยทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน ดานหลักสูตรดีกวา

พนักงานผูที่อยูในตําแหนง/สายงาน CM Representative/Retail Representative 

กับ Officer, Supporting, Admin, Clerk

 ทัศนคติดานประชาสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรที่

แตกตางกนัในดานเพศ ชวงอาย ุตาํแหนง/สายงานและชวงเวลาทีท่าํงานรวมกบับรษิทั

ทรู มีทัศนคติดานประชาสัมพันธที่แตกตางกัน โดยเพศชายมีทัศนคติที่ดีกวาเพศหญิง 

พนกังานทีม่อีายรุะหวาง 41 – 50 ป มคีาเฉลีย่ทศันคตทิีด่กีวาพนกังานทีม่อีายรุะหวาง 

21 – 40 ป พนักงานที่อยูในสายงานการเงิน บัญชี ชางเทคนิค (Technical) และ 

Engineer/IT (Information Technology) มีคาเฉล่ียทัศนคติ ดานประชาสัมพันธ

ดีกวาพนักงานที่มีตําแหนงสายงาน CM Representative/Retail Representative 

และ Officer, Supporting, Admin, Clerk อีกทั้ง พนักงานในสายงานการตลาด 

(Marketing) และฝายบุคคล (HR) มีคาเฉลี่ยทัศนคติ ดานประชาสัมพันธดีกวา

พนักงานในสายงาน CM Representative/Retail Representative และยังพบวา

พนักงานที่ทํางานกับบริษัททรู มานอยกวา 5 ป และมากกวา 15 ป มีทัศนคติดาน 

ประชาสัมพันธดีกวาพนักงานที่ทํางานรวมกับบริษัททรู ระหวาง 5-10 ป

 สมมติฐานงานวิจัยที่ 3  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

ของพนักงานบริษัททรู ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ ทั้งในดานหนวยงาน ดาน
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หลักสูตรและดานประชาสัมพันธ แตพบความสัมพันธในสมมติฐานที่ 4 โดย

พฤติกรรมการเขารับการอบรมกับหนวยงาน (ครั้ง/ป) มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ทั้งสามดาน และยังพบความสัมพันธในสมมติฐานที่ 5 คือ ทัศนคติทั้งสามดาน

ของพนักงานบริษัททรูมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเขารับการอบรม

กับหนวยงาน Learning and Development Center 

อภิปรายผล
 

 สมมตฐิานที ่1 พบวาลกัษณะประชากรแตกตางกนัมพีฤตกิรรมการเปดรบั

ขาวสาร (ครั้ง/สัปดาห) จากสื่อภายในองคกรเกี่ยวกับหนวยงานไมแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับแนวคิดลักษณะประชากรเน่ืองจากนอกเหนือจากลักษณะประชากร

ที่แตกตางกันแลวยังมีบริบทอื่นๆ อีกท่ีทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการเปดรับสาร

ไมแตกตางกัน เชน รูปแบบของงานและความเครงครัดในนโยบายบริษัทฯ (ธีระพร 

อวุรรณโณ, 2535, น. 65) ประกอบกบัสือ่อนิเทอรเนต็เปนสือ่ทีส่ะดวก เขาถงึงายทาํให

พนกังานบรษิทัทร ูมพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารไมแตกตางกนั นอกจากนัน้ยงัพบวา 

พนกังานทีม่ลีกัษณะประชากรในเรือ่งเพศ ชวงอายแุละตาํแหนง/สายงานทีแ่ตกตางกนั 

จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคลแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ลักษณะประชากรท่ีกลาววา ความแตกตางของลักษณะประชากรทําใหบุคคล

มีพฤติกรรมแตกตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 105-109) ซึ่งพนักงานบริษัททรู 

ทีม่ตีาํแหนง/สายงานเปนวศิวกร ชางเทคนคิ สวนใหญเปนเพศชาย ทีจ่ะตองเขาอบรม

และแลกเปลี่ยนความคิดผานสื่อบุคคล เพื่อพัฒนาการทํางานของตนเองที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอยูเสมอ

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบวา ลักษณะประชากรที่แตกตางของพนักงาน 

ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีทัศนคติตอหนวยงานแตกตางกัน 

 ทัศนคติดานหนวยงาน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรที่แตกตางกัน

ในดานเพศและตําแหนง/สายงาน ของพนักงานบริษัททรูมีทัศนคติดานหนวยงานที่

แตกตางกัน โดยเพศชายมีทัศนคติที่ดีกวาเพศหญิง ในดานสายงาน/ตําแหนง 

พนักงานที่อยูในสายงานการเงิน บัญชี ชางเทคนิค (Technical) และ Engineer/IT 
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(Information Technology) มีคาเฉลี่ยทัศนคติดานหนวยงานที่ดีกวาพนักงานที่อยู

ในตําแหนง/สายงาน CM Representative/Retail Representative กับ Officer, 

Supporting, Admin, Clerk

 ทัศนคติดานหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรที่แตกตางกัน

ในดานเพศและตําแหนง/สายงาน พนักงานบริษัททรูมีทัศนคติดานหนวยงานที่

แตกตางกนั โดยเพศชายมทีศันคตทิีด่กีวาเพศหญงิ ในดานสายงาน/ตาํแหนง พนกังาน

ในตําแหนง/สายงานการเงิน บัญชี ชางเทคนิค (Technical) และ Engineer/IT 

(Information Technology) มีคาเฉลี่ยทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน ดานหลักสูตรดีกวา

พนักงานผูที่อยูในตําแหนง/สายงาน CM Representative/Retail Representative 

กับ Officer, Supporting, Admin, Clerk ตรงกับแนวคิดลักษณะประชากรที่กลาว

วา เพศ (Sex) ผูหญงิกบัผูชายมคีวามแตกตางกนัอยางมากในเรือ่งความคดิ และทศันคติ 

ลักษณะทางสังคมอันไดแก อาชีพ เพศชายใชหลักเหตุผลและการจดจําในการทํางาน

มากกวาเพศหญิง และเพศชายชอบศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีและส่ิงที่ตื่นเตนมากกวา

เพศหญงิ (พรทพิย วรกจิโภคาทร, 2546, น. 312) ซึง่งานของบรษิทัทร ูตรงกบัทศันคติ

ในการทํางานของเพศชายที่ทาทายและตองสามารถพิสูจนไดจริง 

 ทศันคตดิานประชาสมัพนัธ ผลการวจิยัพบวา ลกัษณะประชากรทีแ่ตกตาง

กันในดานเพศ ชวงอายุ ตําแหนง/สายงาน และชวงเวลาที่ทํางานรวมกับบริษัททรู มี

ทัศนคติดานประชาสัมพันธที่แตกตางกัน โดยเพศชายมีทัศนคติที่ดีกวาเพศหญิง 

พนกังานทีม่อีายรุะหวาง 41 – 50 ป มคีาเฉลีย่ทศันคตทิีด่กีวาพนกังานทีม่อีายรุะหวาง 

21 – 40 ป พนักงานที่อยูในสายงานการเงิน บัญชี ชางเทคนิค (Technical) และ 

Engineer/IT (Information Technology) มีคาเฉล่ียทัศนคติ ดานประชาสัมพันธ

ดีกวาพนักงานที่มีตําแหนงสายงาน CM Representative/Retail Representative 

และ Officer, Supporting, Admin, Clerk อีกทั้ง พนักงานในสายงานการตลาด 

(Marketing) และฝายบคุคล (HR) มคีาเฉลีย่ทศันคต ิดานประชาสัมพนัธดกีวาพนกังาน

ในสายงาน CM Representative/Retail Representative และยังพบวาพนักงานที่

ทาํงานกบับรษิทัทร ูมา นอยกวา 5 ป และมากกวา 15 ป มทีศันคตดิานประชาสมัพนัธ

ดีกวาพนักงานท่ีทํางานรวมกับบริษัททรู ระหวาง 5-10 ป ตรงกับแนวคิดลักษณะ

ประชากรทีก่ลาววา ลกัษณะประชากรทีแ่ตกตางกนัทาํใหบคุคลมทีศันคตแิตกตางกนั 
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ซึง่อายขุองพนกังานและอายงุานทีท่าํงานกบับรษิทัฯ ทาํใหมทีศันคตทิีแ่ตกตางกนัดวย 

กลาวคอื ผูทีอ่ายนุอยนัน้มปีระสบการณชีวติไมมากเทาผูทีส่งูอาย ุจงึมทีศันคตกิารมอง

โลกแงบวกและเปดกวางมากกวาผูที่อายุมาก ประกอบกับผูที่ทํางานกับบริษัทฯ 

มานานจะมีความผูกพันและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เพราะผาน

ประสบการณรวมมามาก (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2546, น. 312) จากประสบการณ

ทํางานที่บริษัททรู พบวา พนักงานที่ทํางานรวมกับทรู มา 5 ปแรกจะตองเขารับการ

อบรมอยางตอเนื่องเพื่อสรางความพรอมและเตรียมความรูในการทํางานจึงทําใหมี

ทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน และผูที่ทํางานรวมกับทรูมา 15 ปขึ้นไปจะมีความพอใจใน

ทุกๆ ดานและเกิดความผูกพันกับองคกรมายาวนาน ดังนั้นจึงทําใหมีทัศนคติที่ดีเชน

กัน และอาจกลาวไดวา ผูที่ทํางานรวมกับทรูมา 5-10 ปยังคาดหวังใหหนวยงานมีการ

พัฒนาเพิ่มขึ้นอีก

 สมมติฐานงานวิจัยท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

ของพนักงานบริษัททรู ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ อันเนื่องจากเหตุผลของ

พฤติกรรมไมมากพอ ความไมสอดคลองในการตัดสินใจ การคาดโทษของพฤติกรรม

หรือการกระทําเมื่อบุคคลถูกบังคับ (ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 137-165) ซึ่งมีขอ

สังเกตวา พนักงานทุกคนจะเขารับการฝกอบรมเพราะตองการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานใหตนเอง และตองพัฒนาตนเองไปใหทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว แตไมมีนโยบายที่เครงครัดในการลงโทษหากพนักงานไมเขารับการอบรม จึง

ทาํใหไมวาจะมพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารมากนอยแคไหน ทศันคตขิองพนกังานจะ

เกดิจากการไดเขามาอบรมจรงินัน้เอง ดงันัน้ พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารจงึไมมคีวาม

สัมพันธกับทัศนคติ

 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการเขารับการอบรมกับหนวยงาน (ครั้ง/ป) มี

ความสัมพันธกับทัศนคติท้ังสามดาน และยังพบความสัมพันธในสมมติฐานที่ 5 คือ 

ทัศนคติทั้งสามดานของพนักงาน บริษัททรู มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

เขารับการอบรมกับหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทัศนคติกับพฤติกรรมกลาววา 

ทัศนคตินั้นเปนความรูสึก (Affective) ที่เกิดขึ้นตอวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เปนผลมา

จากการประเมินคา (Evaluation) วัตถุตามระดับเขมขนของความเชื่อ (Belief) ที่มี

ตอคุณลักษณะดานตางๆ (Attitude) ของวัตถุและมีผลใหเกิดความตั้งใจ (Intention) 
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ในการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ตอวัตถุออกมาในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติ 

(ธนาพงษ จันทรชอน, 2546, น. 54-55) ซึ่งหากทัศนคติเปนไปในแนวทางใด แนวโนม

ของการกระทําท่ีบุคคลจะกระทําไปทางเดียวกัน (Ajzen, 1998, อางถึงใน ธีระพร 

อุวรรณโณ, 2535, น. 247) ซ่ึงจากผลการวิจัยสามารถกลาวไดวา หากพนักงานมี

พฤตกิรรมการเขารบัการอบรมจากประสบการณจรงิ กจ็ะเกดิทศันคตทิีด่ตีอหนวยงาน 

และทัศนคติที่ดีตอหนวยงานนี้เองที่ทําใหพนักงานมีแนวโนมการเขาอบรมในอนาคต

เพิ่มขึ้นดวย ดังนั้น พฤติกรรมการเขารับการอบรมจึงมีความสัมพันธตอทัศนคติ และ

ทัศนคติมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเขารับการอบรม

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะ ขอที่ 1 เนื่องจากพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงาน

บริษัททรู สามารถเพิ่มขึ้นไดอีก จึงควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น ดําเนินแผน

ประชาสัมพันธอยางเปนระบบ ไดแก แผนระยะสั้น คือ จัดกิจกรรมวันแหงการเรียนรู 

สวนแผนระยะยาว คอื มกีารประชาสมัพนัธและสือ่สารผานทัง้สือ่บคุคลและสือ่ภายใน

องคกรทุกชองทาง อยางตอเนื่อง เชน ทุก 1 เดือน มีการจัดกิจกรรมกระตุนพฤติกรรม

การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล ทุก 3 เดือนเผยแพรขาวสารทาง Website: 

together และ E-mail พนักงาน และทุก 1 ปมีการประเมินการทํางานของหนวยงาน 

ทั้งดานหลักสูตร ดานหนวยงานและดานประชาสัมพันธ

 ขอที่ 2 จากผลการศึกษาที่พบวา พนักงานมาเขารับการอบรมเฉลี่ย 1 ครั้ง

ตอปมากทีส่ดุ ทางหนวยงานจงึควรกระตุนใหพนกังานเขารบัการอบรมใหมากขึน้ โดย

จัดหลักสูตร Management ท่ีพนักงานสนใจเขาอบรมมากที่สุด และเพิ่มสาขาใน

หลักสูตรนี้ และจากการศึกษายังพบอีกวา หลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริการ มีพนักงาน

สนใจหลักสูตรดังกลาวจํานวนนอย ดังน้ัน จึงควรสงเสริมใหพนักงานทุกหนวยงาน

อบรมในหลักสูตร Customer Service เพราะหลักสูตรนี้จะเปนประโยชนตอการ

ทํางานของพนักงานและเหมาะสมกับบริษัทฯ ซึ่งเปนองคกรแหงการบริการ 

 ขอที่ 3 จากผลการวิจัยที่เห็นไดวาเพศ อายุ สายงาน และระยะเวลาการ

ทาํงานทีท่าํงานรวมกบับรษิทัฯ มคีวามแตกตางกนัในดานพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร
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และทัศนคติ ทางหนวยงานจึงควรสนับสนุนตําแหนง/สายงานบัญชี การเงินและ CM 

Representative/Retail Representation ใหไดรับการอบรมเพิ่มขึ้นและตอเนื่อง 

ควรใหขอมูลขาวสารกลุมท่ีมีอายุงาน ระหวาง 5-10 ป ใหมากขึ้นและตอเนื่อง 

ประชาสัมพันธใหนาสนใจมากขึ้น รวมถึงจัดกิจกรรมใหเพศหญิงไดมีสวนรวมมากขึ้น 

 ขอท่ี 4 จากผลการวิจัยท่ีพบวา พนักงานยังขาดความกลาหาญซึ่งไม

สอดคลองกับนโยบาย 4C ทางหนวยงานจึงควรสงเสริมใหพนักงานมีความกลาหาญ 

คิดสรางสรรค กลานําเสนอสิ่งใหมเพื่อพัฒนาองคกรตอไป รวมถึงควรรักษาจุดแข็ง

ที่หนวยงานทําใหพนักงานรูสึกอยากพัฒนาตนเองไว 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาและวิจัยในอนาคต
 1.  ควรศึกษาโดยแบงกลุมตัวอยางเปนสองกลุม คือ กลุมที่อบรมไปแลว

เปนระยะ 3 เดอืน และ 6 เดอืน เพือ่ใหไดผลทีช่ดัเจนวา พนกังานมทีศันคตเิปนอยางไร

และสามารถใชประโยชนจากเนือ้หาทีอ่บรมไดจรงิหรอืไมและการศกึษาหลงัการอบรม

ยังทําใหเห็นถึงความตองการของพนักงานที่มีตอหนวยงานอยางชัดเจน

  2.  ควรศึกษาแยกตําแหนง/สายงาน เนื่องจากแตละสายงานมีความ

ตองการความรูในการทํางานที่แตกตางกัน
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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณคุรุสภาในการรับรู ของ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
และศกึษานเิทศก โดยเปนการวจิยัเชิงปรมิาณ ดวยวธิกีารสาํรวจ โดยใชการเกบ็ขอมลู
เพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาหนึ่ง และใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางแนนอนเปน
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากผูประกอบวชิาชีพทางการศกึษาทีม่าใชบรกิาร
ที่จุดบริการงานของคุรุสภา ณ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 400 คน ใชการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ แบบเปนระบบ (Stratified Systematic Random 
Sampling) ทําใหไดกลุมตัวอยางที่เปนครู จํานวน 304 ราย ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 36 ราย ผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกอยางละจํานวน 30 ราย การ
วเิคราะหใชการแจกแจงความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ การหาคา t-test Independence, 
One-way Analysis of Variance (F-test) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
 ผลการศกึษา พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญ เปนเพศหญงิถงึ 244 ราย คดิเปน
รอยละ 61.0 มีชวงอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 42.0 มีชวงรายไดระหวาง 
10,001-20,000 บาท คดิเปนรอยละ 68.2 รองลงมาเปนผูทีม่ชีวงรายไดสูงกวา 20,000 
บาท คิดเปนรอยละ 24 โดยกลุมตัวอยางที่สํารวจในครั้งนี้มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 71 และปริญญาโทรอยละ 26.5 ในขณะที่ระดับปริญญา
เอกมีเพียงรอยละ 2.5 และตําแหนงในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของกลุม
ตัวอยางสวนใหญ คือ ครู 
 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสวนใหญเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา
จากเพื่อนรวมงาน เว็บไซต และแผนพับ/คูมือ/เอกสาร มากที่สุดตามลําดับ โดยมีการ
ตดิตามขาวสารเกีย่วกบัครุสุภาจากสือ่ตางๆ มาเปนระยะเวลามากกวา 15 ป มากทีส่ดุ 
คิดเปนรอยละ 39.5 มีความรูเกี่ยวกับคุรุสภาในระดับความรูมาก มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 53.2 และความรูเกี่ยวกับคุรุสภาในระดับความรูปานกลาง คิดเปนรอยละ 
46.8 มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาโดยรวมในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ซึ่งการ
รับรูภาพลกัษณนีม้คีวามสมัพนัธทีเ่ปนไปในทศิทางเดยีวกนักบัแนวโนมพฤตกิรรมการ
สนับสนุนคุรุสภาในดานตางๆ ที่มีระดับความตั้งใจที่จะใชบริการและแนะนําผูอื่นสูง
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40

บทคัดยอ
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 ผลการวิจัยตามสมมติฐานมีดังตอไปนี้ 

 1) ลักษณะทางประชากร ซึ่งไดแก เพศ ชวงอายุ ชวงรายได ระดับการ

ศึกษา และตําแหนง พบวา เพศที่แตกตางกัน มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

คุรุสภาไมแตกตางกัน ชวงอายุที่แตกตางกัน มีความถี่ในการเปดรับจากเว็บไซต

แตกตางกนั ชวงรายไดทีแ่ตกตางกนั มคีวามถีใ่นการเปดรบัจากเพือ่นรวมงาน เวบ็ไซต 

และแผนพบั/คูมอื/เอกสาร แตกตางกนั ระดบัการศึกษาทีแ่ตกตางกนั มคีวามถีใ่นการ

เปดรับจากเพือ่นรวมงาน และเวบ็ไซต แตกตางกนั และตาํแหนงทีแ่ตกตางกนั มคีวามถี่

ในการเปดรับจากเว็บไซต และแผนพับ/คูมือ/เอกสาร แตกตางกัน 

 นอกจากน้ี ยังพบวาลักษณะทางประชากร ซึ่งไดแก เพศ ชวงอายุ ชวง

รายได ระดับการศึกษา และตําแหนง ท่ีแตกตางกัน มีระยะเวลาในการติดตาม

ขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาแตกตางกัน

 2) ลกัษณะทางประชากร ไดแก ชวงอาย ุชวงรายได ระดบัการศกึษา และ

ตําแหนงที่แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาแตกตางกัน แตเพศที่แตกตางกัน 

มีผลตอการรับรูภาพลักษณคุรุสภาไมแตกตางกัน

 3) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีระดับความรูมาก มีคาเฉล่ียการ

รับรูภาพลักษณคุรุสภามากกวาผูที่มีระดับความรูปานกลาง 

 4) ความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา จากเพื่อนรวมงาน 

และเว็บไซต มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการรับรูภาพลักษณของคุรุสภา 

แตความถีใ่นการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภาจากแผนพบั/คูมอื/เอกสาร ไมมคีวาม

สัมพันธกับการรับรูภาพลักษณคุรุสภา 

 นอกจากนี ้ยงัพบวาระยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบัครุสุภา มคีวาม

สัมพันธกับการรับรูภาพลักษณคุรุสภา

 5) การรับรูภาพลักษณคุรุสภามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของคุรุสภา โดยพบวา การรับรูภาพลักษณคุรุสภาอยูใน

ระดับดี และมีทิศทางความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโนมพฤติกรรม

การสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของคุรุสภา 

คําสําคัญ:  การรับรู ภาพลักษณ, ภาพลักษณ, คุรุสภา, ผู ประกอบวิชาชีพทาง

การศึกษา
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บทนํา

 ครุสุภา เปนสภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐาน

วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับ ดูแล การปฏิบัติตาม

มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทัง้การพฒันาวชิาชพีทางการศกึษา 

ซึ่งเปนการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูง

 ท้ังน้ี แมวาคุรุสภาจะถูกกําหนดภาระหนาที่ของการเปนสภาวิชาชีพครู

ไวอยางชดัเจนแลว แตหลายครัง้ทีเ่กดิความไมเขาใจในภาระหนาทีท่ีแ่ทจรงิของคุรสุภา

ในหมูผู ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสังคม คุรุสภาจึงจําเปนที่จะตองทําให

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความรู มีความเขาใจอันดี มีความเชื่อมั่น ศรัทธา 

มีการรับรูภาพลักษณที่ดีตอองคกรที่ดูแลวิชาชีพ เพื่อกลุมคนในวิชาชีพเหลานี้จะให

การสนบัสนนุการดาํเนนิงานดานตางๆ ของครุสุภา และทาํใหครุสุภาบรรลจุดุมุงหมาย

ในการเปนองคกรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของสังคมและ

ในระดับสากล

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1)  เพือ่ศกึษาถึงลกัษณะทางประชากรของผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

พฤตกิรรมการใชบรกิารงานของครุสุภาของผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษา พฤตกิรรม

การเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภา ความรูเกีย่วกบัคุรสุภา การรบัรูภาพลักษณคุรสุภา 

และแนวโนมพฤติกรรมการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของคุรุสภา 

 2) เพือ่ศกึษาถงึลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนักบัพฤตกิรรมการเปด

รับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 3)  เพือ่ศกึษาถึงลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนักบัการรบัรูภาพลกัษณ

คุรุสภาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 4) เพือ่ศกึษาถงึความรูเกีย่วกบัครุสุภาทีแ่ตกตางกนักบัการรบัรูภาพลักษณ

คุรุสภาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

คุรุสภากับการรับรูภาพลักษณคุรุสภาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธของการรับรูภาพลักษณคุรุสภากับแนวโนม

พฤติกรรมการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของคุรุสภาของผู ประกอบวิชาชีพทาง

การศึกษา

วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวย

วิธีการสํารวจ (Survey Research) เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ 

โดยใชการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional Study) และ

ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางแนนอนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีม่าใชบรกิารทีจ่ดุบรกิารงานของคุรสุภา ณ สํานกังาน

เลขาธิการคุรุสภา จํานวน 400 คน ใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ แบบเปนระบบ 

(Stratified Systematic Random Sampling) ทาํใหไดกลุมตวัอยางทีเ่ปนคร ูจาํนวน 

304 ราย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 ราย ผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก

อยางละจาํนวน 30 ราย โดยแจกแบบสอบถามกบักลุมตวัอยางตามลาํดบับตัรควิ ตาม

ที่ไดกําหนดไว โดยเก็บแบบสอบถามสัปดาหเปนระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 

3 วนั โดยเกบ็ใหไดจาํนวน 100 ชดุ ตอสปัดาห นบัตัง้แตวนัจนัทรที ่14 มกราคม 2556 

ถงึวนัศกุรที ่8 กมุภาพนัธ 2556 โดยกลุมตวัอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง 

สรุปผลการศึกษา

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปทางลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง
 พบวา กลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวนนอยกวาเพศหญิง คือ เปนเพศชาย 

จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.0 และเปนเพศหญิง จํานวน 244 คน คิดเปน

รอยละ 61.0 สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป มีจํานวน 168 ราย คิดเปนรอยละ 

42.0 รองลงมา คือ อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 87 ราย รอยละ 21.8 อายุระหวาง 
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51-60 ป จํานวน 73 ราย รอยละ 18.2 และอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 

72 ราย รอยละ 18.0 ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดระหวาง 10,001-

20,000 บาท มีจํานวน 273 ราย คิดเปนรอยละ 68.2 รองลงมา คือ รายไดสูงกวา 

20,000 บาท จํานวน 96 ราย รอยละ 24.0 และรายไดไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 

31 ราย รอยละ 7.8 กลุมตวัอยางสวนใหญมกีารศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวน 

284 ราย คิดเปนรอยละ 71.0 รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน 106 ราย รอยละ 

26.5 และปริญญาเอก จํานวน 10 ราย รอยละ 2.5 โดยอยูในตําแหนงครูมากที่สุด 

มีจํานวน 304 ราย คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

36 ราย รอยละ 9.0 และผูบริหารการศึกษา กับ ศึกษานิเทศก จํานวน 30 ราย 

รอยละ 7.5 เทาๆ กัน 

สวนท่ี 2  พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภาของกลุมตวัอยาง 
 ผลการศึกษา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา (ความบอยใน

การเปดรับ) ผานสื่อตางๆ ทั้งหมด 16 สื่อ ในรอบหนึ่งเดือน พบวา สื่อ 3 สื่อที่มี

ผูเลือกตอบมากท่ีสุด คือ เพื่อนรวมงานเปนสื่อที่มีผูเลือกตอบมากที่สุด มีจํานวน 

306 ราย คิดเปนรอยละ 39.89 รองลงมา คือ เว็บไซต มีจํานวน 244 ราย คิดเปน

รอยละ 31.82 และแผนพับ/คูมือ/เอกสาร มีจํานวน 217 ราย คิดเปนรอยละ 28.29 

ตามลําดับ

 และในรอบ 1 เดือนที่ผานมา กลุมตัวอยางมีความถี่หรือจํานวนครั้งในการ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับคุรุสภา ผานเพื่อนรวมงานเฉลี่ย 4.28 หรือ 4 ครั้ง/เดือน 

ผานเว็บไซตเฉลี่ย 5.97 หรือ 6 ครั้ง/เดือน และผานแผนพับ/คูมือ/เอกสารเฉลี่ย 2.72 

หรือ 3 ครั้ง/เดือน

 สวนผลการศกึษา พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภา (ระยะเวลา 

(ป) ในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาจากสื่อตางๆ) พบวา กลุมตัวอยางติดตาม

ขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาจากสื่อตางๆ มาเปนระยะเวลามากกวา 15 ป มากที่สุด 

มีจํานวนถึง 158 ราย คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมา คือ นอยกวา 5 ป จํานวน 

155 ราย รอยละ 38.7 และระหวาง 5-15 ป จํานวน 87 ราย รอยละ 21.8 

ตามลําดับ
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สวนที่ 3  ความรูเกี่ยวกับคุรุสภาของกลุมตัวอยาง
 ผลการศึกษาพบวา ประเด็นที่กลุ มตัวอยางมากกวาครึ่งหนึ่งของกลุม

ตัวอยางทั้งหมดมีความรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับคุรุสภา สองลําดับแรก คือ ประเด็น “คุรุ

สภาทําหนาท่ีในการดูแลเรื่องสวัสดิการเงินกู ชพค. สําหรับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดวย” มีผูตอบผิดจํานวน 323 ราย คิดเปนรอยละ 80.75 และประเด็น “คุรุสภา

มีองคกรยอย คือ สํานักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สกสค.)” มีผูตอบผิดจํานวน 220 ราย คิดเปนรอยละ 55 

สวนที่ 4  การรับรูภาพลักษณคุรุสภาของกลุมตัวอยาง
 การรับรูภาพลักษณดานตางๆ ของคุรุสภาของผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณโดยรวมของคุรุสภา ในระดับการรับรู

ภาพลักษณดี โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 โดยภาพลักษณคุรุสภา ประเด็นยอยๆ อยูใน

ระดับภาพลักษณดีแทบทุกประเด็น เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดไปสูคาเฉลี่ย

นอยทีส่ดุ ไดดงันี ้ดานเครือ่งมอืเครือ่งใชหรอือปุกรณสาํนกังาน มคีาเฉลีย่เทากบั 4.26 

ดานพนกังาน มคีาเฉลีย่เทากบั 4.13 ดานบรกิารกบัดานกจิกรรมสังคม คาเฉลีย่เทากบั 

3.98 เทาๆ กัน ดานผูบริหาร คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และดานวิธีการดําเนินงาน 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ตามลําดับ 

สวนที่ 5  แนวโนมพฤติกรรมการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของคุรุสภา
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางแนวโนมพฤติกรรมการสนับสนุนงานหรือ

กิจกรรมของคุรุสภา ระดับตั้งใจที่จะใชบริการและแนะนําผูอื่นสูงมาก มีคาเฉลี่ยรวม

เทากับ 4.40 โดยกลุมตัวอยางมีระดับความตั้งใจที่จะใชบริการในระดับสูงมาก คือ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และกลุมตัวอยางมีระดับความตั้งใจที่จะแนะนําผูอื่นในระดับ

สูง คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
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อภิปรายผลการศึกษา

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีลักษณะทาง

ประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาแตกตางกัน 

พบวา

 1.  เพศ ที่แตกตางกัน มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา

ไมแตกตางกัน ไมวาจะเปนจากเพื่อนรวมงาน เว็บไซต หรือแผนพับ/คูมือ/เอกสาร 

ซึง่ไมสอดคลองกบัความเชือ่ทัว่ไปทีว่าเพศมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรบัสาร 

โดยในกรณขีองการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภานัน้ ไมวาผูประกอบวชิาชีพทางการ

ศึกษาจะเปนเพศใดตางก็อยูในองคกรวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งทําใหผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษามีความสนใจในขาวสารท่ีเก่ียวของกับคุรุสภาไมแตกตางกัน รวมไปถึง

เพศที่แตกตางกันของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามิไดสงผลใหผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษามีโอกาสในการเขาถึงขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาที่แตกตางกัน

 อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีระยะ

เวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาที่แตกตางกัน โดยเพศชายมีระยะเวลา

ในการติดตามขาวสารเก่ียวกับคุรุสภามากกวาเพศหญิง ซึ่งอาจสรุปไดวาผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาเพศชายมีความสนใจในวิชาชีพทางการศึกษามานานกวา

เพศหญิง

 2. ชวงอายุ ที่แตกตางกัน มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา

แตกตางกัน ซึ่งเว็บไซต เปนสื่อเดียวที่ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีชวงอายุ

แตกตางกัน มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาแตกตางกัน โดยผูที่มีชวง

อายุระหวาง 41-50 ป มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา จากเว็บไซต 

มากกวาผูที่มีชวงอายุระหวาง 21-30 ป และผูที่มีชวงอายุระหวาง 51-60 ป มีความถี่

ในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับคุรุสภา จากเว็บไซต มากกวาผูที่มีชวงอายุ 21-40 ป 

กลาวคือ ยิ่งผู ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีชวงอายุมาก ก็ยิ่งมีความถี่ในการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาจากเว็บไซตมากตามไปดวย สอดคลองกับสุกัลย 

ตั้งนิรันดรสราญ ที่ศึกษาพบวา ชวงอายุเปนลักษณะทางประชากรอยางหนึ่งที่มีความ

สัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถี่) เกี่ยวกับการใชบริการกับบริษัททรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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 อยางไรก็ตาม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีชวงอายุแตกตางกัน มี

ระยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบัครุสุภาแตกตางกนั โดยผูทีม่ชีวงอายรุะหวาง 

41-50 ป มีระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามากกวาผูที่มีชวงอายุ

ระหวาง 21-40 ป และผูที่มีชวงอายุระหวาง 51-60 ป มีระยะเวลาในการติดตาม

ขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามากกวาผูท่ีมีชวงอายุระหวาง 21-50 ป นั่นคือ ผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่มีชวงอายุมากขึ้น มีระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับ

คุรุสภามากข้ึนตามไปดวย กลาวคือ ผูท่ีมีชวงอายุระหวาง 51-60 ป มีระยะเวลา

ในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามากที่สุด รองลงมา คือ ผูที่มีชวงอายุระหวาง 

41-50 ป ผูที่มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป และผูที่มีชวงอายุระหวาง 21-30 ป ตาม

ลาํดบั สาเหตทุีเ่ปนเชนนี ้อาจเนือ่งมาจากยิง่ผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษามชีวงอายุ

มากเทาใด จะมีแนวโนมที่ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะอยูในวิชาชีพทางการ

ศกึษามาเปนระยะเวลานาน ซึง่ทาํใหมรีะยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบัคุรสุภา

ยาวนานตามไปดวย

 3. ชวงรายได ที่แตกตางกัน มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

คุรุสภาที่แตกตางกัน โดย

 เพือ่นรวมงาน เปนสือ่ทีผู่ทีม่ชีวงรายไดไมเกนิ 10,000 บาท มคีวามถีใ่นการ

เปดรบัมากกวาผูทีม่ชีวงรายไดสงูกวา 10,000 บาท และผูทีม่ชีวงรายไดสงูกวา 20,000 

บาท มีความถี่ในการเปดรับมากกวาผูที่มีชวงรายได 10,001-20,000 บาท

 เว็บไซต เปนสื่อที่ผูที่มีชวงรายไดสูงกวา 20,000 บาท มีความถี่ในการเปด

รับมากกวาผูที่มีชวงรายไดไมเกิน 20,000 บาท

 สวนแผนพับ/คูมือ/เอกสาร เปนสื่อที่ผูที่มีชวงรายไดไมเกิน 10,000 บาท 

และผูที่มีชวงรายไดสูงกวา 20,000 บาท มีความถี่ในการเปดรับมากกวาผูที่มีชวง

รายได 10,001-20,000 บาท

 จะเห็นไดวาผูท่ีมีชวงรายไดสูงกวา 20,000 บาท มีความถี่ในการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามากที่สุดจากทั้งเว็บไซตและแผนพับ/คูมือ/เอกสาร ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ โสภณเสถียร ที่พบวา ประชาชนที่มีรายไดนอย

ตางจากผูที่มีรายไดสูงกวาในดานความหลากหลายในการเลือกรับสื่อ โดยผูที่มีรายได

สูงจะมีความหลากหลายในการเลือกรับสื่อซึ่งจะทําใหเกิดการรับรูขาวสารที่ดีขึ้น 
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 สําหรับเพื่อนรวมงาน ถือเปนสื่อที่ใกลตัวผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

มากที่สุด และเขาถึงไดงายโดยไมตองเสียคาใชจาย

 สวนเว็บไซต ซึ่งเปนสื่อเดียวที่ตองมีคาใชจายในการเขาถึงนั้น เปนสื่อที่ผูมี

รายไดมากกวา 20,000 บาท มคีวามถีใ่นการเปดรบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลองกบังานวจิยั

ของปาริชาติ อินทรประทับ ที่อธิบายวารายไดหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจมีอิทธิพล

อยางสําคัญตอผูรับขาวสาร โดยจะเปนตัวกําหนดในเรื่องการเลือกเปดรับสื่อที่ตนเอง

สามารถซื้อหาหรือเขาถึงได

 สวนแผนพับ/คูมือ/เอกสาร ซึ่งถือเปนสื่อเฉพาะกิจนั้น จากการศึกษาที่พบ

วา ผูที่มีชวงรายไดไมเกิน 10,000 บาท และผูที่มีชวงรายไดสูงกวา 20,000 บาท มี

การเปดรับขาวสารเกีย่วกบัครุสุภามากกวาผูทีม่ชีวงรายได 10,001-20,000 บาท กลาว

คือ ผูที่มีชวงรายไดไมเกิน 10,000 บาท มีความถี่ในการเปดรับขาวสารจากแผนพับ/

คูมอื/เอกสาร มากเทยีบเทาผูทีม่ชีวงรายไดมากกวา 20,000 บาท เนือ่งจากสือ่เฉพาะ

กิจเปนสื่อประชาสัมพันธท่ีใชเพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององคกร 

โดยองคกรมกัจดัทาํขึน้เพือ่แจกผูรบัสารเปาหมาย ณ จดุใหบรกิารขององคกรเอง หรอื

ตามงานตางๆ ที่องคกรจัดขึ้น ดังนั้น ในการเปดรับสื่อชนิดนี้จะมากหรือนอยจึงไมขึ้น

อยูกับรายไดที่มากหรือนอย

 นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีชวงรายไดที่แตกตางกัน มี

ระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาแตกตางกัน โดยผูที่มีชวงรายได

ระหวาง 10,001-20,000 บาท มีระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา

มากกวาผูที่มีชวงรายไดไมเกิน 10,000 บาท และผูที่มีชวงรายไดสูงกวา 20,000 บาท

มีระยะเวลาในการติดตามขาวสารเก่ียวกับคุรุสภามากกวาผูที่มีชวงรายไดไมเกิน 

20,000 บาท กลาวคือ ผูที่มีชวงรายไดสูงกวา 20,000 บาท จะมีระยะเวลาในการ

ตดิตามขาวสารเกีย่วกบัครุสุภามากทีส่ดุ รองลงมา คอื ผูทีม่ชีวงรายไดระหวาง 10,001-

20,000 บาท และผูทีม่ชีวงรายไดไมเกนิ 10,000 บาท ตามลาํดบั นัน่คอื ยิง่ผูประกอบ

วชิาชพีทางการศกึษามชีวงรายไดสงูขึน้กย็ิง่มรีะยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบั

คุรุสภายาวนานขึ้นไปดวย เนื่องจากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีชวงรายไดสูง 

มแีนวโนมทีจ่ะมรีะยะเวลาในการประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีย่าวนาน โดยสาเหตุ

ทีผู่ประกอบวชิาชพีทางการศกึษามชีวงรายไดทีเ่พิม่ขึน้ สวนหนึง่เนือ่งมาจากอายงุาน

หรือประสบการณในการทาํงานทีม่ากข้ึน จงึไดรบัเงนิเดอืนทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่เมือ่ผูประกอบ
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วชิาชพีทางการศกึษาอยูในวชิาชพีมายาวนาน ยอมตองเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภา

ยาวนานขึ้นดวยนั่นเอง

 4. ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

คุรุสภาที่แตกตางกัน โดย

 เพื่อนรวมงาน เปนสื่อที่ผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ

ปริญญาเอก มีความถี่ในการเปดรับมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 

 เว็บไซต เปนสื่อท่ีผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความถี่ในการ

เปดรับมากที่สุด คือ มากกวาผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี

 สวนแผนพับ/คูมือ/เอกสาร เปนสื่อเดียวที่ไมวาผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาที่มีระดับการศึกษาระดับใด มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาไม

แตกตางกัน เนื่องจากแผนพับ/คูมือ/เอกสาร เปนสื่อเฉพาะกิจที่ทําขึ้นเพื่อใหขอมูล

ขาวสารเฉพาะเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ซึง่แผนพบั/คูมอื/เอกสารของครุสุภา สวนใหญมเีนือ้หา

เกี่ยวกับหลักเกณฑ ขั้นตอนการติดตองานตางๆ กับคุรุสภา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศกึษาจะนาํมาใชเมือ่ตองการขอมลูในเรือ่งนัน้ๆ ซ่ึงมกัเปนครัง้คราวตามโอกาส

ที่จะติดตองานกับคุรุสภา

 จากผลการวจิยั พบวา ผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีม่รีะดบัการศกึษา

ระดับปริญญาเอก ซึ่งเปนระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับอื่นนั้น มีการเปดรับขาวสาร

เกีย่วกบัครุสุภามากทีส่ดุจากทัง้เพือ่นรวมงานและเวบ็ไซต ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ ท่ีพบวา ผูท่ีมีการศึกษาสูง มักถูกผลักดันใหมีความจําเปนที่ตอง

เรียนรูขาวสารตางๆ ใหทันเหตุการณเสมอ การเปดรับขาวสารจึงจําเปนสําหรับกลุม

ผูมีการศึกษาสูงมากกวา 

 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยตัวแปรเรื่องชวงรายไดที่ไดกลาวไปแลว ที่สรุปวา 

ผูที่มีชวงรายไดสูง มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามาก ประกอบกับการวิจัย

ตัวแปรระดับการศึกษานี้ ที่สรุปวา ผูที่มีระดับการศึกษาสูง มีการเปดรับขาวสารเกี่ยว

กบัครุสุภาสงูตามไปดวยนัน้ จะพบวาสอดคลองกบัทีย่บุล เบญ็จรงคกจิ อธบิายวา ราย

ไดเปนปจจัยท่ีมีบทบาทใกลเคียงกับการศึกษา คือมีความสัมพันธระหวางกันสูงมาก 

โดยเฉลี่ยแลวคนท่ีมีระดับการศึกษาสูงมักมีรายไดสูงตาม สวนผูที่มีระดับการศึกษา

นอยมักมีรายไดนอยถึงปานกลาง การศึกษากับรายไดจึงถูกมองรวมเปนฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม
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 อยางไรก็ตาม เพื่อนรวมงาน เปนสื่อที่พบวานอกจากผูที่มีระดับการศึกษา

ระดบัปรญิญาเอกทีม่กีารเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภามากทีส่ดุแลว ยงัมผีูทีม่รีะดบั

การศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาจากเพื่อนรวมงาน

มากที่สุดอีกกลุมหนึ่งดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพื่อนรวมงาน เปนส่ือที่ใกลตัว

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามากที่สุด และเขาถึงไดงายโดยไมตองเสียคาใชจาย 

จึงทําใหไมวาผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาตรีก็สามารถเขาถึง

สื่อชนิดนี้ได

 นอกจากนี ้ผลการศกึษายงัพบวา ผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีม่รีะดบั

การศกึษาทีแ่ตกตางกนั มรีะยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบัคุรสุภาแตกตางกนั 

โดยผูที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมีระยะเวลาในการติดตาม

ขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามากกวาผูท่ีมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สาเหตุที่เปน

เชนนี้ สามารถพิจารณาไดจากผลการศึกษาปจจัยเรื่องชวงรายไดที่อธิบายไปแลว

ขางตน เนื่องจากยุบล เบ็ญจรงคกิจ อธิบายวา รายไดเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

การศึกษาสูงมาก ดังน้ันจากผลการศึกษาระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับ

คุรุสภาของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีชวงรายไดตางๆ พบวาผูที่มีชวงรายได

สูงจะมีระยะเวลาในการติดตามขาวสารท่ียาวนาน เนื่องมาจากอายุงานหรือ

ประสบการณในการทํางานท่ีมากขึ้นมีความสัมพันธกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อ

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยูในวิชาชีพมายาวนาน ยอมมีการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับคุรุสภายาวนานขึ้นดวย ซึ่งเมื่อปจจัยเรื่องชวงรายไดมีความสัมพันธกับปจจัย

เรื่องระดับการศึกษา อาจสามารถสรุปไดวาผูที่มีชวงรายไดสูงจะมีระดับการศึกษาสูง 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาของ

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาระดับตางๆ ที่พบวา ผูที่มีระดับ

การศึกษาระดับสูงซึ่งก็คือ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทน้ันมีระยะเวลาในการ

ติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามากกวาผูที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีนั่นเอง

 5. ตาํแหนง ทีแ่ตกตางกนั มคีวามถีใ่นการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภา

ที่แตกตางกัน โดย

 เพือ่นรวมงาน เปนสือ่เดยีวทีไ่มวาผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีม่รีะดบั

การศึกษาระดับใด มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาไมแตกตางกัน อาจ

เนื่องมาจากสื่อบุคคลเปนสื่อท่ีใกลตัวผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในทุกตําแหนง 
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สามารถพูดคุย สอบถามไดในทันทีที่มีประเด็นหรือขอสงสัย ไมตองใชความพยายาม

ใหไดมา

 เวบ็ไซต ซ่ึงเปนสือ่ทีต่องมคีาใชจายในการเขาถงึสือ่ชนดินี ้จากผลการศกึษา 

พบวาเปนสื่อท่ีผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก มีความถี่

ในการเปดรับมากกวาครู ซ่ึงเม่ือทําความเขาใจกับคุณสมบัติของแตละตําแหนงแลว 

จะพบวาแตละตาํแหนงมผีลตอชวงรายได กลาวคอื ตาํแหนงครเูปนตาํแหนงเริม่ตนใน

การประกอบวิชาชีพของทุกคน ดังนั้น ชวงรายไดของครูจะอยูในระดับเริ่มตน อัตรา

เงินเดือนของครูจะเพิ่มข้ึนตามอายุงานท่ีมากขึ้น ในขณะที่การเลื่อนตําแหนงไปสู

ตาํแหนงผูบรหิารสถานศกึษา ผูบรหิารการศกึษา และศกึษานเิทศก นอกจากจะมชีวง

รายไดเพิ่มจากอายุงาน (การสั่งสมประสบการณ) ที่มากขึ้นแลว ยังมีคาวิทยฐานะ 

เงินประจําตําแหนงดวย ดวยเหตุนี้ จึงทําใหตําแหนงมีความสัมพันธกับชวงรายได 

ซึ่งทําใหสามารถอธิบายไดวา ผู บริหารสถานศึกษา ผู บริหารการศึกษา และ

ศกึษานเิทศก มคีวามถีใ่นการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภามากกวาคร ูเนือ่งจากเปน

ตําแหนงที่มีรายไดสูงกวา ทําใหสามารถเขาถึงสื่อชนิดนี้ไดมากกวานั่นเอง

 แผนพับ/คูมือ/เอกสาร เปนสื่อที่ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 

และศึกษานิเทศก มีความถี่ในการเปดรับมากกวาครู ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหาร

สถานศกึษา ผูบรหิารการศกึษา และศกึษานเิทศก เปนตาํแหนงทางวชิาชพีทีม่กัมกีาร

สัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารอยูเปน

ประจํา และในการประชุมสัมมนาแตละครั้ง สื่อที่ใชในการใหความรูมักเปนแผนพับ/

คูมือ/เอกสาร ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา เปน

ตําแหนงที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาจากสื่อชนิดนี้อยูบอยครั้งนั่นเอง

 สวนเพื่อนรวมงาน เปนสื่อเดียวท่ีไมมีผลตอความถี่ในการเปดรับขาวสาร

เกีย่วกบัครุสุภาทีแ่ตกตางกนัของผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษา อาจเนือ่งมาจากสือ่

บุคคลเปนสื่อที่ใกลตัวผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในทุกตําแหนง ทําใหปจจัยใน

เรื่องตําแหนง มิไดมีผลทําใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความถี่ในการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาที่แตกตางกัน

 นอกจากนี ้ผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีม่ตีาํแหนงแตกตางกนั มรีะยะ

เวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาแตกตางกัน โดยผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศกมีระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับ
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คุรุสภามากกวาครู ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากตําแหนงที่สูงขึ้น หมายถึงระยะเวลาในการ

ประกอบวิชาชีพที่มากขึ้น เนื่องจากในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การเล่ือน

ตําแหนงที่สูงขึ้นจะมีการพิจารณาคุณสมบัติเร่ืองประสบการณระยะเวลาในการ

ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา ดวยเหตนุี ้ทาํใหผูทีม่ตีาํแหนงสูงขึน้มรีะยะเวลาในการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภายาวนานขึ้นดวยนั่นเอง

 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 มีความสอดคลองกับแนวคิด

ของปรมะ สตะเวทิน (2533, น. 105-109) ที่กลาววา ผูรับสารแตละคนมีคุณลักษณะ

เฉพาะตัวของตน เชน อายุ เพศ และการศึกษา เปนตน คุณสมบัติเหลานี้จะมีอิทธิพล

ตอผูรบัสารในเรือ่งการเปดรบัขาวสาร เนือ่งจากบคุคลอยูในลกัษณะประชากรรวมกนั

ยอมมีการเปดรับขาวสารที่คลายคลึงกันดวย การเปดรับขาวสารจึงเปนอีกพฤติกรรม

หนึ่งที่บุคคลเลือกรับขาวสารตามลักษณะประชากร นอกจากนี้ยังสามารถสรุปไดวา 

กลุมตัวอยางไมสามารถใหความสนใจและเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ิงตางๆ รอบตัว

ไดทั้งหมด แตจะเลือกเปดรับเพียงบางสวนที่ตนสนใจและมีประโยชนกับตนเทาน้ัน 

ซึ่งสอดคลองกับที่ กาญจนา แกวเทพ กลาววา แนวคิดดานประชากรศาสตรนี้ เปน

แนวคิดที่เชื่อในหลักการของความเปนเหตุเปนผลกัน กลาวคือ คนเราทําพฤติกรรม

ตามแรงผลกัดนัจากภายนอก (Exogenous Factors) และพฤตกิรรมโดยสวนใหญของ

เราจะเปนไปตามแบบคุณสมบัติประชากรแตกตางกัน และยุบล เบ็ญจรงคกิจ ที่กลาว

วา การหาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ

ตางๆ เนื่องจากบุคคลที่อยูในแตละกลุมประชากรยอมมีกิจกรรมและการดําเนินชีวิต

ตลอดจนการมีเวลาวางแตกตางกัน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีลักษณะทาง

ประชากรแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาแตกตางกัน ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา

 1. เพศ ท่ีแตกตางกัน มีการรับรู ภาพลักษณคุรุสภาที่ไมแตกตางกัน 

ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับดนัยกิติ์ สุขสวาง ที่พบวา เพศไมมีผล

ตอการรับรูองคกร โดยอธิบายวา การรับรูภาพลักษณดานตางๆ นั้น เกิดจากการได

รับประสบการณของแตละบุคคลที่แตกตางกัน 

 2.  ชวงอาย ุทีแ่ตกตางกนั มกีารรบัรูภาพลกัษณครุสุภาทีแ่ตกตางกนั โดย

ผูที่มีชวงอายุระหวาง 51-60 ป มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภามากกวาผูที่มีชวงอายุ
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ระหวาง 21-50 ป และผูที่มีชวงอายุระหวาง 41-50 ป มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภา

มากกวาผูที่มีชวงอายุระหวาง 21-40 ป จะเห็นไดวา ยิ่งผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษามีชวงอายุมากขึ้น ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะมีการรับรูภาพลักษณเชิง

บวกตอครุสุภามากขึน้ตามไปดวย ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของปารชิาต ิอนิทรประทบั 

ทีอ่ธบิายวาอายเุปนตวักาํหนดหรอืบงชีถ้งึความมปีระสบการณในเรือ่งตางๆ ของบคุคล 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องที่ระบุวาอายุเปนตัวแปรที่มีผล

ตอการหลอหลอมอุดมการณ และสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ โสภณเสถียร 

ที่พบวา อายุของประชาชนท่ีแตกตางกัน มีผลตอการรับรูภาพลักษณกองบัญชาการ

ทหารสูงสุดแตกตางกัน อาจเปนเพราะแตละบุคคลไดรับประสบการณที่แตกตางกัน

จากกองบญัชาการทหารสงูสดุ โดยผูทีม่อีายมุากมภีาพลักษณตอกองบญัชาการทหาร

สูงสุดในทางท่ีดี ในทางตรงกันขาม บุคคลท่ีมีอายุนอยจะไมเห็นความสําคัญและ

มีมุมมองที่แตกตางไป ทําใหบุคคลท่ีมีอายุนอยมีภาพลักษณตอกองบัญชาการทหาร

สูงสุดในทางที่ดีตํ่ากวากลุมบุคคลสูงอายุ 

 3.  ชวงรายได ที่แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาที่แตกตางกัน 

โดยผูที่มีชวงรายไดมากกวา 10,000 บาท มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภามากกวาผูที่มี

ชวงรายไดไมเกิน 10,000 บาท และผูที่มีชวงรายไดสูงกวา 20,000 บาท มีการรับรู

ภาพลักษณคุรุสภามากกวาผูท่ีมีชวงรายไดไมเกิน 20,000 บาท นั่นคือ ผูประกอบ

วชิาชพีทางการศกึษาทีม่ชีวงรายไดสงูข้ึน มกีารรบัรูภาพลักษณครุสุภาเชงิบวกมากขึน้ 

กลาวคือ ผูที่มีชวงรายไดสูงกวา 20,000 บาท มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภามากที่สุด 

รองลงมา คือ ผูท่ีมีชวงรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท และผูที่มีชวงรายได

ไมเกิน 10,000 บาท ตามลําดับ 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาทั้งดาน

ความถี่ในการเปดรับขาวสารและระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา

ขางตนนั้น ทําใหพบวาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีชวงรายไดสูงมีการเปดรับ

ขาวสารเกีย่วกบัครุสุภามาก และมรีะยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบัครุสุภามาก 

ซึ่งตามแนวคิดของพัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ 

ที่อธิบายวาการรับรูเปนสภาพทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งเปนกระบวน

การหนึ่งที่เก่ียวของกับการเปดรับขาวสาร ในการแปลขาวสารและนําไปใชในแตละ

บคุคล แลวนาํขาวสารทีไ่ดรบัไปประเมนิรวมกบัความรูเดมิหรอืประสบการณทีผ่านมา
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เพือ่ชวยแปลความหมาย เกดิเปนภาพในใจ ซึง่กคื็อภาพลักษณตอส่ิงนัน้ๆ นัน่เอง ดวย

เหตุนี้ ทําใหผูที่มีชวงรายไดสูงซึ่งพบวามีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามากและ

ยาวนานนั้น มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาที่มากขึ้นตามไปดวย

 4. ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกตางกนั มกีารรบัรูภาพลกัษณครุสุภาทีแ่ตกตางกนั 

โดยผูทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกมกีารรบัรูภาพลกัษณ

ครุสุภามากกวาผูทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ีและผูทีม่รีะดบัการศกึษา

สูงสุดระดับปริญญาเอกมีการรับรูภาพลักษณคุรุสภามากกวาผูที่มีระดับการศึกษา

สูงสุดระดับปริญญาโท นั่นคือ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษา

ที่สูงขึ้นมีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาเชิงบวกมากขึ้นไปดวย กลาวคือ ผูที่มีระดับการ

ศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกมีการรับรูภาพลักษณคุรุสภามากกวาผูที่มีระดับการ

ศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ตามลําดับ 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาทั้งดาน

ความถีใ่นการเปดรบัขาวสารและระยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบัครุสุภาขาง

ตนนัน้ ทาํใหพบวาผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีม่รีะดบัการศึกษาสูงมกีารเปดรบั

ขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามาก และมีระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภา

มาก ซึง่ตามแนวคดิของพชัน ีเชยจรรยา เมตตา ววิฒันานกุลู และถรินนัท อนวชัศริวิงศ 

ที่อธิบายวาการรับรูเปนสภาพทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งเปนกระบวน

การหนึ่งที่เก่ียวของกับการเปดรับขาวสาร ในการแปลขาวสารและนําไปใชในแตละ

บคุคล แลวนาํขาวสารทีไ่ดรบัไปประเมนิรวมกบัความรูเดมิหรอืประสบการณทีผ่านมา

เพือ่ชวยแปลความหมาย เกดิเปนภาพในใจ ซึง่กคื็อภาพลักษณตอส่ิงนัน้ๆ นัน่เอง ดวย

เหตุนี้ ทําใหผูที่มีชวงรายไดสูงซึ่งพบวามีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามากและ

ยาวนานนั้น มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาที่มากขึ้นตามไปดวย

 5. ตําแหนง ที่แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาที่แตกตางกัน 

ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศกมีการรับรูภาพลักษณ

คุรุสภามากกวาครู 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาทั้งดาน

ความถีใ่นการเปดรบัขาวสารและระยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบัครุสุภาขาง

ตนนัน้ ทาํใหพบวาผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีม่ตีาํแหนงสงูมกีารเปดรบัขาวสาร

เกี่ยวกับคุรุสภามาก และมีระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามาก ซึ่ง
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ตามแนวคิดของพัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ ที่

อธิบายวาการรับรูเปนสภาพทางจิตวิทยาท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งเปนกระบวน

การหนึ่งที่เก่ียวของกับการเปดรับขาวสาร ในการแปลขาวสารและนําไปใชในแตละ

บคุคล แลวนาํขาวสารทีไ่ดรบัไปประเมนิรวมกบัความรูเดมิหรอืประสบการณทีผ่านมา

เพื่อชวยแปลความหมาย เกิดเปนภาพในใจ ซ่ึงก็คือภาพลักษณตอส่ิงนั้นๆ นั่นเอง 

ดวยเหตุนี้ ทําใหผูที่มีชวงรายไดสูงซึ่งพบวามีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภามาก

และยาวนานนั้น มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาที่มากขึ้นตามไปดวย

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ผู ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความรู 

เกี่ยวกับคุรุสภาแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาแตกตางกัน ผลการทดสอบ

สมมตฐิานพบวา ผูทีม่รีะดบัความรูมาก มคีาเฉลีย่การรบัรูภาพลกัษณครุสุภามากกวา

ผูที่มีระดับความรูปานกลาง 

 ซึ่งสอดคลองกับท่ีศุภนิตย พลไพรินทร (2540: 22) อธิบายไววาความรู

เปนความสามารถในการคิด เขาใจ ขอเท็จจริง นําไปแกปญหาใหเหมาะสมกับ

สถานการณขณะนั้นบวกกับประสบการณเดิมที่เกิดจากการเรียนรู แลวตัดสินใจ

ประเมินคาเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีความชัดเจนและมีคุณภาพ หรือที่เรียกวา

ภาพลักษณภายในใจน่ันเอง และสอดคลองกับการเตอร วี กูด (Carter V. Good) 

ที่กลาววา ความรูเปนขอเท็จจริง ความจริง เปนขอมูลที่มนุษยไดรับและเก็บรวบรวม

จากประสบการณตางๆ การที่บุคคลยอมรับ หรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางมีเหตุผล

บุคคล ควรจะตองรูในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ น่ันก็คือ บุคคล

จะตองมีขอเท็จหรือขอมูลตางๆ มาสนับสนุนและใหคําตอบตอขอสงสัยที่บุคคลมีอยู 

ชี้แจงใหบุคคลเกิดความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งเกิดความ

ตระหนัก ความเชื่อและคานิยมตางๆ หรือกลาวโดยสรุปคือ ความรูเปนที่มาของการ

รับรู (ประเมิน) ภาพลักษณนั่นเอง

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4  การเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัคุรสุภา มคีวามสัมพนัธ

กับการรับรูภาพลักษณคุรุสภา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา

 การเปดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกบัครุสุภา จากเพือ่นรวมงาน และเวบ็ไซต มี

ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของคุรุสภา โดยมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันกับการรับรูภาพลักษณคุรุสภา แตการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาจาก

แผนพับ/คูมือ/เอกสาร ไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณคุรุสภา 
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 สาํหรบัการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัครุสุภาจากเพือ่นรวมงาน มคีวามสมัพนัธ

กบัการรบัรูภาพลกัษณครุสุภา ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของขวญัเรอืน กติวิฒัน (2531: 

23-26) ที่อธิบายเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารผานส่ือบุคคลวา คนเรามักจะยึดติดกับ

กลุมสังคมที่ตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะ

แสดงออกซึง่พฤตกิรรมใดๆ กต็าม นัน่คอื มกัจะคลอยตามกลุมในแงความคดิ ทศันคติ 

และพฤติกรรมเพื่อใหเปนท่ียอมรับของกลุม ดวยเหตุนี้ จึงทําใหผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาที่เลือกเปดรับขาวสารจากเพื่อนรวมงานมีการรับรูภาพลักษณคุรุสภา

ในทิศทางเดียวกันยึดติดกับกลุมวิชาชีพที่ตนสังกัดอยู เพื่อใชเปนกลุมอางอิง

 สําหรับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาจากเว็บไซต มีความสัมพันธ

กับการรับรูภาพลักษณคุรุสภา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนิคม ชัยขุนพล (กาญจนา 

แกวเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555) ท่ีอธิบายถึงคุณสมบัติของเว็บไซต ซึ่งเปนสื่อ

ใหมชนิดหนึ่งวาเปนการสื่อสารจากหนวยเดียวบุคคลเดียว กระจายสารไปยังกลุมคน

หมูมาก (One-to-Many) ซึง่เปนการกระจายขอมลูขาวสารจากผูสงสารไปยงัผูรบัสาร

ที่มีจํานวนหลายคนไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเรียกวา “สังคมของการสื่อสาร” (Social 

Presence) คือการท่ีผูใชสื่อสามารถสรางกลุมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ใน

ประเภทความชอบเหมอืนกนั ดวยเหตนุี ้ทาํใหผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษาทีเ่ลือก

เปดรับขาวสารเก่ียวกับคุรุสภาจากเว็บไซต มีการรับรูภาพลักษณคุรุสภาที่เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน

 อยางไรก็ตาม การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภาจากแผนพับ/คูมือ/

เอกสาร ไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของคุรุสภา ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน

ที่ตั้งไว ทั้งน้ี เน่ืองจากแผนพับ/คูมือ/เอกสารจัดอยูในสื่อประเภทสื่อเฉพาะกิจ โดย 

ปรมะ สตะเวทิน (2532: 99 อางถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540: 135) อธิบายวา สื่อ

เฉพาะกิจ หมายถึง สื่อท่ีถูกผลิตข้ึนมา โดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุด

มุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม ดังนั้น การเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจน้ี 

ผูรบัสารจะไดรบัขอมลูขาวสารหรอืความรูเฉพาะเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อยางเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งแผนพับ/คูมือ/เอกสารของคุรุสภานั้น มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง กลาวคือ มีเนื้อหา

สวนใหญเกี่ยวกับหลักเกณฑ ขั้นตอน เอกสารหลักฐานในการใชบริการตางๆ ของ

ครุุสภา เชน การขอ/ตออายใุบอนญุาตประกอบวชิาชพีทางการศกึษา การขอรบัรางวลั
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ตางๆ เปนตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามักเก็บสื่อชนิดนี้ไวเพื่อสืบคน เปน

ขอมูลในการติดตองานตางๆ กับคุรุสภาเทาน้ัน จึงไมไดมีผลกับการรับรูภาพลักษณ

ของคุรุสภา

 นอกจากนี ้จากการศกึษายงัพบวา ระยะเวลาในการตดิตามขาวสารเกีย่วกบั

คุรุสภา มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณคุรุสภา นั่นคือ ถาผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษามีระยะเวลาในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับคุรุสภายาวนานขึ้นจะมีการ

รบัรูภาพลกัษณครุสุภามากตามไปดวย เนือ่งจากระยะเวลาทีย่าวนานในการประกอบ

วชิาชพีทางการศกึษาทาํใหผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาสัง่สมประสบการณทีม่ตีอ

สิ่งตางๆ เกี่ยวกับคุรุสภา เกิดเปนภาพที่เกิดขึ้นในใจ หรือภาพลักษณ ดังที่พรทิพย 

พมิลสนิธุ (2540, น. 55) ไดกลาวไววา ภาพลกัษณ ในดานการประชาสมัพนัธ หมายถงึ 

ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ (Mental picture) ของบคุคลทีม่ตีอส่ิงใดส่ิงหนึง่ อาจจะเปนบคุคล

หรอืองคกรใดกไ็ด โดยจากการรบัรูทีป่ระทบัใจซึง่อาจไดมาจากประสบการณทางตรง 

(Direct experience) ซึง่ตวัเองไดไปสมัผสัมาเอง เชน การไปใชบรกิารหรอืตดิตอดวย

ตัวเอง และอาจไดมาจากประสบการณทางออม (Indirect experience) เปนการ

ไดรับฟงจากคําบอกเลาของบุคคล การเผยแพรขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนหรือ

สื่อขององคกรเองไมวาจะเปนขาว บทความ สารคดี รายการโทรทัศน หรือการจัด

กิจกรรมตางๆ 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 การรับรูภาพลักษณคุรุสภามีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤตกิรรมการสนบัสนนุงานหรอืกจิกรรมของครุสุภา พบวา การรบัรูภาพลกัษณ

ครุุสภาอยูในระดบัด ีและมทีศิทางความสมัพนัธทีเ่ปนไปในทศิทางเดยีวกนักบัแนวโนม

พฤติกรรมการสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของคุรุสภา สอดคลองกับแนวคิดที่เสรี 

วงษมณฑา ไดอธิบายวาภาพลักษณเปรียบประดุจหางเสือกําหนดทิศทาง พฤติกรรม

ของปจเจกชนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีมีอยู รอบตัวจะมีแนวโนมที่แสดงพฤติกรรม

เชิงบวก แตถาหากเขามีภาพลักษณเชิงลบตอสิ่งเหลาน้ันเขาก็จะมีแนวโนมจะแสดง

พฤติกรรมเชิงลบออกมาเชนกัน 
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 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. ดานประชาสัมพันธ
 - คุรุสภาควรใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคุรุสภาใหมากขึ้น เพื่อ

สรางความรูความเขาใจระหวางผูประกอบวชิาชพีทางการศึกษากบัคุรสุภา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเด็นที่มีกลุมตัวอยางตอบผิดจํานวนมาก ไดแก ประเด็นสวัสดิการเงินกู 

ชพค. สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และประเด็นสังกัดของคุรุสภา ซึ่งเปน

ประเด็นที่ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความเขาใจผิด ซึ่งสงผลตอภาพลักษณ

คุรุสภาดังที่ไดอภิปรายไปแลวขางตน

 - คุรุสภาควรเนนการใชสื่อบุคคล คือ เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพฯ 

เนื่องจากเปนสื่อที่มีผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเปดรับมากที่สุด 

 

2. ดานผูบริหาร
 คุรุสภาควรสงเสริมภาพลักษณผูบริหารใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผูบริหารควร

ออกมาแสดงบทบาทผานสื่อใหมากข้ึน โดยเนนยํ้าการยึดหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหาร

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
 1. การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาเฉพาะผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่ง

ไดรบัใบอนญุาตเปนผูประกอบวชิาชพีทางการศกึษาแลวเทานัน้ จงึควรศึกษาวจิยัการ

รับรูภาพลักษณคุรุสภาของผูประสงคท่ีจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่อยูในจังหวัดตางๆ ของประเทศ หรือประชาชนทั่วไปดวย

 2. เพื่อใหรับทราบถึงความรูสึก ความคิดเห็น ทัศนคติของกลุมเปาหมาย

อยางละเอยีดลกึซึง้ ควรจดัใหมกีารทาํวจิยัเชงิคณุภาพดวย จะทาํใหไดรบัขอมลูเชิงลึก

มากขึ้น 
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 การวจิยั เรือ่ง ความพงึพอใจการสือ่สารภายในองคกร ความพงึพอใจในการ

ทํางานและสมดุลชีวิตการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค คือ 

1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกร ความพึงพอใจในการทํางาน 

และสมดุลชีวิตการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต  2) เพื่อศึกษาความแตกตาง

ระหวางลกัษณะทางประชากรของบคุลากรกรมสขุภาพจติกบัความพงึพอใจการสือ่สาร

ภายในองคกร  3) เพือ่ศกึษาความแตกตางระหวางลกัษณะทางประชากรของบคุลากร

กรมสุขภาพจิตกับความพึงพอใจในการทํางาน  4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร

กรมสุขภาพจิต และ  5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจการสื่อสาร

ภายในองคกรกับสมดุลชีวิตการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทําการ

สํารวจกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนบุคลากรกรมสุขภาพจิต จํานวน 380 คน ประกอบดวย

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 

ป การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาล/สถาบนั เปนขาราชการ อยูใน

สายงานสนับสนุน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบัน 5 ป หรือตํ่ากวา เปน

ผูปฏิบัติงาน และมีเงินเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท

 ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกร พบวา บุคลากรกรมสุขภาพจิตมี

ความพึงพอใจ การสื่อสารภายในองคกรโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.85) โดยมีความ

พึงพอใจมากที่สุดดานการสื่อสารตามแนวราบและการส่ือสารแบบไมเปนทางการ 

(3.83) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจการบูรณาการหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในองคกร (3.80) และมีความพึงพอใจดานภาพรวมขององคกรในระดับปานกลาง 

(3.40) สวนความพงึพอใจในการทาํงาน พบวา บคุลากรกรมสขุภาพจติมคีวามพงึพอใจ

ในการทํางานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.55) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในดาน

บทคัดยอ
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เนือ้งาน (3.55) รองลงมา คอื ดานสภาพแวดลอมของการทาํงาน (3.54) สาํหรบัสมดลุ

ชีวิตการทํางาน พบวา บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีสมดุลชีวิตการทํางานโดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับสูง (3.82) โดยมีสมดุลมากที่สุดในการแบงเวลาการทํางาน เวลาสวนตัว เวลา

ครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสม (4.02) รองลงมา คือ มีสมดุลในการพบปะ

สังสรรคเพื่อนฝูง (3.87) และมีสมดุลชีวิตนอยที่สุดในดานการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ (3.63)

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรของบุคลากรกรม

สขุภาพจติแตกตางกนัมคีวามพงึพอใจการสือ่สารภายในองคกรไมแตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญ นอกจากนี้ ยังพบวา ลักษณะทางประชากรของบุคลากรกรมสุขภาพจิต

แตกตางกันมีความพึงพอใจในการทํางาน ไมแตกตางกัน ยกเวน ปจจัยดานการศึกษา 

สถานภาพการทํางาน และตําแหนง ที่ทําใหมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน 

อยางมนียัสาํคญั สวนความสมัพนัธระหวางความพงึพอใจการส่ือสารภายในองคกรกบั

ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต พบวา มีความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสําคัญ โดยเปนความสัมพันธในทิศทางบวก ยิ่งมีความพึงพอใจการสื่อสาร

ภายในองคกรมาก ก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในการทํางานมากเชนเดียวกัน และพบวา 

ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับสมดุลชีวิตการทํางานของ

บุคลากรกรมสุขภาพจิต อยางมีนัยสําคัญ โดยเปนความสัมพันธในทิศทางบวก ยิ่งมี

ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรมาก ก็จะยิ่งมีสมดุลชีวิตการทํางานมากเชน

เดียวกัน

คําสําคัญ: ความพงึพอใจ	การสือ่สาร	องค์กร	การทาํงาน	สมดลุชวีติ	กรมสขุภาพจติ
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 The objectives of this research were 1) to study the organiza-

tional communication satisfaction, job satisfaction and work-life balance 

of Department of Mental Health personnel, 2) to study the relationship 

between demographic characteristics and organizational communication 

satisfaction of Department of Mental Health personnel, 3) to study the 

relationship between demographic characteristics and job satisfaction of 

Department of Mental Health personnel, 4) to study the relationship 

between organizational communication satisfaction and job satisfaction 

of Department of Mental Health personnel, and 5) to study the relation-

ship between organizational communication satisfaction and work-life 

balance of Department of Mental Health personnel.

 Quantitative research was used in this study. The data was 

collected by distributing 380 questionnaires to government officials, 

government employees, permanent employees and temporary 

employees of Department of Mental Health. 

 Results of the study were as follows:

 The majority of the Department of Mental Health’s personnel 

were females, aged between 31-40 years old, holding a bachelor’s degree. 

Most of them worked in the supportive function part for 5 years or less. 

They were operational officers and had an average income less than 

10,000 baht per month.

 Communication satisfaction within the Department of Mental 

Health, it is found that people were satisfied with the organizational 

communication at a high level (3.85). The most satisfactory was the 

horizontal communication and informal communication (3.83), followed 

Abstract
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by organizational integration (3.80), and the least was organizational 

perspective (3.40).

 Job satisfaction within the Department of Mental Health, it is 

found that people were satisfied with the job at a high level (3.55). Job 

content was rated as the most satisfactory (3.55) and followed by work 

environment (3.54).

 Work-life balance of the Department of Mental Health showed 

that people had a high-leveled balance (3.82) of working-family-

personal-social time management (4.02), followed by a proper balanced 

of meeting friends (3.87) and a minimum balance for physical exercises 

(3.63).

 The hypothesis testing found that the difference in demo-

graphic characteristics of personnel does not differ their organizational 

communication satisfaction. It was also found that there is no difference 

in job satisfaction from the different demographic characteristics except 

for the education background, status and position which made the job 

satisfaction significantly different. The relationship between organiza-

tional communication satisfaction and job satisfaction showed a significant 

positive relationship. A significant positive relationship between organi-

zational communication satisfaction and work-life balance was also found.

Keywords: Organizational,	Communication,	Satisfaction,	Job,	Work-Life	

Balance,	Mental	Health.
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บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
  การสื่อสารภายในองคกรเปนกลไกสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการเชื่อมโยง

สวนตางๆ ขององคกร และชวยผลักดันใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารภายในองคกรที่ดี ชัดเจน ยอมชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เกิด

ความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ระหวางผูบริหารดวยกันและ

ระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานตามนโยบายเปนไปในทิศทาง

เดยีวกนั บคุลากรในองคกรเกดิความพงึพอใจและเขาใจนโยบายไดอยางชดัเจน สงผล

ตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

 กรมสขุภาพจติ (Department of Mental Health) เปนหนวยงานราชการ 

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง ไดแก สาํนกั ศนูย กลุม 

และกอง จํานวน 14 สํานัก/ศูนย/กลุม/กอง โรงพยาบาล/สถาบัน จํานวน 18 แหง 

และศนูยสขุภาพจติ จาํนวน 14 ศนูย มจีาํนวนบคุลากรทีป่ฏบิตังิานจรงิทัง้สิน้ จาํนวน 

7,293 คน เปนขาราชการ จํานวน 3,079 คน พนักงานราชการ จํานวน 501 คน 

ลูกจางประจํา จํานวน 1,259 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 2,454 คน (ขอมูลอัตรา

กําลัง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว กรมสุขภาพจิต 

กองการเจาหนาที่ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555) โดยมีบทบาทและภารกิจในการ

ศกึษา วจิยั พฒันาองคความรู และเทคโนโลยดีานสขุภาพจติ การถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต ตลอดจนบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเปน

ธรรม และทันตอสถานการณ แกผูปวยที่มีปญหารุนแรง ยุงยาก ซับซอน และในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กรมสุขภาพ

จิตไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนางานสุขภาพจิต ไดแก “ประชาชนมีสุขภาพจิตดี 

สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข” และในปงบประมาณ 2556-2557 ได

มนีโยบายในการมุงมัน่พฒันาองคกรสูความเปนเลิศในงานบรกิารและวชิาการสุขภาพ

จิต ดวยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ผานกลไกการขับเคล่ือนในระดับชาติและ

ระดับทองถิ่น ซึ่งเหลานี้จะประสบความสําเร็จได จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความ

รวมมอืและการสนบัสนนุจากบคุลากร กรมสขุภาพจติทกุระดบั การสือ่สารกบับคุลากร
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ภายในองคกรจงึมคีวามสาํคญัไมยิง่หยอนไปกวาการสือ่สารกบัประชาชนหรอืผูมสีวน

เกี่ยวของภายนอกองคกร เพื่อกอใหเกิดพลังขับเคล่ือนที่เกิดจากความรวมมือรวมใจ 

ทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

 อยางไรก็ตาม การสื่อสาร นอกจากจะเปนเครื่องมือสําคัญขององคกรแลว 

ตลอดหลายปทีผ่านมา ประเดน็เกีย่วกบัสมดลุชวีติการทาํงานหรอืความสมดลุระหวาง

ชีวิตการทํางานเพื่อหารายไดเลี้ยงชีพ กับชีวิตดานอื่นๆ ของคน (Work-Life Balance 

: WLB) ไดรับความสนใจมากขึ้น ทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศตางๆ ทั่วโลก 

ซึง่ในมมุมองของการบรหิาร หากองคกรตางๆ ตองการทีจ่ะดงึดดูและรกัษาทนุมนษุย

ทีม่คีวามรูความสามารถใหอยูกบัองคกรไปนานๆ จาํเปนทีจ่ะตองจดัการใหบคุลากรมี 

WLB ที่ดี มิฉะน้ันแลวบุคลากรอาจรูสึกไมเปนสุขกับชีวิต และลาจากองคกรเพื่อไป

แสวงหาทางเลือกที่ดีกวาใหกับชีวิตของตน (ภาณุภาคย พงศอติชาติ, 2549) ดังนั้น 

จึงเปนที่นาสนใจในการศึกษาถึงความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรของกรม

สุขภาพจิต ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต และสมดุลชีวิต

การทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิตวาเปนเชนไร ตลอดจนมีความสัมพันธกันหรือ

ไมอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

สื่อสารและการทํางานภายในกรมสุขภาพจิต อันจะสงผลใหบุคลากรกรมสุขภาพจิต

เกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความผูกพันกับองคกร ตลอดจนปฏิบัติงานดาน

การดแูลสงเสรมิปองกนัปญหาสขุภาพจติของประชาชนไดอยางเตม็ความสามารถเพือ่

สุขภาพจิตที่ดีของประชาชนตอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการสื่อสารภายในกรมสุขภาพจิต ความ

พึงพอใจในการทํางานและสมดุลชีวิตการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต

 2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของบุคลากร

กรมสุขภาพจิตกับความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกร 

 3. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของบุคลากร

กรมสุขภาพจิตกับความพึงพอใจในการทํางาน
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 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความพงึพอใจการสือ่สารภายในองคกร

กับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต

 5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความพงึพอใจการสือ่สารภายในองคกร

กับสมดุลชีวิตการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
 แนวคิดลักษณะทางประชากร เปนแนวคิดที่เชื่อวาคนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย โดยการศึกษาในครั้งนี้ 
ผูศึกษาใชตัวแปรทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานที่ปฏิบัติ
งาน สถานภาพการทํางาน สายงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนง และเงินเดือน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบระบบราชการ
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบระบบราชการเปนองคความรู
ในภาพรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะขององคกรแบบราชการ ตามแนวคิดของ แม็กซ 
เวเบอร (Max Weber) ประกอบดวยคณุลกัษณะทีสํ่าคัญ ดงันี ้(สมยศ นาวกีาร, 2527, 
น. 8-9) 1. องคกรแบบราชการ ประกอบดวย ความสมัพนัธระหวางตาํแหนงทีก่าํหนด
ขึ้น 2. ความมุงหมาย หรือแผนงานอยางกวางๆ ขององคกรถูกแบงแยกยอยเปน
งานตางๆ และถูกจัดสรรระหวางตําแหนงตางๆ ในฐานะที่เปนหนาที่ที่เปนทางการ 
ขอบเขตของหนาที่และความรับผิดชอบจะเปนไปตามตําแหนง คําบรรยายลักษณะ
งาน 3. อาํนาจหนาทีใ่นการปฏบิตังิานขึน้อยูกบัตาํแหนง 4. อาํนาจหนาทีแ่ละตาํแหนง
ถูกจัดระเบียบเปนลําดับชั้น 5. กฎและขอบังคับ ถูกกําหนดขึ้นมาอยางเปนทางการ
เพือ่ควบคมุการกระทาํของตาํแหนงตางๆ ภายในองคกร 6. ระเบยีบวธิปีฏิบตัใินองคกร
จะเปนทางการและไมเปนสวนตัว บุคคลทุกคนตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับ 
7. สมาชกิขององคกรตองแยกระหวางชวีติสวนตวัและชวีติทางองคกร 8. การคดัเลอืก
พนกังานเพ่ือการจางงานในองคกรแบบราชการอยูบนพืน้ฐานของคณุสมบตัทิางเทคนคิ 
ไมใชความเกี่ยวพันทางครอบครัวและอื่นๆ 9. การจางงานในองคกรเปนไปตลอดชีพ
การทํางาน และ 10. การรักษาระเบียบวินัย เปนสวนหนึ่งขององคกรแบบราชการ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร 
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการสือ่สารภายในองคกร เปนองคความรูในภาพ

รวมเกีย่วกบัความสาํคญัของการสือ่สารภายในองคกรสําหรบัผูบรหิารและผูปฏิบตังิาน 

ไดแก เปนเครื่องมือสําคัญของฝายบริหารในการบริหารงาน ชวยสรางความสัมพันธ

อันดีแกทั้งสองฝาย ชวยใหเกิดความเขาใจระหวางกันดีขึ้น ชวยใหการปฏิบัติภารกิจ

ของทุกหนวยงาน ทุกสวนเปนไปได และประสานกันจนบรรลุวัตถุประสงค และชวย

ใหเกิดการพัฒนาและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ โครงสรางการส่ือสารในองคกร 

แบงออกเปน การสื่อสารที่เปนทางการ (Formal communication) และการสื่อสาร

ที่ไมเปนทางการ (Informal communication) (ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี, 2554, 

น. 81-82) การสื่อสารที่เปนทางการ มีทิศทางการไหลของขาวสารอยู 4 ทิศทางดวย

กนั คอื การสือ่สารแนวดิง่ (Downward communication) เปนการถายทอดขาวสาร

จากบุคคลที่อยูในตําแหนงสูงกวาไปยังบุคคลที่อยูในตําแหนงที่ตํ่ากวา หรือการ

ถายทอดขอมูลจากผูบริหารลงมายังผูปฏิบัติ การสื่อสารแนวตั้ง (Upward commu-

nication) เปนการถายทอดขอมลูจากบคุคลทีอ่ยูในตาํแหนงระดบัตํา่กวาไปยงับคุคล

ที่อยูในระดับตําแหนงสูงกวา หรือการสงขอมูลจากผูใตบังคับบัญชาขึ้นไปยังผูบังคับ

บัญชา การสื่อสารแนวราบ (Horizontal communication) เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้น

ระหวางบคุคลทีด่าํรงตาํแหนงในระดบัเดยีวกนัขององคกร โดยปกตเิปนการแลกเปลีย่น

ขอมลูระหวางพนกังานทีท่าํงานในหนวยงานเดยีวกนั มผูีบงัคบับญัชาคนเดยีวกนั และ

มีหนาที่การงานในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ การส่ือสารแนวราบยังหมายถึงการ

สื่อสารระหวางหนวยงานในระดับใดระดับหน่ึงขององคกรดวย และการสื่อสารตาง

หนวยงานและตางระดับ (Diagonal communication) เปนการสื่อสารระหวาง

ผูปฏิบัติงานที่อยูคนละสายงานและอยูตางระดับกัน สวนการสื่อสารที่ไมเปนทางการ 

เปนปฏสิมัพนัธระหวางบคุคลทีไ่มไดสะทอนใหเหน็ถงึชองทางการสือ่สารทีเ่ปนทางการ

เกิดขึ้นเมื่อขอมูลท่ีถูกถายทอดผานชองทางการสื่อสารที่เปนทางการไมพอเพียงและ

มีความคลุมเครือ มักเปนเรื่อง “ลับ” เก่ียวกับบุคคลหรือเหตุการณที่ไมถูกส่ือสาร

ตามชองทางท่ีเปนทางการหรือเรียกวาการสื่อสารแบบพวงองุน (Grapevine com-

munication)
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4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจการสื่อสารภายในองค์กร
 เปนแนวคดิทีเ่กีย่วกบัความรูสกึทีม่ตีอการส่ือสารภายในองคกร วาสอดคลอง

กับความตองการและความรูสึกของตนเองมากนอยเพียงใด โดยใชแนวคิดของ ดาวน 

และ ฮาเซน (Down & Hazen) ที่ศึกษาความพึงพอใจการสื่อสารขององคกรใน 8 มิติ 

ไดแก ความพงึพอใจในบรรยากาศของการสือ่สาร (Satisfaction with communica-

tion climate) ความพึงพอใจในการสื่อสารกับผูบังคับบัญชา (Satisfaction with 

communication with supervisors) ความพงึพอใจในการบรูณาการหรอืความเปน

อนัหนึง่อนัเดยีวกันในองคกร (Satisfaction with organizational integration) ความ

พึงพอใจในคุณภาพของสื่อ (Satisfaction with media quality) ความพึงพอใจ

ในการสื่อสารตามแนวราบและการสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Satisfaction with 

horizontal and informal communication) ความพงึพอใจในภาพรวมขององคกร

โดยทั่วไป (Satisfaction with organizational perspective) ความพึงพอใจใน

การติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา (Satisfaction with communication with 

subordinates) และความพึงพอใจในขอมูลปอนกลับสวนตัว (Satisfaction with 

personal feedback) 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำางาน
 เปนแนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกของบุคคลที่มีตองานที่กระทําอยู ซึ่งสัมพันธ

กบัความตองการหรอืแรงจงูใจของแตละปจเจกบคุคล ความพงึพอใจในการทาํงานจะ

เกิดขึ้นหากไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ 

แตหากบคุคลไมไดรบัการตอบสนองเทาทีค่วร กจ็ะเกดิความไมพงึพอใจในการทาํงาน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s 

Hierarchy of Needs Theory) (1943, quotd in James L. Gibson, 1994, 

p. 148) ระบวุา บคุคลจะมคีวามตองการทีเ่รยีงลาํดบัจากระดบัพืน้ฐานมากทีส่ดุไปยงั

ระดับสูงสุด ประกอบดวย ลําดับขั้นท่ี 1 ความตองการทางสรีระ (Physiological) 

ลําดับขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security) ลําดับขั้น

ที่ 3 ความตองการทางสังคม (Belongingness, social, and love) ลําดับขั้นที่ 4 

ความตองการเปนท่ียอมรับ ยกยองและใหเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem) และลําดับ
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ขั้นที่ 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization) และทฤษฎี 2 ปจจัย 

ของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) ที่ระบุถึงสภาพแวดลอม

ของงาน ที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction) และลักษณะของ

งานทีท่าํใหเกดิความพงึพอใจในงาน (Job satisfaction) ซึง่ประกอบดวย ปจจยัจงูใจ 

(Motivation Factor) ไดแก สัมฤทธิผลของงาน (Achievement) การไดรับการ

ยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงาน (Work itself) ความรับผิดชอบใน

หนาทีก่ารงาน (Responsibilty) ความกาวหนาในหนาทีก่ารทาํงาน (Advancement) 

และโอกาสในการเติบโต (Growth) และปจจัยอนามัย (Hygiene Factor) ประกอบ

ดวย นโยบายและการบริหารองคกร (Company Policy and Administration) การ

ปกครองบังคับบัญชาหรือการควบคุมดูแล (Supervision) ความสัมพันธกับผูบังคับ

บัญชา (Relationship with Supervisor) สภาพการทํางาน (Working Condition) 

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with Peers) ความสัมพันธกับผูใต

บังคับบัญชา (Relationship with Subordinates) และเงินเดือน (Salary) ที่ถึงแม

ผูบริหารหรือองคกรจะกําจัดสาเหตุของความไมพึงพอใจออกตามปจจัยอนามัยแลว 

ก็ไมไดหมายความวาพนักงานจะเกิดความพึงพอใจ แตจะเปนผลทําใหไมมีความ

พึงพอใจเทานั้น ซึ่งหมายถึงอยูในสถานะที่เปนกลาง ความพึงพอใจและแรงจูงใจ

จะเกิดไดตอเมื่อไดรับปจจัยจูงใจเทานั้น 

6. แนวคิดเกี่ยวกับสมดุลชีวิตการทำางาน
 “สมดุลชีวิตการทํางาน (Work Life Balance or Quality of Work)” เริ่ม

นํามาใชครั้งแรกในป ค.ศ. 1986 ในประเทศไทยมีการใชสมดุลชีวิตการทํางานจาก

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 

 ประโยชนของสมดลุชวีติการทาํงาน ไดแก 1. ความพงึพอใจในการทาํงาน

ของพนักงานเพิ่มขึ้น (Increase Job Satisfaction) 2. พนักงานมีความสุขในชีวิตการ

ทํางาน (Emotion and Physical well being) 3. พนักงานและองคการมีผลิตภาพ

เพิ่มขึ้น (Improve Productivity) และ 4. สนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากร

มนุษย (เกษมสิษฐ แกวเกียรติคุณ, 2551, อางถึงใน ณัฏฐณิชา อรุณเลิศรัศมี, 2553, 

น. 13-15) ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดเสนอกลยุทธ
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ทางเลือกการสรางและพัฒนาความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานที่หลากหลาย 

ไดแก ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุน (Flex Time) การใหวันหยุดทดแทน (Time off in 

Lieu) การทาํงานแบบรวบยอดได (Compressed Working) คดิแผนชัว่โมงการทาํงาน

รายป (Annualized hours) การทาํงานชัว่คราว (Part Time) การแบงภาระงาน (Job 

Sharing) การทํางานที่เปนชวงระยะเวลา (Term Time working) การทํางานเปนกะ 

(Shief Working) การทาํงานจากทีบ่าน/การทาํงานทางไกล (Working from home/

Tele Working) และการหยุดพักงาน (Breaks from home)

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
 งานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัความสมัพนัธระหวางความพงึพอใจการส่ือสารภายใน

องคกรกับความพึงพอใจในการทํางาน โดยสวนใหญ พบวา มีความสัมพันธกันใน

ทิศทางบวก อาทิ ผลการวิจัยของอภิวัฒน คลองนาวา (2553) ที่ไดศึกษาความ

พึงพอใจในการสื่อสารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม กันทลัส ทองบุญมา (2553) ศึกษาความพึงพอใจในการสื่อสาร

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สวนผล

งานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัสมดลุชวีติการทาํงาน พบวา ในประเทศไทยมจีาํนวนไมมากนกั 

โดยเฉพาะผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจการสื่อสาร

ภายในองคกรกับสมดุลชีวิตการทํางาน ผลการวิจัยที่พบ จะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน แนวทางเสริมสรางสมดุลชีวิตการทํางาน ความสัมพันธระหวางสมดุล

ชวีติการทาํงานกบัความพงึพอใจในงาน สมดลุชวีติการทาํงานกบัลกัษณะทางประชากร 

และสมดุลชีวิตการทํางานกับวัฒนธรรมองคกร ซึ่งพบวา สมดุลชีวิตการทํางาน 

มีความสัมพันธกับงานหรือความพึงพอใจในการทํางาน อาทิ ผลการวิจัยของ อุไรพร 

จันทะอุมเมา ดนุสดา จามจุรี และศิริมา ลีละวงศ (2554) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจ

ในงาน ความสมดลุระหวางชวีติและการทาํงานของบคุลากรสุขภาพในสงักดักระทรวง

สาธารณสุข จุฑาภรณ หนูบุตร (2554) ศึกษาความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

กรณีศึกษา: โรงพยาบาลวิภาวดี เปนตน
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วิธีการวิจัย

 การศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ทาํการ

สาํรวจกลุมตวัอยาง ซึง่เปนบคุลากรของกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ จาํนวน 

380 คน ประกอบดวย ขาราชการ พนกังานราชการ ลูกจางประจาํ และลูกจางชัว่คราว 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทคําถามปลายปด (close-ended 

question) และคาํถามปลายเปด (open-ended question) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็

ขอมลู และใหผูตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามดวยตวัเอง (self-administered 

questionnaire) สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและ

คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชสถติเิชงิอนมุาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ

สมมติฐานไดแก การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย โดยใช Independent 

Sample t-test และ One-Way ANOVA การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยใชการทดสอบของ LSD Test 

และการหาคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเพยีรสนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

สวนที่ 1  ลักษณะทางประชากร
 บุคลากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 

31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาล/สถาบัน เปน

ขาราชการ อยูในสายงานสนับสนุน มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน

ปจจุบัน 5 ปหรือตํ่ากวา เปนผูปฏิบัติงาน และมีเงินเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองค์กร
 บคุลากรมคีวามพงึพอใจการสือ่สารภายในองคกรโดยเฉลีย่อยูในระดบัมาก 

(3.85) และเมือ่วเิคราะหเปนรายดาน พบวา มคีวามพงึพอใจโดยเฉลีย่อยูในระดบัมาก

เกือบทุกดาน ยกเวน ดานภาพรวมขององคกรโดยทั่วไป ที่พบวา มีความพึงพอใจ
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โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (3.40) ทั้งนี้สามารถเรียงลําดับความพึงพอใจรายดาน 

ไดดังนี้ 1. การสื่อสารตามแนวราบและการสื่อสารแบบไมเปนทางการ (3.83) 2. การ

บูรณาการหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคกร (3.80) 3. การส่ือสารกับผูใต

บังคับบัญชา (3.80) 4. การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา (3.71) 5. บรรยากาศของการ

สื่อสาร (3.65) 6. คุณภาพสื่อ (3.63) 7. ขอมูลปอนกลับสวนตัว (3.50) และ 8. ภาพ

รวมขององคกรโดยทั่วไป (3.40)

 การท่ีบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความพึงพอใจตอการสื่อสารตามแนวราบ

และการสื่อสารแบบไมเปนทางการมากที่สุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ มานิดา 

คาํจนี (2547) ทีพ่บวา พนกังาน รายเดอืน บรษิทั วาไทยอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

มีความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารตามแนวราบมากที่สุด เมื่อพิจารณาการสื่อสาร

ภายในกรมสขุภาพจติ จะพบวา มกีารเปดโอกาสใหสือ่สารตามแนวราบมากขึน้ ทาํให

บุคลากรมีความไววางใจและมีความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน กลาพูดคุย กลา

ปรกึษาและการเดนิเขาไปคยุดวยตนเอง สาํหรบัความพงึพอใจดานภาพรวมขององคกร

โดยทั่วไป ที่พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง อภิปราย

ไดวา การสื่อสารดานภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป อาจยังตอบสนองความตองการ

ของบุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เรดดิ้ง (Redding, 1972, 

p. 429, อางถึงใน กันทลัส ทองบุญมา, 2553, น. 22) ที่กลาววา ความพึงพอใจการ

ติดตอสื่อสาร หมายถึง ระดับของความพึงพอใจที่พิจารณาจากขาวสารที่มีอยูภายใน

องคกร วา สามารถที่จะตอบสนองความตองการของบุคลากรไดหรือไม ซึ่งในชวงการ

เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ อยูในชวงของการเตรียมการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารงานของกรมสุขภาพจิตใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ 

National Health Authority การสื่อสารของกรมสุขภาพจิตในชวงแรกจึงจํากัดอยู

เพียงระดับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ เนื่องจากเปนเรื่องละเอียดออนที่ตองทําความ

เขาใจและตองวิเคราะหอยางถี่ถวน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน 

(2539, น. 161-162) ที่กลาววา บุคคลที่มีตําแหนงสูงกวามักมีโอกาสในการเขาถึง

ขาวสารไดมากและหลากหลายกวา การวางแผนการสื่อสารเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงจึงยังไมมีความชัดเจน บุคลากรระดับตางๆ จึงไมไดรับการสื่อสารขอมูล

ดานนี้อยางชัดเจนและเพียงพอ เชนเดียวกับการส่ือสารเกี่ยวกับงบประมาณหรือ

สถานะทางการเงินขององคกร รวมทั้งการสื่อสารเกี่ยวกับคาตอบแทน สวัสดิการและ
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ผลประโยชนตางๆ ท่ีพบวา สวนใหญการสื่อสารยังจํากัดอยูเพียงระดับผูบริหารและ

ผูเกี่ยวของเชนเดียวกัน 

สวนที่ 3  ความพึงพอใจในการทำางาน
 บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการทาํงานโดยเฉลีย่อยูในระดบัมาก (3.55) และ

เมือ่วเิคราะหเปนรายดาน พบวา มคีวามพงึพอใจโดยเฉลีย่อยูในระดบัมากเชนเดยีวกนั 

ซึ่งมีความพึงพอใจดานเนื้องานมากที่สุด (3.55) เมื่อวิเคราะหเปนรายประเด็น พบวา 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุดกับงานท่ีมีความนาสนใจและทาทายความสามารถ (3.81) 

ซึ่งเปนปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

(รังสรรค ประเสริฐศรี, 2548, น. 94) ท้ังน้ี เนื่องจากเนื้องานของกรมสุขภาพจิต

โดยสวนใหญแลวมีลักษณะเฉพาะ อาศัยความเปนวิชาชีพ อาทิ การตรวจวินิจฉัย

โดยจิตแพทย การใหคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพจิต โดยนักจิตวิทยา หรือนัก

สังคมสงเคราะห หรือการดูแลผูปวยโดยพยาบาลวิชาชีพ ลักษณะงานที่ทําจึงเปนงาน

ที่นาสนใจและทาทาย ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน เกิดความ

รับผิดชอบ และความภาคภูมิใจ ซึ่งถือเปนสิ่งจูงใจบุคลากรใหทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ขณะท่ีมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยตอความเปนธรรมในการไดรับการ

ประเมินเพื่อการเลื่อนตําแหนง (3.40) การไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถ

เพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น (3.30) และความชัดเจนใน

เสนทางการเจริญเติบโตในการทํางาน (3.25) อยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา 

บคุลากรกลุมตวัอยางสวนใหญเปนผูปฏบิตังิานและอยูในสายงานสนบัสนนุ การเลือ่น

ตาํแหนง เสนทางการเจรญิเตบิโตในการทาํงานจงึยงัเหน็ไมชดัเทากบับคุลากรสายงาน

หลัก ซึ่งเปนที่ตองการและอาศัยความชํานาญเฉพาะทางมากกวา 

 สําหรับความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของการทํางาน เม่ือวิเคราะหเปน

รายประเด็น พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุดกับการใหความเคารพ ศรัทธา 

เชื่อฟงคําสั่งและคําแนะนําของผูบังคับบัญชา (3.86) ซึ่งตามทฤษฎี 2 ปจจัย ของ 

Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) ถาผูใตบังคับบัญชาไมศรัทธา เชื่อถือ 

ไมรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ทําตัวถวงความเจริญของหนวยงาน เขากันไมได

สนิทกับผูบังคับบัญชา ยอมสรางความไมพอใจในการทํางาน ซึ่งกรมสุขภาพจิตเปน



JC JournalJC Journal252

องคกรแบบราชการ (Bureaucracy) มีอํานาจหนาที่และตําแหนงที่ถูกจัดระเบียบ

เปนลําดับช้ัน อํานาจหนาท่ีเปนตัวกํากับและรักษาใหทุกอยางเปนไปตามแบบแผน 

เจาหนาที่แตละคนตองรับผิดชอบการตัดสินใจของผูอยูใตบังคับบัญชาเหมือนกับการ

ตัดสินใจของเขาเอง ตลอดจนมีกฎและขอบังคับที่ถูกกําหนดขึ้นมาอยางเปนทางการ

เพื่อควบคุมการกระทําของตําแหนงตางๆ ภายในองคกร (สมยศ นาวีการ, 2527, 

น. 8-9) ผูบงัคบับญัชาและผูใตบงัคบับญัชาจงึจาํเปนตองรวมมอืประสานงานกนั ขณะ

เดียวกันทุกฝายก็ตองเคารพในอํานาจหนาท่ีตามลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา 

ขณะที่ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยตอความรวดเร็วและความเปนธรรมของระบบการ

พิจารณาจายคาตอบแทน (3.33) และความสะดวกในการรับบริการดานสวัสดิการ 

(3.33) ความเหมาะสมของคาตอบแทนกับระดับการศึกษา ความรู ความสามารถ 

ประสบการณการทํางาน (3.29) และความเหมาะสมของสวัสดิการที่ตองการ (3.24) 

อยูในระดบัปานกลาง อภปิรายไดวา ปจจยัดงักลาว เปนความตองการขัน้พืน้ฐานตาม

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว ลําดับขั้นที่ 1 ซึ่งเปนความตองการขั้น

พืน้ฐานของชวีติ เชน ความตองการปจจยั 4 ซึง่หากบคุลากรมรีายไดจากการปฏบิตังิาน

ที่เพียงพอ ก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยมีอาหารและที่พักอาศัย เขายอมมีกําลัง

ที่จะทํางานตอไป และความตองการลําดับขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 

ซึ่งในที่นี้ คือ การมีความมั่นคงทางอาชีพและการเงิน มีหลักประกันในการทํางานที่ดี 

เชนเดียวกับ ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮิรซเบิรก ซึ่งปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ

สภาพแวดลอมของงาน ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน หรือสวัสดิการ ที่หากไดรับไม

เหมาะสมกับงานที่ทํา หรือไดรับชา ยอมเกิดความไมพึงพอใจหรือไมมีความสุขในการ

ทํางาน อีกทั้งบุคลากรจากการศึกษา สวนใหญเปนผูปฏิบัติงานและอยูในสายงาน

สนับสนุนมากกวาสายงานหลัก เกือบ 2 เทา คาตอบแทนทางวิชาชีพและเสนทางการ

เจริญเติบโตในการทํางานจึงยังเห็นไมชัดเทากับบุคลากรสายงานหลัก ซ่ึงตองอาศัย

ความชํานาญเฉพาะทางมากกวา 

สวนที่ 4  สมดุลชีวิตการทำางาน
 บคุลากรมสีมดลุชวีติการทาํงานโดยเฉลีย่อยูในระดบัสงู (3.82) เมือ่วเิคราะห

เปนรายประเด็น พบวา บุคลากรมีสมดุลชีวิตการทํางานมากที่สุดในการแบงเวลา
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ทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสม รองลงมา คือ การ

ทํางานไมเปนอุปสรรคตอการพบปะสังสรรคเพื่อนฝูง และมีสมดุลนอยที่สุดในการมี

เวลาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางเหมาะสม อภิปรายไดวา บุคลากรกลุมตัวอยาง

สวนใหญ อายุ 31-40 ป จัดอยูในกลุม Generation X (Extraordinary Generation) 

ซึ่งเปนกลุมที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2508-2522 จะมีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรงายๆ 

ไมเปนทางการและใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางงานกับครอบครัว (Work – 

life balance) (กุศลิน ขัติยะ, 2555) นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาล/สถาบัน ในการใหบริการและอยูกับผูปวยหรือผูมีปญหาสุขภาพจิต

ที่แยหรือออนแอกวาตนเอง ประกอบกับ ความเปนวิชาชีพที่มีความรูความเขาใจดาน

จิตวิทยา จึงอาจมีแนวคิดหรือมองชีวิตในมุมบวก ทําใหมีวิธีการสรางสมดุลชีวิตการ

ทํางานใหกับตัวเองไดดี สมดุลชีวิตการทํางานจึงอยูในระดับสูง

สวนที่ 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรของบคุลากรกรมสขุภาพจติแตกตางกนั

 จะมีความพึงพอใจการสื่อสารภายในองค์กรแตกตางกัน 
 ผลการวิจัย พบวา ลักษณะทางประชากรของบุคลากรกรมสุขภาพจิต

แตกตางกนัจะมคีวามพงึพอใจการสือ่สารภายในองคกรไมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั 

ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดหรืองานวิจัยของนักวิชาการหรือนักวิจัยหลายทาน อาทิ 

แนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 105-106, 161-162) ที่กลาววา ผูหญิงกับ

ผูชายมคีวามแตกตางกนัอยางมากในเรือ่งความคดิ คานยิม ทศันคต ิรวมถงึพฤตกิรรม 

ตลอดจนความตองการตางๆ บคุคลทีม่อีายตุางกนัมกัมคีวามตองการในสิง่ตางๆ แตก

ตางกัน ระดับการศึกษาเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิดหรือ

พฤติกรรม และไมสอดคลองกับ ยุวดี วรหาญ (2550, น. 10) ที่กลาววา อาชีพ รายได 

เชื้อชาติ และชาติพันธุ ตลอดจนพื้นฐานทางครอบครัวของผูรับสาร จะมีอิทธิพล

อยางมากตอปฏิกิริยาของผูรับสาร ท้ังน้ี อาจเปนเพราะการบริหารจัดการดานการ

สื่อสารภายในกรมสุขภาพจิตมีวิธีการติดตอสื่อสาร การรับสงขาวสารจากส่ือตางๆ 

ภายในองคกรที่เหมือนๆ กัน เชน หนังสือเวียน ประกาศ การประชุม เนื่องจากเปน

องคกรแบบราชการ การสื่อสารภายในองคกรที่เกิดขึ้นจึงเปนไปในลักษณะเดียวกัน 
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ทั้งเนื้อหา ขอมูลขาวสาร กฎระเบียบขอบังคับ ส่ือหรือชองทางการส่ือสาร รวมทั้ง

รูปแบบการสื่อสาร ดังนั้น การสื่อสารภายในองคกรจึงมีผลกระทบตอบุคลากรทุกคน

เทาเทียมกัน ประกอบกับ การสื่อสารภายในกรมสุขภาพจิต มีทั้งการสื่อสารที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ทําใหการ

ประสานงานราบรืน่ บคุลากรตระหนกัดวีางานของตนเปนสวนหนึง่ของระบบโดยรวม

ขององคกร ความแตกตางทางลักษณะประชากรจึงไมใชตัวแปรสําคัญที่ทําใหความ

พึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
 แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการทำางานแตกตางกัน 

 ผลการวิจัย พบวา ลักษณะทางประชากรของบุคลากรกรมสุขภาพจิต

แตกตางกันจะมีความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรไมแตกตางกัน ยกเวน ปจจัย

ดานการศึกษา สถานภาพการทํางาน และตําแหนง ที่ทําใหมีความพึงพอใจในการ

ทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงการท่ีบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีลักษณะทาง

ประชากรแตกตางกันที่โดยสวนใหญพบวา มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตาง

กัน อภิปรายไดวา กรมสุขภาพจิตใหความสําคัญกับบุคลากร ทุกเพศ ทุกวัย ไมวาจะ

เงินเดือนเทาใด ระยะเวลาปฏิบัติงานนานเพียงใด อยูในหนวยงานหรือสายงานใด ทุก

คนมสีทิธแิละโอกาสอยางเทาเทยีมกนัในการแสดงความรูความสามารถในการปฏบิตัิ

งานดานตางๆ ไดเหมือนกัน ประกอบกับ มีระบบการบริหารแบบราชการ (Bureau-

cracy) ที่มีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบเปนไปตามตําแหนง มีการแบงงานกัน

ทําเฉพาะดานตามความถนัดหรือความสามารถ จึงทําใหบุคคลเกิดความเช่ียวชาญ

ในงานเฉพาะดานและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามภาระ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 จากการวิจัย ยังพบวา บุคลากรกรมสุขภาพจิตที่มีการศึกษาระดับมัธยม

ปลายหรือตํ่ากวาและปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการทํางานดานเนื้องานนอยกวา

บุคลากรกรมสุขภาพจิตที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

อภปิรายไดวา บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาสงูโดยสวนใหญจะไดรบัมอบหมายงานหรอื

ความรับผิดชอบที่สูงตามไปดวย ทั้งการเปนผูบังคับบัญชาหรือการไดรับมอบหมาย

ตัวชี้วัดที่ทาทาย 
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 นอกจากนี้ ยังพบวา บุคลากรกรมสุขภาพจิตที่มีสถานภาพการทํางานเปน

ขาราชการมีความพึงพอใจการทํางานดานเนื้องานมากกวาบุคลากรกรมสุขภาพจิต

ทีม่สีถานภาพการทาํงานเปนลกูจางประจาํและลกูจางชัว่คราว ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 

อภิปรายไดวา ขาราชการจะมตีําแหนงหนาทีค่วามรับผิดชอบทีถ่กูระบไุวอยางชดัเจน

ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง งานที่ปฏิบัติจึงมีความเหมาะสม ตรงตามความ

สามารถ ประสบการณและความถนัด มีความชัดเจนในระบบการทํางานและวิธีการ

ปฏบิตังิาน รวมทัง้ตองรบัผดิชอบตวัชีว้ดัซึง่มผีลตอการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

มากกวาลกูจางประจาํหรอืลกูจางชัว่คราว เนือ้งานทีไ่ดรบัจงึมคีวามทาทาย ทาํใหเกดิ

ความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน เกิดความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจ 

จงูใจใหทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ สวนผลการศึกษา ทีพ่บวา บคุลากรกรมสุขภาพ

จิตที่เปนหัวหนางาน/ฝาย/กลุมงานมีความพึงพอใจในการทํางานดานเนื้องานและ

สภาพแวดลอมของการทํางานมากกวาบุคลากรกรมสุขภาพจิตที่เปนผูปฏิบัติงาน 

ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 อภปิรายไดวา ผูทีเ่ปนหวัหนางาน/ฝาย/กลุมงาน โดยสวนใหญ

แลวมีสถานภาพเปนขาราชการ มีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตอ

งาน ประกอบกับมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงาน 

มีความใกลชิด และมีความสัมพันธอันดีตอกัน ยอมทําใหเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางานทั้งดานเนื้องานและสภาพแวดลอมของการทํางาน ซ่ึงเหลาน้ีสอดคลองกับ 

ทฤษฎี 2 ปจจัย ของเฮิรซเบิรก (Herzberg) ที่มีปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 

เปนปจจยักระตุนทาํใหเกดิความพยายามทีจ่ะทาํใหไดผลงานและปฏบิตังิานดวยความ

พึงพอใจและดียิ่งขึ้น ไดแก การไดรับการยอมรับนับถือ จากการที่ผูบริหารระดับสูง

แตงตั้งใหเปนหัวหนางาน/กลุมงาน/ฝาย เพื่อนรวมงาน และบุคคลทั่วๆ ไปใหการ

ยอมรับ มีลักษณะงานที่นาสนใจและทาทายความสามารถ เปนงานสําคัญ มีคุณคา 

ไดรับเกียรติและความไววางใจ มอบหมายใหรับผิดชอบทํางานช้ินสําคัญๆ อยางมี

อสิระเสร ีใหโอกาสทาํงานไดอยางเตม็ที ่รวมทัง้ไดรบัการตอบสนองจากปจจยัอนามยั 

(Hygiene factor) ไดแก การมีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา

เชื่อถือ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
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 สมมติฐานที่ 3 ความพงึพอใจการสือ่สารภายในองค์กรมคีวามสมัพนัธ์กบั
 ความพงึพอใจในการทำางานของบคุลากรกรมสขุภาพจติ

 ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิตอยางมีนัยสําคัญ โดยเปน

ความสัมพันธทางบวก ยิ่งบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความพึงพอใจการสื่อสารภายใน

องคกรมาก จะยิ่งมีความพึงพอใจในการทํางานมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ

นักวิจัยหลายทาน อาทิ อภิวัฒน คลองนาวา (2553) ที่พบวา ความพึงพอใจในการ

สือ่สารกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรกรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม 

โดยภาพรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอภิปรายไดวา กรมสุขภาพจิตไดให

ความสําคัญกับการสื่อสารภายในองคกรผานการสื่อสารรูปแบบตางๆ ทําใหบุคลากร

เกิดความพึงพอใจ เนื่องจากการสื่อสารภายในองคกรเปนเครื่องมือสําคัญในการชวย

ตรวจสอบความเขาใจผลงานของผูปฏิบัติงาน ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน นํามาซ่ึงความสนิทสนม 

ไววางใจ เขาใจกันดีขึ้น ทําใหการปฏิบัติภารกิจของทุกหนวยงาน ทุกสวนเปนไปได 

เกิดการประสานงานกัน ตลอดจนชวยพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผล

การศึกษา พบวา ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรดานขอมูลปอนกลับสวนตัว

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา กรม

สุขภาพจิตใหความสําคัญกับการสื่อสารดานขอมูลปอนกลับสวนตัวที่สรางความ

พึงพอใจใหกับบุคลากร ไดแก การชื่นชมและยกยองบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ตลอดจน

การใหรางวัลกับผูมีผลงานดีเดน ทําใหบุคลากรเกิดความภูมิใจ มีกําลังใจ มีผลในการ

กระตุนจูงใจในการทํางานไดดียิ่งขึ้น 

 สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองค์กรมีความสัมพันธ์
 กับสมดุลชีวิตการทำางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิต

 ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธ

กับสมดุลชีวิตการทํางานของบุคลากรกรมสุขภาพจิตอยางมีนัยสําคัญ โดยเปนความ

สัมพันธทางบวก ยิ่งบุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกร

มาก จะยิ่งมีสมดุลชีวิตการทํางานมาก โดยพบวา ความพึงพอใจการส่ือสารภายใน
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องคกรดานการสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา ซึ่งไดแก ความพึงพอใจที่ผูใตบังคับบัญชา

ปฏบิตัติามคาํสัง่ทีไ่ดรบัมอบหมาย ผูใตบงัคบับญัชาเสนอความคดิรเิริม่หรอืการรายงาน

ขอมลูทีเ่ปนประโยชนกบัองคกร และเปดใจรบัฟงผลการปฏบิตังิาน ขอเสนอแนะและ

คําวิพากษวิจารณ มีความสัมพันธกับสมดุลชีวิตการทํางานในระดับสูง อภิปรายไดวา 

การสื่อสารดังกลาวเปนการสื่อสารแนวตั้ง (Upward communication) ที่มีความ

สําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารท่ีจะทําใหทราบวาเกิดอะไรขึ้นบางในองคกร (Gibson & 

Hodgetts, 1991, p. 217) ผูบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการตัดสินใจในการ

บริหารงานขององคกรได เพราะขอมูลจะชี้ใหเห็นถึงแนวคิด ทัศนคติและความรูสึก

ของพนกังาน ทาํใหพนกังานยอมรบัขาวสารทีถ่กูถายทอดจากผูบรหิาร ตลอดจนทาํให

พนักงานเกิดความรูสึกจงรักภักดีและความรูสึกดานดีตอองคกร เพราะเปนการเปด

โอกาสใหมีการสื่อสารสองทาง ลดการเกิดความขัดแยง ผูบริหารสามารถแกไขปญหา

และใหความชวยเหลอืผูบงัคบับญัชาไดตรงจดุ ไวใจผูใตบงัคบับญัชาในการมอบหมาย

งานตางๆ ใหทํา ทําใหงานดําเนินไปอยางตอเนื่อง สามารถจัดสรรเวลาในการบริหาร

งานดานอื่นๆ ได ขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาก็สามารถทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

หรือขอแนะนําและแนวทางแกไขปญหาในงานที่ปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว เกิดความ

พึงพอใจในการสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอีแวนส (Evans, 1962, อางถึงใน 

กัลยิมา โตกะคุณะ, 2541, น. 33) ที่กลาววา ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร คือ 

ความพึงพอใจในขาวสารที่ไดรับ เพราะขาวสารตางๆ ที่ไดรับ ผูปฏิบัติงานสามารถนํา

ไปใชในการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติงานตางๆ ใหสําเร็จไปได ผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบงัคบับญัชาจงึสามารถบรหิารจดัการเวลาในการทาํงานไดดขีึน้และเรว็ขึน้ ตลอด

จนเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกัน เกิดสมดุลชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น เปนตน 

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 ดานความพึงพอใจการสื่อสารภายในองค์กร
 1. จากการวิจัย พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกร

โดยเฉลีย่ในระดบัมากและมคีวามพงึพอใจดานการส่ือสารตามแนวราบและการส่ือสาร
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แบบไมเปนทางการมากทีส่ดุ องคกรจงึควรสนบัสนนุการสือ่สารรปูแบบนีอ้ยางตอเนือ่ง

ผสมผสานกับการสื่อสารทุกรูปแบบในองคกร อาทิ การสนับสนุนใหบุคลากรรวมกัน

จดักจิกรรมทีส่รางสรรครวมกนัทีเ่กดิจากความตองการรวมกนัทีจ่ะชวยสรางความสขุ 

ความสามัคคี หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของงานใหดีขึ้น อาทิ กิจกรรม OD (Organi-

zation Development) ทั้งในและนอกสถานที่ 

 2. จากการวิจัย พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคกร

ดานภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไปในระดับปานกลาง องคกรจึงควรมีชองทางการ

สื่อสารที่หลากหลาย เขาถึงบุคลากรมากข้ึน เพื่อใหบุคลากรทราบถึงขาวสารที่

เกี่ยวของ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร คาตอบแทน สวัสดิการ ความ

กาวหนาทางอาชพี การเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน สถานะทางการเงนิขององคกร 

โดยอาจเพิม่ชองทางการสือ่สารทีม่ากกวาบนัทกึขอความหรอืประกาศแจงเวยีนตางๆ 

อาทิ เพิ่มชองทางการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน เชน เฟสบุค (Facebook) 

ทวิตเตอร (Twitter) หรือโปรแกรมสนทนา ไลน (Line) หรือการส่ือสารผานระบบ

ขอความสั้น (SMS) หรือการสื่อสารผานสื่อบุคคลโดยตรง

 ดานความพึงพอใจในการทำางาน
 1. จากการวจิยั พบวา บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการทาํงานโดยเฉล่ียอยู

ในระดับมาก โดยพึงพอใจดานเนื้องานมากที่สุด ซึ่งถือเปนแรงจูงใจที่ดีตอการกระตุน

ใหเกิดการทํางานใหมีประสิทธิภาพได องคกรจึงควรสงเสริมใหมีแรงจูงใจดานน้ีมาก

ขึน้โดยผูบงัคบับญัชาควรตระหนกัถงึการออกแบบหรอืมอบหมายงานทีม่คีวามนาสนใจ 

มคีวามทาทาย และมโีอกาสไดใชความคดิสรางสรรค รวมทัง้ใหอาํนาจในการตดัสนิใจ

งานที่ไดรับมอบหมายใหมากข้ึน โดยเบ้ืองตน อาจใหบุคลากรออกแบบงานหรือ

จัดทําตัวชี้วัดผลงานของตนเองท่ีมีความนาสนใจและทาทายมากกวาการกําหนดให

โดยผูบังคับบัญชา ซ่ึงอาจงายหรือยากจนเกินไป ทําใหบุคลากรขาดแรงจูงใจในการ 

ทํางานได 

 2. จากการวจิยั พบวา บคุลากรมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางตอความ

เปนธรรมในการไดรับการประเมินเพื่อการเลื่อนตําแหนง การไดรับการพัฒนาทักษะ

และความสามารถเพือ่เตรยีมความพรอมในการกาวสูตาํแหนงทีส่งูขึน้ และความชดัเจน
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ในเสนทางการเจริญเติบโตในการทํางาน องคกรจึงควรสรางการรับรู เพื่อใหบุคลากร

ทกุคนมทีศันคตวิา บคุลากรทกุคนมโีอกาสกาวหนาในการทาํงานอยางยตุธิรรม มเีสน

ทางการเจริญเติบโตอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานและ

มีความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น อาทิ การสอบถามความตองการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรที่จะเอื้อตอการดําเนินงานในทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3. จากการวิจัย พบวา บุคลากรยังมีความพึงพอใจตอความรวดเร็วและ

ความเปนธรรมของระบบการพจิารณาจายคาตอบแทน ความสะดวกในการรบับรกิาร

ดานสวัสดิการ และความเหมาะสมของคาตอบแทนกับระดับการศึกษา ความรู ความ

สามารถ ประสบการณการทาํงาน รวมถงึปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ และความเหมาะสม

ของสวัสดิการที่ตองการ ซึ่งอยูในระดับปานกลาง องคกรจึงควรมีการสํารวจผล

ตอบแทน รวมทั้งความตองการสวัสดิการตางๆ ของบุคลากร เพื่อนํามาทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายดานผลตอบแทนและสวัสดิการใหเหมาะสมกับความตองการของ

บุคลากรมากขึ้น 

 4. จากการวจิยั พบวา บคุลากรทีม่กีารศึกษาระดบัมธัยมปลายหรอืตํา่กวา

และปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจในการทาํงานดานเนือ้งานนอยกวาบคุลากรกรมสขุภาพ

จิตที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี องคกรจึงควรมีการสนับสนุนดานการศึกษา

ที่สูงขึ้นใหกับบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในสายงานสนับสนุน อาทิ การใหทุนอบรม

หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนตน

 5. จากการศึกษา พบวา บุคลากรที่เปนขาราชการมีความพึงพอใจการ

ทํางานดานเนื้องานมากกวาบุคลากรที่เปนลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ที่ระดับ

นยัสาํคญั และพบวา บคุลากรทีเ่ปนหวัหนางาน/ฝาย/กลุมงาน มคีวามพงึพอใจในการ

ทาํงานดานเนือ้งานและสภาพแวดลอมของการทาํงานมากกวาบคุลากรทีเ่ปนผูปฏิบตัิ

งาน องคกรจึงควรใหความสําคัญ เปดโอกาส และสนับสนุนใหบุคลากรเหลานี้มี

สวนรวมคิด และรับผิดชอบในงานท่ีมีความทาทายรวมกับบุคลากรที่เปนขาราชการ

หรือหวัหนางาน/ฝาย/กลุมงาน ใหมากขึน้ เพือ่ใหเกดิความรูสึกทีด่เีกีย่วกบัความสําเรจ็

ของงาน เกิดความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจ อาทิ การมีสวนรวมรับผิดชอบใน

ตัวชี้วัดสําคัญๆ ของหนวยงาน 
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 ดานสมดุลชีวิตการทำางาน
 1. จากการวิจัย พบวา ยังมีบุคลากรแสดงความคิดเห็นวา องคกรยังให

ความสาํคญักับสมดลุชวีติการทาํงานของบคุลากรไมมาก โดยเฉพาะการออกกาํลงักาย 

องคกรจงึควรกาํหนดนโยบายหรอืใหความสาํคญักบัการดาํเนนิงานในการสรางสมดลุ

ชีวิตการทํางานของบุคลากรอยางชัดเจน จริงจังและตอเนื่อง โดยสรางการมีสวนรวม

จากทกุฝาย รวมทัง้ทาํการสือ่สารใหทราบทัว่ทัง้องคกร อาท ิจดั Work-Life Balance 

Campaign รณรงคสรางสมดุลชีวิตการทํางานท่ัวทั้งองคกร ที่อาจมีการจัดกิจกรรม

การออกกําลังกายเปนประจําทุกสัปดาห หรืออนุโลมใหสลับเวลาทํางานไดตามความ

เหมาะสม หรือใหทุนการศึกษาแกบุตรของบุคลากร หรือจัดโปรแกรมดูแลเด็กชวง

ปดเทอม เปนตน

 2. จากการวิจัย พบวา บุคลากรมีสมดุลชีวิตการทํางานอยูในระดับสูง แต

ก็ยังพบวา มีบุคลากรบางสวนมองวาตนเองมีสมดุลชีวิตการทํางานไมมาก องคกรจึง

ควรสนับสนุนใหมีการจัดการความรูเกี่ยวกับแนวทางการสรางสมดุลชีวิตการทํางาน

จากบคุลากรทีม่สีมดลุชวีติการทาํงานในระดบัสงูเพือ่นาํมาใชเปนแนวทางในการสราง

สมดลุชวีติใหกบับคุลากรอืน่ๆ ทีพ่บวาสมดลุชวีติการทาํงานยงัไมสมดลุมากนกั ซึง่อาจ

จัดประกวด WLB Idol (Work-Life Balance Idol) บุคคลตนแบบ ที่สามารถเปนตน

แบบและถายทอดแนวคิดหรือแนวทางในการสรางสมดุลชีวิตการทํางานไปยัง

บุคลากรอื่นๆ ใหสามารถปฏิบัติตามจนสามารถเปนตนแบบและถายทอดใหกับ

บุคลากรอื่นๆ ตอไป 

ขอเสนอแนะตอการศึกษาในอนาคต
 1. การวิจัยในครั้งน้ี กลุมตัวอยางเปนเพียงบุคลากรของกรมสุขภาพจิต

เทานัน้ หากมกีารศกึษาวจิยัในอนาคต ควรมกีารศกึษา เปรยีบเทยีบกบักลุมตวัอยางอืน่ๆ 

เชน กลุมบุคลากรจากกรมตางๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ หนวยงานเอกชน

ที่ดําเนินงานดานการดูแลสุขภาพจิตในลักษณะคลายคลึงกัน เปนตน เพื่อเปนการ

เปรียบเทยีบผลการศกึษาทีส่ามารถขยายเปนองคความรูเกีย่วกบัการจดัการการสือ่สาร

องคกรของหนวยงานภาครัฐในมุมมองที่แตกตางกันออกไป
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  2.  การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเทานั้น หากมีการศึกษา

วจิยัในอนาคต ควรมกีารวจิยัเชงิคณุภาพรวมดวย เพือ่ใหบคุลากรระดบัตางๆ สามารถ

แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี ทําใหทราบขอเท็จจริง รวมทั้งปญหาและอุปสรรค

ตลอดจนแนวทางปองกันแกไข ตลอดจนแนวทางในการสรางความพงึพอใจการสือ่สาร

ภายในองคกร ความพึงพอใจในการทํางาน และสมดุลชีวิตการทํางานไดอยางชัดเจน 

ตลอดจนควรศกึษาตวัแปรบางตวัใหละเอยีดมากขึน้ เพือ่เพิม่ความนาสนใจ และความ

สมบูรณในเชิงลึกใหกับงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
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 การศึกษาเรื่อง “การรับรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอนิทรรศน

รัตนโกสินทร” โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชเทคนิค

การวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชแบบสอบถามเปน

เครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลู อกีทัง้ยงัใชการวจิยัเชิงคณุภาพ (Quanlitative Research) 

แบบเจาะลึก (Dept-Interview) บุคลากรท่ีมีหนาที่ในการบริหารงานนิทรรศน

รัตนโกสนิทร ซึง่กลุมเปาหมายทีต่องการเกบ็ขอมลูไดแก ผูเขาชมนทิรรศนรตันโกสินทร

ชาวไทยอยางนอย 1 ครั้ง ที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนตนไป ทั้งนี้

ผูศึกษาทําการเก็บตัวอยางกลุมเปาหมายทั้งสิ้น 400 ชุด สําหรับสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห

องคประกอบ หรือการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) 

 ผลการศึกษาพบวากลุ มผู เขาชมเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย

สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 15-25 ป ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สวนใหญ

เปนนักเรียน นักศึกษา มีชวงรายได/เดือน ไมเกิน 20,000 บาท โดยปจจัยที่สงผล

ตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานสถานที่และ

ชองทางการจัดจําหนาย โดยพิพิธภัณฑในประเทศไทยที่กลุมผูเขาชมเคยเขาชมมาก

ที่สุด คือ พิพิธภัณฑประวัติศาสตร สวนเหตุผลสวนใหญที่ตัดสินใจเขาชม คือ มีความ

สนใจและอยากไปเอง และกลุมผูเขาชมสวนใหญเขาชมพิพิธภัณฑกับเพื่อนสนิท 

 สาํหรบัผลการศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบั “นทิรรศน

รัตนโกสินทร” พบวา กลุมผูเขาชมเปดรับขาวสารจากอินเทอรเน็ตมากที่สุด จํานวน 

5 ครัง้/เดอืน โดยเปดรบัขาวสารเกีย่วกบั ประวตัคิวามเปนมาของนทิรรศนรตันโกสนิทร

มากที่สุด สวนใหญไดรับขาวสารเกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรมาเปนเวลานาน 1 ป 

สําหรับการรับรูเกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทร พบวา กลุมผูเขาชมสวนใหญจะรับรู

วา นิทรรศนรัตนโกสินทรเปนสถานที่หรือพิพิธภัณฑที่นําเสนอประวัติความเปนมา

ของกรงุรตันโกสนิทร ประวตัศิาสตรชาตไิทย ประวตัขิองกรงุเทพมหานคร และวถิชีวีติ 

บทคัดยอ
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ความเปนอยู ขนบธรรมเนยีม ประเพณขีองคนไทยในอดตีหรอืคนในกรงุรตันโกสนิทร 

และรับรูวากลุมเปาหมายของ “นิทรรศนรัตนโกสินทร” คือ นักเรียน นักศึกษา และ

เยาวชน ซึ่งการรับรูดังกลาวมีความสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร

อาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร

 นอกจากนั้น ยังพบวา ผูเขาชมสวนใหญมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทร

ในเชิงบวก และพบวากลุ มผู เขาชมมีคาเฉลี่ยทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทร 

ดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนายในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังมีแนวโนม

พฤติกรรมการเขาชมและการแนะนําใหผูอื่นเขาชมอยูในระดับสูงมาก

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรของผูเขาชมที่

แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับนิทรรศน

รัตนโกสนิทรจากสือ่ทีม่ผีูตอบมากทีส่ดุ (อนิเทอรเนต็) ไมแตกตางกนั ในขณะทีลั่กษณะ

ทางประชากรของผูเขาชมบางประการ (ชวงอายุ การศึกษา อาชีพ ชวงรายได/เดือน) 

สงผลใหทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรแตกตางกัน และพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสาร ความถ่ี (ครั้ง/เดือน) เก่ียวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรของผูเขาชมจากส่ือที่มี

ผูตอบมากทีส่ดุ (อนิเทอรเนต็) ไมมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตทิัง้โดยรวม ดานสนิคาและ

บริการ ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการ

ตลาด และทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรโดยรวม ดานสินคาและบริการ ดาน

สถานที่และชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทร โดยมีความ

สัมพันธมีคาเปนบวก กลาวคือ เมื่อมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทร ในทางบวก 

แนวโนมพฤติกรรมการเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทรก็จะสูงตามไปดวย
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในป 2554 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งเปนศูนยกลาง

ความเจริญและมีแหลงทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ มากมาย อาทิ แหลงทองเที่ยว

เชงิวฒันธรรม แหลงทองเทีย่วทางศลิปะและวทิยาการ แหลงทองเทีย่วเพือ่นนัทนาการ 

เปนตน อีกทั้งยังไดรับรางวัลเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประจําป 2555 (World’s 

Best City Award 2012) ซึ่งนับเปนครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานครไดรับรางวัลนี้ ดวย

คะแนนสูงสุด 89.97 จากจํานวนนักทองเที่ยวและผูอาน Travel+Leisure นิตยสาร

ทองเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยเคยไดรับรางวัลนี้มาแลวเมื่อ

ป 2551, 2553, 2554 และ 2555 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังไดรับรางวัลเมือง

ทองเที่ยวอันดับ 1 ของเอเชียทุกปอีกดวย ดวยเหตุน้ีเอง ประเทศไทยจึงไดรับการ

ยอมรับจากนานาประเทศวาเปนประเทศที่มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 พิพิธภัณฑ (Museum) นับเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง 

ที่เปนแหลงเรียนรู ศึกษา และหาความรูที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับนักเรียน นักศึกษา

และประชาชนท่ัวไปท่ีตองการหาความรูเพิ่มเติม ทั้งนี้ นิทรรศนรัตนโกสินทรซึ่งจัด

เปนพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตรประเภทหนึ่งที่ตั้งอยู  ณ อาคารบริเวณถนน

ราชดําเนินกลาง อันเปนถนนสายประวัติศาสตรของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานประวัติศาสตรการเมือง 

 อาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร หลังจากหมดสัญญาใหเชาจากเอกชนแลว 

สาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิไดมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาอาคารดงักลาวโดยเริม่

จากอาคารซึ่งตั้งตอจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร (พื้นที่ศาลาเฉลิมไทยเดิม) 

ซึง่ทีต่ัง้อาคารนัน้เสมอืนเปนจดุเริม่ตนทีจ่ะเขาสูเขตพระราชธานเีมือ่ครัง้ในอดตี เปรยีบ

ไดกับเปน ประตูสูกรุงรัตนโกสินทร จึงกําหนดใหมีการจัดสรางตกแตงบูรณะอาคาร

เดมิใหเปนอาคารนทิรรศนรตันโกสนิทร เพือ่เปนศนูยกลางเรยีนรูขอมลู และเปนแหลง

รวบรวมความรูทางประวตัศิาสตร ศลิปะ และวฒันธรรมของยคุรตันโกสนิทรทีส่มบรูณ

แบบที่สุดในประเทศไทย อีกท้ังยังเป นสถานที่ท องเที่ยวแห งใหม บนถนน

ราชดาํเนนิกลางอกีดวย นอกจากนีน้ทิรรศนรตันโกสนิทรยงัมรีปูแบบการจดัแสดงและ
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การนําเสนอขอมูลที่แตกตางไปจากพิพิธภัณฑสถานทั่วไป กลาวคือ มีการใชสื่อที่ทัน

สมัยมาใชและผสมผสานในการจัดแสดง 

 ดังนั้นจึงเปนที่นาศึกษาวาจากรูปแบบการจัดแสดงและการนําเสนอขอมูล

ที่แตกตางจากพิพิธภัณฑสถานท่ัวไป ผูเขาชมจะมีการรับรู ทัศนคติ และแนวโนม

พฤตกิรรมทีแ่ตกตาง และมคีวามสมัพนัธกนัหรอืไมอยางไร เพือ่นาํขอมลูทีไ่ดไปพฒันา

และปรับปรงุรปูแบบการจดัแสดงและนาํเสนอขอมลูเพือ่จะกอใหเกดิการเรยีนรูขอมลู

ทางประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร อันจะเปนประโยชน

ตอทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยที่ตองการทราบขอมูลประวัติศาสตรของประเทศชาติ 

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยของผูเขาชม

 2.  เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเขาชมพพิธิภณัฑในประเทศไทย

 3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับ

นิทรรศนรัตนโกสินทรของผูเขาชม

 4.  เพื่อศึกษาการรับรูของผูเขาชมที่มีตอนิทรรศนรัตนโกสินทร

 5.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูเขาชมที่มีตอนิทรรศนรัตนโกสินทร

 6.  เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทรของ

ผูเขาชม

 7.  เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรของผู เข าชมที่แตกตางและ

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทร

 8.  เพือ่ศกึษาถึงลกัษณะทางประชากรของผูเขาชมทีแ่ตกตางและมทีศันคติ

ตอนิทรรศนรัตนโกสินทร 

 9.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความถี่ 

(ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรของผูเขาชมกับทัศนคติ

 10.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรมการ

เขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทร 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
 การสื่อสารจัดเปนพฤติกรรมที่สําคัญอยางหน่ึงของมนุษย เม่ือบุคคลที่มี

ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน สงผลใหมีพฤติกรรมทั่วๆ ไปแตกตางกันไปดวย 

โดยผูรับสารแตละคนมีคุณลักษณะเฉพาะตัว เชน อายุ ระดับการศึกษา เพศ สถานะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ภูมิลําเนา เปนตน คุณสมบัติเหลาน้ีจะมีอิทธิพลตอ

ผูรับสารในการทําการสื่อสาร โดยจะกลาวไดวา ลักษณะทางประชากรยอมมีผลตอ

ทัศนคติและพฤติกรรม เนื่องจากบุคคลอยูในลักษณะประชากรรวมกันยอมมีทัศนคติ

และพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน 

 ดวยเหตนุีเ้อง ผูวจิยัจงึไดนาํแนวคดินีม้าใชในการวเิคราะหผูเขาชมนทิรรศน

รัตนโกสินทรที่เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดวาตัวแปรเหลาน้ีมีผลอยางไร

ตอทัศนคติ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และแนวโนมพฤติกรรมตอการเขาชม

นิทรรศนรัตนโกสินทรหรือไม อยางไร

2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
 การรับรู (Perception) เปนขั้นตอนที่บุคคลมีการรับรู (Recieve) จัด

ระเบียบ (Organize) หรือการกําหนด (Assign) ความหมายของสิ่งกระตุน โดยอาศัย

ประสาทสัมผัสทั้งหา (Etzel, Walker and Stanton, 2001, p. 9 อางถึงใน ศิริวรรณ 

เสรีรัตน และคณะ, 2546, p. 211) ไดแก การมองเห็น การไดกลิ่น การไดยิน การรู

รส และการสมัผสั โดยบคุคลจะมกีารตอบสนองและตคีวามหมายทีแ่ตกตางกนั ทาํให

เกิดการรับรูที่แตกตางกัน ซึ่งจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่แตกตางกันดวยเชนเดียวกัน 

ซึง่การศกึษาครัง้นีม้เีปาหมายทีจ่ะศกึษาการรบัรูของผูเขาชมนทิรรศนรตันโกสินทรวา

เปนอยางไร และเปนไปตามที่นักสื่อสารการตลาดของนิทรรศนรัตนโกสินทรสื่อสาร

ออกไปหรือไม อยางไร
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3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
 ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก ความโนมเอียงในการกระทํา หรือการตอบ

สนองซึง่เกดิจากการเรยีนรูหรอืประสบการณทีไ่ดรบั ซึง่ทศันคตขิองบคุคลมผีลตอการ

แสดงพฤติกรรม

 องคประกอบของทัศนคติ ประกอบดวย 3 สวน คือ

 1. องคประกอบทางดานความคิด (Cognitive Component) คือ 

ความรู (Knowledge) การรับรู (Perception) และความเชื่อถือ (Beliefs) ของบุคคล

ซึ่งมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) คือ ความ

รูสึก ความชอบ หรือการตอบสนองทางอารมณที่มีตอสิ่งของหรือบุคคล โดยจะ

แสดงออกมาในลักษณะความชอบหรือไมชอบ 

 3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ 

แนวโนมที่บุคคลจะมีการกระทําหรือพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

 จากที่กลาวมาในขางตน ทัศนคติเปนสิ่งที่สรางได เปลี่ยนแปลงได และยัง

สามารถชักจูงได จึงกลาวไดวา ทัศนคติมีผลตอการรับรูและพฤติกรรมของผูเขาชม

นิทรรศนรัตนโกสินทร ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการทราบทัศนคติของผูเขาชมที่มีตอ

นิทรรศนรัตนโกสินทรเปนอยางไร โดยเมื่อทราบถึงทัศนคติของผูเขาชมแลว จะทําให

สามารถคาดการณถึงพฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมของผูเขาชมได

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
 บุคคลจะมีกระบวนการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันไปตามประสบการณ 

ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึก และแรงจูงใจที่ไมเหมือนกัน ดวยเหตุนี้

เอง จงึทาํใหทราบถงึปจจยัตางๆ ในการเปดรบัขาวสารของแตละบคุคล ซึง่จะสามารถ

นาํมาใชเปนแนวทางอธบิายถงึพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบันทิรรศนรตันโกสนิทร

ของผูเขาชมได ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเพื่อ

ศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรของผูเขาชม
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5. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
 การกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซ่ึงการบริโภค 

และการจับจายใชสอยซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น

ทัง้กอนและหลงั โดยการวเิคราะหพฤตกิรรมผูบรโิภค เปนการวจิยัหรอืคนหาเกีย่วกบั

พฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและ

พฤติกรรมของเขา คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดจัดกลยุทธการตลาดที่สามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 โดยจะกลาวไดวาผูเขาชมน้ันคือผูบริโภคประเภทหนึ่ง เพียงแตสินคาและ

บริการที่บริโภคน้ัน อยูในรูปแบบการเขาชมนิทรรศการ หรือการเขาใชบริการตางๆ 

ของนิทรรศนรัตนโกสินทร ดวยเหตุนี้เอง จึงเปนที่นาศึกษาวา จากการบริโภคหรือรับ

บริการตางๆ ท่ีกลาวมาในขางตนน้ัน จะเปนอยางไร จะมีความเหมือนหรือแตกตาง

จากการบริโภคหรือการรับบริการจากสินคาและบริการอื่นๆ หรือไม อยางไร 

 

6. แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเชิงธุรกิจ
 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเชิงธุรกิจเปนการศึกษาเพื่อการ

สรางกลยุทธในการดึงดูดใจใหบุคคลเขาชมพิพิธภัณฑ โดยใชวิธีการทางการตลาดเขา

มาบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเขาชมในปจจุบันที่มีมากกวา

ในอดีต ดวยเหตุนี้เอง ผูบริหารของพิพิธภัณฑในปจจุบันจึงสามารถใชกลยุทธทางการ

ตลาดเขามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ เพื่อสรางจุดแตกตางและความโดดเดน

จากพิพิธภัณฑเดิม เพื่อเปนการดึงดูดใหผูเขาชมมีความสนใจและกระตุนใหเกิดการ

เขาชมมากขึ้น ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเชิงธุรกิจ 

เปนแนวทางในการศึกษาการวิจัยดังกลาว เนื่องจากผูวิจัยมีความคิดวา นิทรรศน

รัตนโกสินทรมีแนวคิดในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในรูปแบบใหม กลาวคือ มีการ

ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดแสดงเพื่อดึงดูดใหเกิดการเขาชมนั้น ผูเขาชมจะมี

การรับรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมเปนอยางไร
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ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ ใชเทคนิคการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล อีกทั้งยังใชการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) แบบเจาะลึก (Dept-Interview) บุคลากรที่

มหีนาทีใ่นการบรหิารงานนทิรรศนรตันโกสนิทร ซึง่กลุมเปาหมายทีต่องการเกบ็ขอมลู

ไดแก ผูเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทรอยางนอย 1 ครั้ง ที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศกึษา

ตอนปลายเปนตนไป ท้ังน้ีผูศึกษาทําการเก็บตัวอยางกลุมเปาหมายทั้งส้ิน 400 ชุด 

โดยใชแบบสอบถามชนิดปลายปด (Closed-ended Questionnaires) และชนิด

ปลายเปด (Open- ended Questionnaires) สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะหองคประกอบ หรือการ

วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 วิธีการเลือกตัวอยางกลุมเปาหมายใชการเลือกแบบเปนระบบ (System-

atic Sampling) เนื่องจากนิทรรศนรัตนโกสินทรเปดทําการวันอังคาร-วันศุกร เวลา 

11.00 น. – 20.00 น. และในวันเสาร-วันอาทิตย เวลา 10.00 น. - 20.00 น. จํานวน

ผูเขาชมในวนัเสาร-วนัอาทติยจงึมมีากกวาในวนัธรรมดา และในการเกบ็ขอมลูผูเขาชม

จะใชเวลา 6 อาทิตยดวยกัน ในแตละอาทิตยจะเก็บขอมูลในวันธรรมดาเพียง 1 วัน

จากวันอังคาร-วันพฤหัสบดี และ 1 วันจากวันศุกร-อาทิตย โดยเก็บขอมูลอาทิตยละ 

70 ราย คือ ในวันอังคาร-วันพฤหัสบดี จํานวน 20 ราย และในวันศุกร-อาทิตย 

จํานวน 50 ราย ในการเก็บตัวอยางจะใชการเก็บตัวอยางโดยจะเก็บแบบสอบถาม

จากผูเขาชม 1 คน จากทุกๆ 10 คน

ผลการวิจัยและอภิปราย

1. ขอมูลทั่วไปทางลักษณะทางประชากรของกลุมผูเขาชม
 กลุมผูเขาชมเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 

15-25 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา มีชวง

รายได/เดือน ไมเกิน 20,000 บาท
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2. ปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเขาชมพพิธิภณัฑในประเทศไทย พพิธิภณัฑ
ในประเทศไทยทีก่ลุมผูเขาชมเคยเขาชม เหตุทีเ่ขาชมพพิธิภณัฑ และบคุคล
ที่เขารวมชมพิพิธภัณฑ

 2.1 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทย
 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยของกลุม
ผูเขาชม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยโดยรวม
อยูในระดบัมากทีส่ดุ โดยสามารถเรยีงลาํดบัปจจยัในดานตางๆ ไดดงันี ้คอื ปจจยัดาน
สถานที่และชองทางการจัดจําหนาย ตอมาคือ ปจจัยดานสินคาและบริการ และ
ปจจัยดานราคา อันดับสุดทายคือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
 2.2 ชื่อพิพิธภัณฑในประเทศไทยที่กลุมผูเขาชมเคยเขาชม (ตามฐาน
ขอมูลพิพิธภัณฑในประเทศไทย ของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร) 
 ผลการวจิยัพบวา ชือ่พพิธิภณัฑในประเทศทีก่ลุมผูเขาชมเคยเขาชมมาก คอื 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตร รองลงมาคือ พิพิธภัณฑมานุษยวิทยา พิพิธภัณฑบุคคล 
พพิธิภณัฑศลิปะ พพิธิภณัฑอืน่ๆ พพิธิภณัฑวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและพพิธิภณัฑ
ธรรมชาติวิทยา ตามลําดับ
 2.3 เหตุผลที่เขาชมพิพิธภัณฑ
 เหตผุลทีก่ลุมผูเขาชมสวนใหญเขาชมพิพธิภัณฑคือ “มคีวามสนใจและอยาก
ไปเอง” เหตุผลตอมาคือ “พิพิธภัณฑมีการจัดนิทรรศการนาสนใจ” หรือ “เพื่อศึกษา
ดูงาน” และ “โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจัดไป” ถัดไปคือ “ไมเสียคาเขาชม” และ 
“บังเอิญเปนเสนทางผานขณะทองเท่ียว” อันดับสุดทายคือ “อื่นๆ” เชน “ตองมา
เปนเพื่อนญาติพี่นอง หรือเพื่อนที่เขาชม” เปนตน 
 2.4 บุคคลที่เขาชมพิพิธภัณฑดวย
 ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเขาชมสวนใหญเขาชมพิพิธภัณฑกับ “เพื่อนสนิท” 
รองลงมาคือ “ครอบครัว” จํานวน 134 คน ถัดไปคือ “บุคคลที่ทํางาน” และอันดับ
สุดทายคือ “คนเดียว” 
 2.5 ขอเสนอแนะในการจัดทํา “พิพิธภัณฑ” ในกรุงเทพมหานครใหมี
ความนาสนใจ
 ผลการวิจัยพบวา กลุ มผู เขาชมสวนใหญมีความคิดวา พิพิธภัณฑใน
กรุงเทพมหานครควรมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการนําเสนอขอมูลควรมีการใช
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เทคโนโลยีสมัยใหม และสื่อหลายประเภท รองลงมาคือ ควรมีการนําเสนอขอมูลที่นา

สนใจ เขาใจงาย สั้น กระชับ และไมนาเบื่อ ตอมาคือ มีการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ

และกิจกรรมท่ีพิพิธภัณฑจัดขึ้นมากกวาน้ี และควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษภายใน

พิพิธภัณฑ ใหผูเขาชมไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมนั้นดวย สุดทายคือ อื่นๆ เชน 

รานจําหนายสินคาที่ระลึกควรมีเอกลักษณดึงดูดใหซื้อเปนของที่ระลึก 

3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
 3.1 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ “นิทรรศนรัตนโกสินทร”

 ผลการวิจัยพบวา ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา กลุมผูเขาชมเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับ “นิทรรศนรัตนโกสินทร” จากอินเทอรเน็ตมาก รองลงมาจากบุคคลใน

ครอบครวั เพือ่น คนรูจกั และอนัดบัสดุทายจากการจดักจิกรรมตามสถานทีต่างๆ เชน 

หางสรรพสินคา สวนสาธารณะ เปนตน 

 ความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ “นิทรรศนรัตนโกสินทร” จากสื่อ

อันดับที่ 1 ไดแก อินเทอรเน็ต

 จากผลการศึกษาความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ “นิทรรศน

รัตนโกสินทร” จากสื่ออันดับที่ 1 พบวา กลุมผูเขาชมมีการเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต

จํานวน 5 ครั้ง/เดือน มากที่สุด รองลงมา คือ จํานวน 3 ครั้ง และจํานวน 4 ครั้ง/เดือน 

 3.2 ประเภทขาวสารที่ไดรับจากนิทรรศนรัตนโกสินทร 

 ผลการวิจัยพบวา ประเภทขาวสารที่ไดรับประเภทที่ 1 มากที่สุด ไดแก 

ประวัติความเปนมา สวนผลการวิจัยพบวา ประเภทขาวสารที่ไดรับประเภทที่ มาก

ที่สุด ไดแก นิทรรศการของพิพิธภัณฑ และประเภทขาวสารที่ไดรับประเภทที่ 3 มาก

ที่สุด ไดแก ประโยชนของนิทรรศนรัตนโกสินทร

 3.3 ระยะเวลาที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทร

 ผลการวิจัยพบวา ระยะเวลาที่กลุมผูเขาชมไดรับขาวสารเกี่ยวกับนิทรรศน

รัตนโกสินทรมากที่สุด คือ 1 ป รองลงมา คือ ตํ่ากวา 1 ป จํานวน 114 คน ถัดมา

คือ 2 ป และ 3 ป จํานวน 39 คน สุดทาย คือ มากกวา 3 ป ขึ้นไป 
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4. การรับรูที่มีตอนิทรรศนรัตนโกสินทร
 4.1 หากกลาวถึง “นิทรรศนรัตนโกสินทร” จะนึกถึง 

 ผลการวิจัยพบวา หากกลาวถึง “นิทรรศนรัตนโกสินทร” จะนึกถึง อันดับ

แรก คอื ประวตัคิวามเปนมาของกรงุรตันโกสนิทร ประวตัศิาสตรชาตไิทย ประวตัขิอง

กรุงเทพมหานคร และวิถีชีวิต ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนไทย

ในอดีตหรือคนในกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับขอมูลเบื้องตน

ในการวิจัย และขอมูลการสัมภาษณผูบริหารของอาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร ที่พบ

วา วัตถุประสงคของการจัดตั้งนิทรรศนรัตนโกสินทร คือ เปนศูนยการเรียนรูขอมูล 

และแหลงรวบรวมความรูทางประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร 

ที่สมบูรณแบบท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีจุดมุงหมายใหเปนแหลงเรียนรูเฉพาะทาง

เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร อีกทั้งยังเปนตนแบบแหลงเรียนรูใหหลายๆ องคกร

 4.2 กลุมผูเขาชมของ “นิทรรศนรัตนโกสินทร” คือ 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเขาชมในการวิจัยมีความคิดวา กลุมผูเขาชมของ 

“นทิรรศนรตันโกสนิทร” อนัดบัแรก คอื นกัเรยีน นกัศกึษา และเยาวชน ซึง่สอดคลอง

กบัการกาํหนดกลุมเปาหมายของผูบรหิารอาคารนทิรรศนรตันโกสนิทร โดยจากขอมลู

การสัมภาษณพบวา กลุมเปาหมายหลักของนิทรรศนรัตนโกสินทร คือ นักเรียน 

นกัศกึษา และเยาวชน เพราะมคีวามคดิวาเยาวชนคืออนาคตของชาต ิจงึตองการปลูก

ฝงการอนุรักษความเปนไทย ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามใหแกเยาวชนไทย การจัด

แสดงนิทรรศการจึงมีการนําเทคโนโลยี เทคนิคที่ทันสมัยเขามาใหเยาวชนไดเรียนรู

ประวัติศาสตร ซึ่งจะทําใหเยาวชนเกิดความสนใจและเขาใจไดงายขึ้น

5. ทัศนคติที่มีตอนิทรรศนรัตนโกสินทร
 ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเขาชมมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรโดยรวม

มทีศันคตใินทางบวก เมือ่พจิารณาเปนรายดาน เรยีงลาํดบัจากมากไปนอย พบวา กลุม

ผูเขาชมมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทร ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย 

ดีกวาดานอื่นๆ โดยมีทัศนคติในทางบวก ซ่ึงกลุมผูเขาชมมีทัศนคติในประเด็น 

“ทัศนียภาพและสิ่งแวดลอมโดยรอบอาคารมีความสวยงาม เหมาะสมในการจัดตั้ง

เปนอาคารพิพิธภัณฑ” มากที่สุด รองลงมา คือ ดานสินคาและบริการ โดยมีทัศนคติ
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ในทางบวก ซ่ึงกลุมผูเขาชมมีทัศนคติในประเด็น “มีการนําเสนอขอมูลดวยการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความนาสนใจ” มากที่สุด ดานราคา มีทัศนคติในทางบวก 

ซึง่กลุมผูเขาชมมทีศันคตใินประเดน็ “อตัราคาเขาชมคุมคากบัความรูและความประทบั

ใจที่ไดรับ” มากที่สุด และดานการสงเสริมการตลาด มีทัศนคติในทางบวก ซึ่งกลุม

ผูเขาชมมีทัศนคติในประเด็น “มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามสถานที่ตางๆ เพื่อเชิญชวน

ใหเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทร เชน “งานวันวาน ... ณ รัตนโกสินทร 2555” 

ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ระหวางวันที่ 11-23 เมษายน 2555 เปนการ

ดึงดูดใหอยากเขาชม” มากที่สุด 

6. แนวโนมพฤติกรรมการเขาชม “นิทรรศนรัตนโกสินทร”
 ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเขาชมมีแนวโนมพฤติกรรมการเขาชมนิทรรศน

รัตนโกสนิทรอยูในระดบัสงูมาก โดยในประเดน็ “มคีวามตัง้ใจทีจ่ะกลบัมาชมนทิรรศน

รัตนโกสินทร” และ ประเด็น “ความตั้งใจท่ีจะแนะนําใหบุคคลในครอบครัว เพื่อน 

หรือคนรูจักมาชมนิทรรศนรัตนโกสินทร” กลุมผูเขาชมมีแนวโนมพฤติกรรมการ

เขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทรอยูในระดับสูงมากเชนเดียวกัน

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงนิทรรศนรัตนโกสินทร 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเขาชมในการวิจัยมีความคิดวา เวลาในการชม

นอยเกินไป ควรมีเวลาในการชมมากกวาน้ี เนื่องจากเนื้อหาในการจัดแสดงมีเปน

จาํนวนมาก การจดัแสดงขอมลูยงัไมละเอยีดพอ และควรมกีารตรวจสอบความถกูตอง

ของขอมูลกอนนํามาใชจัดแสดงดวย ควรมีการโฆษณา และประชาสัมพันธมากกวานี้ 

และควรมีการตรวจสอบอุปกรณในการจัดแสดงใหมีความพรอมในการใชงานอยาง

สมํ่าเสมอ และใชเทคโนโลยีในการจัดแสดงที่ทันสมัยและมีรูปแบบการจัดแสดงที่

ดึงดูดใจใหอยากเขาชม อีกท้ัง ยังมีความคิดวา นิทรรศนรัตนโกสินทรจัดแสดง

นิทรรศการไดดี เหมาะสม และสมควรท่ีจะจัดแสดงใหอยูคูประเทศไทยตอไป และ

ขอเสนอแนะอื่นๆ เชน ควรมีการบรรยายภาษาอังกฤษ
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 ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลการศึกษา
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูเขาชมที่แตกตางกัน

มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทร

ของผูเขาชมจากสื่อที่มีผูตอบมากที่สุด (อินเทอรเน็ต) แตกตางกัน

 เพศ ชวงอายุ การศึกษา ชวงรายได อาชีพ ที่แตกตางกันของกลุมผูเขาชม

นิทรรศนรัตนโกสินทร มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับ

นิทรรศนรัตนโกสินทร จากสื่ออินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิด

เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและการเปดรับขาวสาร ที่กลาววา การสื่อสารจัดเปน

พฤตกิรรมทีส่าํคญัอยางหนึง่ของมนษุย เมือ่บคุคลทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกตางกนั 

สงผลใหมพีฤตกิรรมทัว่ๆ ไปแตกตางกนัไปดวย พฤตกิรรมการสือ่สารนัน้หมายรวมถงึ

การเลอืกใชสือ่หรอืการเปดรบัขอมลูขาวสารจากสือ่ตางๆ ตามทีผู่รบัสารตองการดวย 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 105-109) โดยลักษณะทางประชากรนั้นไดแก ชวงอายุ 

ระดับการศึกษา เพศ สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ ศาสนา ภูมิลําเนา เปนตน ซึ่งการ

ศกึษานัน้ กลุมผูเขาชมทีท่าํการศกึษาคอื บคุคลทีเ่คยเขาชมนทิรรศนรตันโกสินทรชาว

ไทยอยางนอย 1 ครั้ง ดังนั้น การที่บุคคลจะเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทร ก็นาจะเปน

บคุคลทีม่คีวามคดิ ทศันคต ิหรอืมคีวามสนใจและชอบในเรือ่งราวประวตัศิาสตรทีค่ลาย

กัน ทั้งนี้ เนื่องจากแตละลักษณะประชากร อันไดแก เพศ ชวงอายุ การศึกษา อาชีพ 

และชวงรายได พบวาคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 

ความถี ่(ครัง้/เดอืน) เกีย่วกบันทิรรศนรตันโกสนิทรของผูเขาชม จากสือ่ทีม่ผีูตอบมาก

ที่สุด (อินเทอรเน็ต) ไมแตกตางกันมาก จากตารางที่ 4.34-4.38 จึงทําใหมีพฤติกรรม

ในการเปดรับขาวสารที่ไมแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน มีการแขงขันใน

ดานธุรกิจมากขึ้น ทุกองคกรจึงตองพยายามใชการส่ือสารทุกชองเพื่อประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารขององคกรไปยังกลุมผูเขาชมใหมากที่สุด สื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งเปนสื่อ

ที่ทุกคนใหความสนใจ เขาถึงไดงาย ทุกเพศ ทุกวัย และเปนสื่อที่มีผูตอบมากที่สุด 

อีกทั้งในปจจุบันเทคโนโลยียังมีความทันสมัยและกาวหนากวาในอดีต ทําใหบุคคล

หลายกลุมมักจะเลือกบริโภคขอมูลขาวสารผานยังส่ืออินเทอรเน็ต ดังที่กลาวมาใน

บทที่ 2 เรื่องแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร (Media Exposure) ที่

กลาวถึงกระบวนการเปดรับขาวสาร ในเรื่ององคประกอบทางสังคม ที่กลาววา องค

ประกอบทางสงัคมเปนตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางออมตอการสรางประสบการณ ทศันคติ 
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และพฤตกิรรมทัว่ไปของผูรบัสาร โดยบคุคลจะเลอืกสือ่ทีต่นสะดวก ตามความเคยชนิ 

และเลือกสื่อท่ีสามารถจัดหามาได อีกท้ังยังสอดคลองกับลักษณะการเปดรับสื่อของ

ผูรับสาร (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2529, น. 292) ที่สรุปวา ผูรับสารจะเลือกเปดรับ

สื่อที่มนุษยสามารถจัดหามาไดไมยาก หรือเลือกเปดรับสื่อที่ตนเองสะดวก 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ลักษณะทางประชากรของผูเขาชมที่แตกตางกัน

มีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรแตกตางกัน

 ผลการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากรของผูเขาชมบางประการสงผล

ใหทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรแตกตางกัน กลาวคือ โดยสามารถสรุปผลการ

อภิปรายไดดังนี้

 เพศ เมื่อพิจารณาทั้งโดยรวมและแตละดานแลวพบวา เพศที่แตกตางกัน

จะมทีศันคตติอนทิรรศนรตันโกสนิทรทกุดานไมแตกตางกนั ซึง่ไมสอดคลองกบัแนวคิด

ที่กลาววา (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2546, น. 312) เพศชายและเพศหญิงมีความคิด 

ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางและเหมือนกัน ซึ่งตามธรรมชาติแลวเพศชายและ

เพศหญิงจะมีคุณลักษณะที่ตางกัน ถึงแมสภาพสังคมปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป แตก็

ยังมีหลายอยางที่เพศชายและเพศหญิงยังมีสถานะของตนอยู ทั้งนี้ ผูวิจัยจึงวิเคราะห

วา เนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอม สังคมและการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีต เพศหญิงตองทํางานนอกบานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว อีกทั้งยังมี

สิทธิ เสรีภาพในการดําเนินชีวิตเทาเทียมกับเพศชาย จึงทําใหเพศหญิงมีโอกาสใน

การเรียนรู การรับรูขอมูลขาวสารไดเทียบเทากับเพศชาย ดวยเหตุนี้เอง จึงทําให

เพศหญิงมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรไมแตกตางจากเพศชาย

 ชวงอาย ุพบวา อายทุีแ่ตกตางกันมทีศันคตติอนทิรรศนรตันโกสนิทรทัง้โดย

ภาพรวมและแตละดานแตกตางกนั ซึง่ในสวนของทศันคตโิดยรวมพบวา กลุมผูเขาชม

ที่มีอายุระหวาง 15-25 ป ซึ่งอยูในกลุมนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนมีทัศนคติตอ

นิทรรศนรัตนโกสินทรโดยรวม ดานสินคาและบริการ ดานราคาและดานสงเสริมการ

ตลาดดีกวากลุมผูเขาชมท่ีมีอายุระหวาง 26-47 ป หรือกลุมวัยทํางาน ซึ่งอาจกลาว

ไดวา เนื่องจากนิทรรศนรัตนโกสินทรมีกลุมเปาหมายหลักคือ นักเรียน นักศึกษา และ

เยาวชน จึงนําเสนอนิทรรศการที่เปนเรื่องราวประวัติศาสตรซึ่งเปนเรื่องที่นาเบื่อดวย

รูปแบบใหม จึงทําใหกลุมผูเขาชมที่เปนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนมีทัศนคติที่ดี

กวากลุมผูเขาชมที่อยูในกลุมวัยทํางาน ที่มีประสบการณในการดําเนินชีวิตมาก ทําให
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มีทัศนคติในการมองโลกในแงลึกซ้ึงกวา ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ William 

D’ Brooks (อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2538) ที่กลาวถึงลักษณะทางประชากรดาน

อายขุองผูรบัสารวา อายขุองผูรบัสารเปนตวัแปรหนึง่ทีเ่ราสามารถใชวเิคราะหผูรบัสาร 

อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิด และพฤติกรรม 

 ในขณะที่กลุมผูเขาชมที่มีอายุระหวาง 48-58 ป หรือกลุมวัยกลางคน มี

ทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรโดยรวม ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย 

ดานราคา ดานการสงเสรมิการตลาดดกีวากลุมผูเขาชมทีม่อีายรุะหวาง 26-47 ป หรอื

กลุมวัยทํางาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากกลุมวัยกลางคนเปนกลุมคนที่มีประสบการณใน

การดําเนินชีวิตท่ีมากกวากลุมวัยทํางาน จึงมักมีความคิดตริตรองในการดําเนินชีวิต

ที่มากกวา และอาจมองเห็นประโยชน คุณคาของนิทรรศนรัตนโกสินทรซึ่งเปนแหลง

เรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทรไดลึกซึ้งกวากลุมวัยทํางาน 

 การศกึษา พบวา การศกึษาทีแ่ตกตางกนัมทีศันคตติอนทิรรศนรตันโกสนิทร

โดยรวม ดานสถานทีแ่ละชองทางการจดัจาํหนาย ดานราคา และดานการสงเสรมิการ

ตลาดที่แตกตางกัน โดยกลุมผูเขาชมที่มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา ปวส. ปวช. 

อนุปริญญา และปริญญาตรี จะมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรดีกวากลุมผูเขาชม

ที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด ที่กลาววา 

คนที่ไดรับการศึกษาที่ตางกันยอมจะมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความตองการ

ที่แตกตางกันออกไป (ปรมะ สตะเวทิน, 2538, น. 116-117) ผูวิจัยจึงวิเคราะหวา 

เนื่องจากกลุมผูเขาชมท่ีใชในการวิจัยสวนใหญคือ กลุมนักเรียน นักศึกษา และสวน

มากศกึษาอยูในระดบัปรญิญาตร ีซึง่เปนวยัทีก่าํลงัศึกษาเลาเรยีน หาความรูดานตางๆ 

สถาบันศึกษาจึงไดมีการกําหนดหรือสนับสนุนใหผูเขาชมกลุมนี้เห็นความสําคัญของ

พิพิธภัณฑหรือแหลงเรียนรูประเภทตางๆ ซึ่งนิทรรศนรัตนโกสินทรก็คือแหลงเรียนรู

ทางดานประวัติศาสตรแหงหนึ่ง ที่มีการจัดแสดงดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แปลกใหม 

จึงทําใหผูเขาชมท่ีมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา ปวส. ปวช. อนุปริญญา และ

ปริญญาตรี จะมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรดีกวากลุมผูเขาชมที่มีการศึกษา

อยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี ในขณะที่กลุ มผูเขาชมที่มีระดับการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการดําเนินชีวิตที่มาก และมักสนใจในขาวสาร

ทีก่วางขวาง และไมคอยเช่ืออะไรงายๆ ตองมหีลกัฐานหรอืเหตผุลสนบัสนนุทีเ่พยีงพอ 

โดยผลการวิจัยน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวรรณ พัฒนพงษ (2547) พบวา 
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ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทร-

สงครามที่แตกตางกัน ในขณะที่ ทัศนคติดานสินคาและบริการ พบวาไมแตกตางกัน 

ผูวจิยัวเิคราะห อาจเนือ่งจากกลุมผูเขาชมทีผู่วจิยัศกึษานัน้สวนใหญศกึษาอยูในระดบั

ปริญญาตรี และเปนผูที่เคยเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทรอยางนอย 1 ครั้ง ดวยเหตุนี้

เอง บุคคลเหลาน้ีจึงนาจะมีทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรที่

คลายคลึงกัน จึงไมพบความแตกตางดังกลาว

 อาชีพ พบวา อาชีพที่แตกตางกันมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทร

โดยรวม ดานสนิคาและบรกิาร ดานราคา และดานสถานทีแ่ละชองทางการจดัจาํหนาย

ที่แตกตางกัน โดยกลุมผูเขาชมท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะมีทัศนคติที่ดีกวากลุม

ผูเขาชมอาชพีอืน่ๆ ไดแก ขาราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ พนกังานบรษิทัเอกชน ธรุกจิ

สวนตัว อาชีพอิสระ โดยผูวิจัยวิเคราะหวา เนื่องดวยกลุมผูเขาชมสวนใหญที่ศึกษานั้น

เปนนักเรียน นักศึกษา จึงใหความสําคัญและสนใจในเรื่องราวและสถานที่ที่เปนแหลง

เรียนรู เพื่อเพิ่มพูนความรูของตนเองอยูเสมอ จึงมีทัศนคติที่ดีกวาผูที่ทํางานแลว แต

ในขณะที่ทัศนคติดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนายพบวาไมแตกตางกัน ซึ่ง

ผูวิจัยวิเคราะหวานาจะเกิดจากกลุมผูเขาชมที่ทําการศึกษาสวนใหญเปนคือ นักเรียน 

นักศึกษา จึงทําใหมีทัศนคติดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนายที่คลายคลึงกัน 

กลาวคอื สถานทีจ่ะตองมคีวามสะอาด มสีิง่อาํนวยความสะดวกครบครนั การเดนิทาง

สะดวก อีกทั้งยังตองจัดชองทางการจัดจําหนายที่งาย และสะดวก 

 ชวงรายได/เดือน พบวา ชวงรายได/เดือนที่แตกตางกันมีทัศนคติตอ

นิทรรศนรัตนโกสินทรโดยรวม ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 

โดยกลุมผูเขาชมที่มีชวงรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท มีทัศนคติที่ดีกวากลุมผูเขาชมที่มี

ชวงรายได 20,001 - 50,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับความคิดที่วาฐานะทางเศรษฐกิจ

ที่ตางกัน จะมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่ตางกัน 

(ฐิติ วิทยสรณะ, 2542, น. 19) โดยผูวิจัยวิเคราะหวา ผูที่มีชวงรายไดนอย (ตํ่ากวา 

20,000 บาท) ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ียังไมไดทํางาน หรือเพิ่งเริ่มทํางานจึงยังใหความ

สําคัญการศึกษา และสนใจในแหลงเรียนรูหรือพิพิธภัณฑ จึงทําใหมีทัศนคติที่ดีกวา

ผูที่มีชวงรายไดสูง (20,001 - 50,000 บาท) ซึ่งอาจมองวาพิพิธภัณฑหรือแหลง

เรียนรูเปนเรื่องที่ไกลตัว จึงยังไมใหความสําคัญมากนัก แตก็พบวาทัศนคติดานสินคา

และบริการ และดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน ผูวิจัย 
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วเิคราะหวา เนือ่งจากกลุมผูเขาชมทีท่าํการศกึษาเปนผูทีเ่ขาชมนทิรรศนรตันโกสนิทร

อยางนอย 1 ครั้ง บุคคลท่ีเลือกท่ีจะเขาชมไดนั้น ก็จะตองมีทัศนคติที่ดีหรือมีความ

ตองการที่จะเขาชมอยูแลว จึงทําใหทัศนคติไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร ความถี ่(ครัง้/เดอืน) 

เกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรของผูเขาชมจากสื่อที่มีผูตอบมากที่สุด (อินเทอรเน็ต) 

มีความสัมพันธกับทัศนคติ

 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) 

เกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรของผูเขาชมจากสื่อที่มีผูตอบมากที่สุด (อินเทอรเน็ต) 

ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวม และเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา พฤติกรรม

การเปดรับขาวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรของผูเขาชม

จากสื่อที่มีผูตอบมากที่สุด (อินเทอรเน็ต) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติดานสินคาและ

บริการ ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการ

ตลาด พบวาก็ไมมีความสัมพันธเชนเดียวกัน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับทัศนคติ โดย Schiffman and Kanuk (1999, p. 227 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 

2544, น. 171 ) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู

ที่นําไปสูพฤติกรรมที่ตรงกับวิถีทางที่ชอบหรือไมชอบของสิ่งใดๆ ที่บุคคลไดรับ 

 ผูวิจัยจึงวิเคราะหวา เน่ืองดวยกลุมผูเขาชมที่ศึกษาสวนใหญเปนนักเรียน 

นกัศกึษานบัไดวาเดก็รุนใหมทีท่นัสมยั สวนใหญวถิกีารดาํเนนิชวีติมกัเกีย่วของกบัการ

ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ทั้งเพื่อการทํางาน เพื่อความบันเทิง อีกทั้งยังเปดรับ

ขาวสารตางๆ มากกวาในอดีต จึงทําใหสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อที่มีผูตอบมากที่สุด อีก

ทัง้เมือ่พจิารณารวมกบัความถ่ีในการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบั “นทิรรศนรตันโกสนิทร” 

จากสื่ออันดับที่ 1 ไดแก อินเทอรเน็ต พบวา กลุมผูเขาชมมีการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต

จํานวน 5 ครั้ง/เดือน มากที่สุด จํานวน 53 คน ซึ่งไมสูงมากนัก เนื่องจากปจจุบัน 

แตละบคุคลมกีารใชอนิเทอรเนต็เกือบทัง้วนั โดยขอมลูจากสถติกิารใชงานอนิเทอรเนต็

ของประเทศไทย เดอืนกนัยายน 2555 (วลิาศ ฉํา่เลศิวฒัน, 2556) พบวา ประเทศไทย

มีประชากรที่ใชงานอินเทอรเน็ตจํานวน 25 ลานคน อีกทั้งสถิติการใช Facebook 

ของคนไทยมากเปนอนัดบัที ่16 ของโลก และกรงุเทพมหานครเปนเมอืงอนัดบั 1 ของ

โลกทีม่ผีูใช Facebook มากทีส่ดุในโลก อกีทัง้ขอมลูจากสถติทิีน่าสนใจและผลสาํรวจ

พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2011 (ปยะ ตัณฑวิเชียร, 2555) 
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ยังพบวา เว็บไซตยอดนิยมในกลุมประชากรไทยคือ เว็บไซตในหมวดบันเทิง โดยมี
ปริมาณการใชงาน 37.50% ในขณะที่เว็บไซตในกลุมศิลปะ วัฒนธรรม มีปริมาณการ
ใชงานเพียง 2.09% เทานั้น อีกทั้งยังพบวา ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมากที่สุด
คือ เพศหญิง และกลุมที่ใชงานอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งก็มี
ความสอดคลองกับผลการวิจัยดานลักษณะประชากรในขางตน 
 นอกจากน้ี ขอมูลเบ้ืองตนจากการสัมภาษณผูบริหารอาคารนิทรรศน
รัตนโกสินทร ที่ระบุวา การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของนิทรรศนรัตนโกสินทร
สวนใหญมาจากการขอความรวมมอืจากหนวยงานตางๆ เชน สถานโีทรทศันชองตางๆ 
เนื่องดวยอาคารนิทรรศนรัตนโกสินทรอยูในความดูแลของสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย หนวยงานจึงมักใหความรวมมือเปนอยางดี แตผูบริหารเองก็มี
นโยบายที่จะโฆษณาและประชาสัมพันธขาวสารใหหลากหลายชองทางมากขึ้น 
 ดวยเหตุนี้เอง จึงอาจวิเคราะหไดวา จากการที่อาคารนิทรรศนยังมีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ไมมากนัก และถึงแมวากลุมผูเขาชมอาจมี
ปริมาณการใชอินเทอรเน็ตท่ีสูง จึงทําใหเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ืออินเทอรเน็ต
มากกวาสื่ออื่นๆ แตการใชอินเทอรเน็ตนั้นอาจมีการใชงานในการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับนิทรรศนรัตนโกสินทรเปนปริมาณที่นอย เม่ือเทียบกับปริมาณการใชงาน
เว็บไซตอื่นๆ จึงทําใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับ
นิทรรศนรัตนโกสินทรของผูเขาชมจากสื่อท่ีมีผูตอบมากที่สุด (อินเทอรเน็ต) จึงไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติ
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรมีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทร
 ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรโดยรวม มีความ
สมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการเขาชมนทิรรศนรตันโกสินทร และเมือ่พจิารณาแตละ
ดานพบวา ทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรดานสินคาและบริการ ดานสถานที่และ
ชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการเขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทรเชนเดียวกัน กลาวคือ หากกลุม
ผูเขาชมมีทัศนคติตอนิทรรศนรัตนโกสินทรในทางบวก ก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมการ
เขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทรสูงตามไปดวย สอดคลองแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ทัศนคติที่กลาววา ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือ
ไมพึงพอใจของบุคคล ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความ
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คิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler, 2003, p. 199 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2546, น. 214) อีกทั้งทัศนคติยังกอใหเกิดพฤติกรรม 3 ประเภท โดยทัศนคติเชิงบวก 
เปนทศันคตทิีชั่กนาํใหบคุคลแสดงพฤตกิรรมในดานดตีอบคุคล เรือ่งราว หรอืสิง่ตางๆ 
กอใหเกิดความรูสึกที่ดี และความรวมมือในทุกกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และนับได
วาเปนพื้นฐานที่ดีในการยอมรับความคิดหรือขอมูลใหมๆ 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทย วิเคราะห
 ดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 
 ในขณะท่ีการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) สรุปวามี 8 
องคประกอบที่สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวน หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยไดถึง รอยละ 66.511 โดยองคประกอบที่ 1 เปนองค
ประกอบทีส่าํคญัมากทีส่ดุ เนือ่งจากสามารถอธบิายหรอืดงึความแปรปรวนของขอมลู 
หรอืกลาวไดวามอีทิธพิลตอการตดัสนิใจเขาชมพพิธิภัณฑในประเทศไทยมากทีสุ่ดเปน
อันดับ 1 ถึงรอยละ 11.402 ชื่อองคประกอบ การสงเสริมการตลาด ประกอบดวย 
4 ตัวแปร คือ “มีการจัดกิจกรรมพิเศษตามสถานที่ตางๆ เพื่อเชิญชวนใหเขาชม
พิพิธภณัฑ เชน หางสรรพสนิคา โรงเรยีน มหาวทิยาลยั ฯลฯ” , “เนือ้หาในการโฆษณา/
ประชาสมัพนัธมคีวามนาสนใจ”, “ไดรบัขอมลูขาวสารจากการโฆษณา/ประชาสมัพนัธ
ขอมลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑอยางเหมาะสม”, “มกีารลดราคาบตัรเขาชมในชวงวาระพเิศษ 
เชน วันขึ้นปใหม วันครอบครัว เปนตน” 
 องคประกอบที่ 2 มีความสําคัญรองลงมา สามารถอธิบายหรือดึงความ
แปรปรวนของขอมูล หรือกลาวไดวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑ
ในประเทศไทยรองลงมาเปนอันดับท่ี 2 ได 9.521 ชื่อองคประกอบ รานจําหนาย
ของที่ระลึก และรานจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ 
“สินคาภายในรานจําหนายของที่ระลึกมีความนาสนใจ”, “รานจําหนายอาหารและ
เครือ่งดืม่ตัง้อยูในพพิธิภณัฑ”, “รานจาํหนายของทีร่ะลึกตัง้อยูในพพิธิภณัฑ”, “อาหาร
ภายในรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มมีราคาไมแพงมากนัก”, “สินคาภายในราน
จําหนายของที่ระลึกมีราคาไมแพงมากนัก” 
 องคประกอบที่ 3 สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของขอมูล หรือ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยรองลงมาเปนอันดับที่ 3 
ได 9.191 ชื่อองคประกอบ สิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ 
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“หองสุขามีความสะอาด พรอมใชบริการ”, “มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี”, “เปด

บริการทุกวัน”, “มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ เชน ลิฟต ฯลฯ”, 

“มีเวลา เปด-ปด ที่แนนอน คือ 8.30-16.30 น.” 

 องคประกอบที่ 4 สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของขอมูล หรือ

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยได 9.141 ชื่อองคประกอบ 

สถานที่และชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ “สามารถซื้อบัตร

เขาชมไดหลายชองทาง เชน ภายในพิพิธภัณฑ ส่ังจองจากอินเทอรเน็ต หรือส่ังจอง

ทางโทรศัพท”, “พิพิธภัณฑจัดตั้งอยูบริเวณที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว

อื่นๆ สะดวก”, “อาคารพิพิธภัณฑมีประวัติความเปนมานาสนใจ”, “พิพิธภัณฑมีการ

จัดทําเว็บไซตเพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลของพิพิธภัณฑไดงาย” 

 องคประกอบที่ 5 สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของขอมูล หรือ

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยได 8.282 ชื่อองคประกอบ 

การจัดแสดงและนําเสนอขอมูล ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ “พิพิธภัณฑมีการ

นําเสนอขอมูลและจัดแสดงนิทรรศการท่ีเขาใจงาย”, “พิพิธภัณฑมีการจัดแสดงวัตถุ

จาํนวนมาก”, “พพิธิภณัฑมกีารนาํเสนอขอมลูและจดัแสดงนทิรรศการดวยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย”, “พิพิธภัณฑมีการจัดกิจกรรมพิเศษอยูเสมอ”, “มีการนําเสนอขอมูลและ

นิทรรศการดวยภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ” 

 องคประกอบที่ 6 สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของขอมูล หรือ

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยได 7.804 ชื่อองคประกอบ 

อัตราคาเขาชม ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ “มีอัตราคาเขาชมที่เหมาะสม ไมแพง”, 

“อัตราคาเขาชมคุมคากับความรูและความประทับใจที่ไดรับ”, “มีบัตรเขาชมราคา

ประหยัดสําหรับเด็ก ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ” 

 องคประกอบที่ 7 สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของขอมูล หรือ

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยได 5.785 ชื่อองคประกอบ 

สถานทีแ่ละการเดนิทาง ประกอบดวย 3 ตวัแปร คอื “การเดนิทางสะดวก มรีถโดยสาร

สาธารณะผานหลายสาย”, “มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอตอการใชบริการ”, “อาคาร

พิพิธภัณฑมีลักษณะเฉพาะ โดดเดน และสวยงาม ดึงดูดใหเขาชม” 

 องคประกอบที่ 8 สามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของขอมูล หรือ

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาชมพิพิธภัณฑในประเทศไทยเปนอันดับสุดทายได 5.384 



285ปที่ 5  ฉบับที่ 2  (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

ชื่อองคประกอบ ลักษณะประชากร ประกอบดวย 2 ตัวแปร คือ “ชวงรายได/เดือน” 

และ “อายุ” 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผู เขาชมนิทรรศนรัตนโกสินทร ซึ่ง
นบัวาเปนการสือ่สารภายนอกขององคกร หากมกีารศึกษาครัง้ตอไป อาจศึกษาถงึการ
สือ่สารภายในองคกรระหวางผูบรหิารขององคกรกบัพนกังาน หรอืการส่ือสารระหวาง
พนักงานดวยกัน เพื่อใหไดความรูแปลกใหม หรือหากเปนการสื่อสารภายนอก 
เนื่องจากปจจุบัน หลายพิพิธภัณฑมีการใชเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดแสดงมากขึ้น 
จึงอาจจะศึกษาเกี่ยวกับการใชสื่อมัลติมีเดียในการจัดแสดงหรือการนําเสนอขอมูล
ของพิพิธภัณฑ
 2. การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาในเรื่องของการรับรู ทัศนคติ และแนวโนม
พฤติกรรม ซึ่งในความเปนจริงแลวสามารถศึกษาไดอีกหลายประเด็น เชน การศึกษา
เร่ืองภาพลกัษณ ความพงึพอใจทัง้ภายในและภายนอกของพพิธิภณัฑในดานการทาํงาน 
การประชาสัมพันธ 
 3. จากท่ีกลาวในขางตนวาปจจุบันความตองการของผูบริโภคหรือ
ประชาชนทั่วไปมีมากข้ึน การบริหารพิพิธภัณฑเชิงธุรกิจจึงมีความสําคัญ การศึกษา
ครั้งตอไป อาจจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเชิงธุรกิจ เพื่อใชเปน
แนวทางในการเพิ่มทัศนคติที่ดีตอประชาชน อันจะนําไปสูการเขาชมพิพิธภัณฑใน
ที่สุด
 4. การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนที่จะศึกษาเพียงแคนิทรรศนรัตนโกสินทร การ
ศกึษาครัง้ตอไปควรขยายขอบเขตการศกึษาถงึพพิธิภณัฑในประเทศไทย แตอาจมกีาร
กําหนดขนาดกลุมผูเขาชมเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป 
 5. การศึกษาครั้งนี้ กลุมเปาหมายที่ทําการศึกษาคือ ผูเขาชมนิทรรศน
รัตนโกสินทรที่เปนชาวไทย จากการสัมภาษณผูบริหารอาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร 
ระบวุา อาคารนทิรรศนรตันโกสนิทรมเีปาหมายทีจ่ะทาํการโฆษณาและประชาสมัพนัธ
ในตางประเทศ การศึกษาครั้งตอไปนาจะศึกษาถึงกลุมเปาหมายที่เปนชาวตางชาติ 
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ขาวสาร และรวมไปถึงศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
กับภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ จากการรับรูของชุมชนรอบเขตประกอบการนิคม
อุตสาหกรรม
 ผลการวิจัยพบวา ชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18-28 ป 
มอีาชพีรบัจาง/คาขาย ประธานชมุชนสวนใหญเปนเพศชาย มอีายรุะหวาง 40 - 50 ป 
มีอาชีพประกอบกิจการสวนตัว มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทาและมีรายไดเฉลี่ยของตนเองตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท เหมือนกัน
 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของชุมชนและประธานชุมชนมีการเปดรับ
ขาวสารจากสือ่บคุคลมากทีส่ดุเหมอืนกนั แตชมุชนมกีารเปดรบัขาวสารจากส่ือมวลชน
ทองถิ่นในอันดับรองลงมา ในขณะท่ีประธานชุมชนเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ 
และอันดับสุดทาย ชุมชนมีการเปดรับขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ ในขณะที่ประธาน
ชุมชนเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนทองถิ่น
 กลุมตวัอยางมกีารเปดรบัขาวสารประเภทขาวกจิกรรมดานความรบัผิดชอบ
ตอสงัคมและสิง่แวดลอมมากทีส่ดุ รองลงมาคอื เชญิรวมกจิกรรมเพือ่สงัคมขององคกร 
และแจงเหตุผิดปกติ/ภาวะฉุกเฉิน ตามลําดับ ในขณะที่กลุมตัวอยางที่เปนประธาน
ชุมชนมีการเปดรับขาวสารประเภทแจงการซอมแผนฉุกเฉิน/การซอมบํารุงตามวาระ
มากทีส่ดุ รองลงมา คอื เปดรบัขาวสารประเภทแจงเหตผิุดปกต/ิภาวะฉกุเฉิน และขาว
กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 ชุมชนมีภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ โดยรวมอยูในระดับดี และประธาน
ชุมชนอยูในระดับดีมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวาทั้งชุมชนและ
ประธานชมุชนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณดานการบรหิารจดัการขององคกรอยู
ในระดับสูงที่สุดเหมือนกัน และดานการสื่อสารอยูในระดับตํ่าที่สุดเหมือนกัน

คําสําคัญ: ภาพลักษณ, พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร, กลุม ปตท. ที่ตั้งอยูในพื้นที่
จังหวัดระยอง

บทคัดยอ
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 The objective of research titled “The image of PTT Group 

Rayong in perception of communities around Industrial Estate” is to 

study on image of PTT Group Rayong, population characteristics, media 

exposure behavior, including the study of relationship between media 

exposure behavior and image of PTT Group Rayong from the perception 

of communities around industrial estate.

 The findings of research results were that most of community 

sample groups consisted of females with 18 to 28 years of age, and 

employee and merchant occupations; and most of community leader 

sample groups consisted of males with 40-50 years of age, and business 

owner occupation. Both sample groups were similar in highest educa-

tional levels of secondary school, or equivalent; and monthly average 

income between 10,001 to 20,000 baht.    

   Highest media exposure behaviors of community and commu-

nity leader were from personal media. But secondary media exposure 

of community was from local mass media meanwhile media exposure 

of community leader was from ad hoc media. Lastly, media exposure 

of community was from ad hoc media meanwhile media exposure of 

community leader was from local mass media. 

 Highest media exposure of community was in kind of activity 

news of social and environmental responsibilities. Secondary media 

exposure was the invitation to join corporate society and unusual event/

emergency declarations respectively. Meanwhile, highest media exposure 

of community leader was in kind of declarations of periodic emergency 

plan practice, maintenance. Secondary media exposure was in kinds of 

Abstract
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unusual event/emergency notifications, and activity news of social and 

environmental responsibilities.     

 Overall image of PTT Group Rayong by communities was at 

good level and by community leader was at very good level. When 

considering in details, it was found that the opinions of communities and 

community leader were similar at maximum level on organizational 

management image, and at minimum level on communication image. 

Keywords: Image, Media Exposure Behavior, PTT Group Rayong
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันมีกลุมนิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด บานฉาง และมาบขา 

จํานวน 5 นิคม รวมทั้งสิ้น 155 โรงงาน (ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สืบคนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 จาก http://www.ieat.go.th/ieat/index.

php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=234&lang=th) 

โดยสวนใหญประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทปโตรเคมี เคมีภัณฑ เหล็ก 

และไฟฟา โดยทีต่ัง้ของทัง้ 5 นคิมนัน้มคีวามเกีย่วของโดยตรงกบัชมุชนในเขตเทศบาล

เมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลบานฉาง เทศบาลเมืองบานฉาง และเทศบาลตําบล

มาบขาพัฒนา 

 หากจะกลาวถึงผูนําทางธุรกิจดานน้ํามัน ปโตรเคมี และเคมีภัณฑในพื้นที่

จงัหวดัระยองแลวนัน้ กลุมบรษิทัทีเ่ปนทีรู่จกักนัดใีนสายตาของชมุชนคอื กลุม ปตท.ฯ 

(PTT Group)  

 กลุม ปตท. มทีัง้กลยทุธและวธิกีารดาํเนนิงานทีเ่ปนการสงเสรมิภาพลักษณ

ขององคกร ไมวาจะเปนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการขององคกร ดานความ

มั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ดานการสื่อสาร รวมถึงดานงาน

ชุมชนสัมพันธ ซึ่งเปนหลักสําคัญในการที่จะสรางและรักษาระดับความสัมพันธกับ

ชุมชนใหมีความยั่งยืน และเปนการแสดงออกที่มีใหกับชุมชนรอบรั้วโรงงาน โดยไมได

นิ่งเฉยตอผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจที่เกิดข้ึน ซ่ึงชุมชนที่เปนกลุมเปาหมายของ

การวิจัยครั้งนี้จะทําใหผลการวิจัยสามารถสะทอนภาพลักษณปจจุบันของกลุม ปตท. 

ไดเปนอยางดี 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา ภาพลักษณของกลุม ปตท. ที่ตั้ง

อยูในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองจากการรบัรูของชมุชนรอบเขตประกอบการนคิมอตุสาหกรรม

นั้นเปนอยางไร มีความถูกตองตรงตามกลยุทธและนโยบายของกลุม ปตท. หรือไม 

และสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใชในการปรับปรุงและวางแผนงานกิจกรรมสงเสริม

ภาพลักษณตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ จากการรับรูของชุมชนรอบเขต

ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

 2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารของกลุม ปตท.ฯ ของชมุชนรอบ

เขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

 3. เพื่อศึกษาชุมชนรอบเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันกับภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ

 4. เพื่อศึกษาชุมชนรอบเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกตางกนักบัพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารของกลุม ปตท.ฯ

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของกลุม 

ปตท.ฯ กับภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ
 พรทพิย พมิลสนิธุ (2552, น. 6) ใหทศันะไววา ภาพลักษณเปนกญุแจสําคัญ

นาํไปสูความสาํเรจ็ของการดาํเนนิธรุกจิทกุองคกร สิง่ทีท่าํใหองคกรแตละแหงแตกตาง

กันออกไป ก็คือ ภาพลักษณขององคกรนั่นเอง การที่จะสรางภาพลักษณขององคกร

ใหเปนภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นไดนั้น มิใชเรื่องงาย การจะรักษาภาพลักษณที่ดีที่สุด

ขององคกรก็คือ การธํารงรักษาและดําเนินงานใหอยูในกรอบและกฎเกณฑอันเปน

ระเบียบขอบังคับที่ถูกตองของกฎหมายบานเมือง 

 เสรี วงษมณฑา (2541, น. 26-27) ไดกลาวถึงสิ่งที่กอใหเกิดภาพลักษณ 

ประกอบไปดวย ดังนี้

            1. ผูบรหิาร (Executive) องคกรจะดหีรอืไม ขึน้อยูกบัผูบรหิาร ซึง่ตองเปน

บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ถาองคกรใดมีผูบริหารที่มีความสามารถ บริษัทนั้น

ก็จะมีภาพลักษณที่ดี

 2. พนักงาน (employee) บริษัทที่ดีตองมีพนักงานที่มีความสามารถ 

มีมนุษยสัมพันธ 
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 3. สินคา (product) รวมทั้งบรรจุภัณฑดวย ตองเปนสินคาที่ดี มีคุณภาพ 
 4. การดําเนินธุรกิจ (business practice) หมายถึง การคาขาย และการ
คนืกาํไรสูสงัคม เพราะองคกรแตละองคกรนัน้จะมภีาพลักษณทีด่ไีดกต็องมกีารดาํเนนิ
ธุรกิจที่ซื่อสัตยสุจริต 
 5. กิจกรรมสังคม (social activities) คือ การดูแลเอาใจใสสังคมในการ
มีสวนรวมในกิจกรรมการกุศล หรือสรางประโยชนใหกับสังคม 
 6. เครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณในสํานักงาน (artifacts) หมายถึง 
องคกรตองมีสิ่งท่ีแสดงสัญลักษณของบริษัท ควรมีโลโกขององคกรแสดงอยูดวย 
เหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกขององคกร 
 ชารล เจ. ฟอมบรุน (Charles J. Fombrun อางถึงใน สุทธิลักษณ หวังสันติ
ธรรม, 2548, น. 212-213) ไดอธิบายลักษณะตองการหรือความคาดหวังของกลุม
เปาหมายที่องคกรควรใหความสนใจไว 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือชุมชน
 กลุม ปตท.ฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองทําการประเมินผลภาพลักษณของ
องคกรตนเอง ทําใหสามารถรูไดวาในปจจุบันภาพลักษณขององคกรเปนอยางไร และ
สามารถตอบสนองตอประเด็นท่ีชุมชนมีไดอยางถูกตอง และชวยในการวางแผนการ
ดาํเนนิงาน การสรางกลยทุธการจดัการการสือ่สารองคกรทีม่หีลักการตรงเปาประสงค
มากขึ้นดวย

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ
 โรเจอร  เฮยวูด (Roger Haywood, 1984, pp. 84-86) ไดแบงประเภท

ของกิจกรรมพิเศษเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชนไวหลายประการ เชน

 การพบปะและการประชุม คือ การจัดใหมีการพบปะหรือประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนการเปดโอกาสใหฝายจัดการได

มีโอกาสพบปะบุคคลสําคัญภายนอก 

 การเปดใหเขาเยี่ยมชมหนวยงานขององคกร จะชวยใหกลุมบุคคลที่เขาชม

เกิดความรูความเขาใจการดําเนินงานขององคกร เปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอ

ชุมชนและประชาชนกลุมเปาหมาย

 การอุปถัมภงานของชุมชน หมายถึง การที่องคกรใหการสนับสนุนงานของ

ชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนหรือทองถิ่น 
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 การใหการสนับสนุนแกองคกร หรือบริษัทที่เขาไปดําเนินการใดๆ ใหแก

องคกรตางๆ ในชุมชน เพื่อสรางความนิยมศรัทธาใหเกิดขึ้น 

 กลาวโดยสรุปคือ งานดานชุมชนสัมพันธนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสราง

ความเขาใจทีถ่กูตอง สรางความนยิมรกัใคร ความศรทัธาเชือ่ถอืใหเกดิขึน้ในจติใจของ

ประชากรในชุมชน สงผลถึงภาพลกัษณทีด่ตีอองคกร นาํมาซึง่แรงสนบัสนนุและความ

รวมมอือนัด ีทีจ่ะสงผลใหการดาํเนนิงานขององคกรเปนไปอยางราบรืน่ อนัเปนปจจยั

สําคัญนําไปสูความสําเร็จรุงเรืองในที่สุด

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
 พิพัฒน ยอดพฤติการณ และคณะ (http://thaicsr.blogspot.
com/2008/01/blogpost_6965.html, 2551) ไดจําแนกประเภทความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรตามกระบวนการในการดําเนินธุรกิจไว 5 ประเภท ดังนี้
 1. ซเีอสอารนอกกระบวนการ (CSR-after-process) เปนการทาํ “กจิกรรม
เพือ่สงัคม” คอื การดาํเนนิกจิกรรม (activities) ของหนวยงาน ซึง่โดยมากเปนองคกร
ธุรกิจที่แสวงหากําไร เพื่อสรางใหเกิดประโยชนแกสังคมในดานตางๆ โดยกิจกรรม
ที่ดําเนินการนั้นมักแยกตางหากจากการดําเนินธุรกิจที่เปนกระบวนการ (process) 
หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง 
 2. ซีเอสอารในกระบวนการ (CSR-in-process) เปนการทํา “ธุรกิจเพื่อ
สงัคม” โดยนาํเอาความรบัผดิชอบตอสงัคมไปเปนสวนหนึง่ของกระบวนการทางธรุกจิ 
ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดจําหนาย และการใหบริการหลังการขาย 
ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบเหลาน้ีถือเปนกิจกรรมที่อยูในเวลาทํางานปกติของ
กิจการ
 3. ซเีอสอารทัง้กระบวนการ (CSR-as-process) เปน “กจิการเพือ่สังคม” 
มักเปนองคกรที่ดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไร กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนหนวยงานที่
กอตั้งขึ้นเพื่อยังประโยชนใหแกสังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ไดแก มูลนิธิ 
องคกรสาธารณประโยชน องคกรประชาชน และสวนราชการตางๆ
 4.  ซีเอสอารทั้งวิสาหกิจ (CSR-as-Enterprise) เปน “วิสาหกิจสังคม” 
หรือ Social Enterprise เปนธุรกิจที่หารายไดดวยนวัตกรรม การแสวงหาโอกาสจาก
ความยุติธรรม 
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 5.  ซีเอสอารท้ังธุรกิจ (CSR-as-Business) เปน “การทําธุรกิจสังคม” 

เปนการนําเอาประเด็นสังคมมาทําธุรกิจซึ่งมีทั้งการผลิต การคา และการบริการ เชน 

เปนบริษัทที่ใหคําปรึกษาหรือจัดฝกอบรมทางดานซีเอสอาร เปนตน องคกรลักษณะ

นี้จะทําธุรกิจกับหนวยงานที่ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในทุกระดับ

 ทัง้หมดนีแ้สดงใหเหน็วา องคกรจะไมสามารถพฒันากลยทุธการดาํเนนิธรุกจิ

ที่รับผิดชอบตอสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ หากไมพัฒนากลไกการมีสวนรวมของ

ผูมสีวนไดสวนเสยีไปพรอมกนั ซึง่การมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยีนี ้จะเปนหวัใจ

ที่ทําใหกระบวนการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมเกิดขึ้นและดํารงอยูอยาง

ยั่งยืนในองคกร ทําใหองคกรสามารถสื่อสารถึงความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางเปน

รูปธรรม ที่สามารถวัดความสําเร็จและประเมินผลไดอยางเปนระบบ 

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร

 กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 23-25) ไดกลาวไววา ปจจัยทางดานประชากร 
(Demographic Characteristics) อันไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การศึกษา อาชีพ ศาสนา ฯลฯ ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการรับรู 
การตีความ และการทําความเขาใจในการสื่อสารของผูรับสารทั้งสิ้น ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
 อายุเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการส่ือสารของ
มนุษย เนื่องจากอายุจะเปนตัวกําหนดหรือเปนส่ิงที่บงบอกเกี่ยวกับความเปนผูที่มี
ประสบการณในเรื่องตางๆ ของบุคคล ดังคํากลาวที่วา ผูใหญมักอาบนํ้ารอนมากอน 
ผูใหญเปนผูที่เกิดมาหลายฝน หรือการเรียกคนที่มีประสบการณนอยกวาวา เด็กเมื่อ
วานซืน 
 เพศมีความสัมพันธตอบุคลิกลักษณะ จิตใจและอารมณของบุคคล มีตํารา
ทางจติวทิยาทีส่รปุวาเพศหญงิมกัเปนเพศทีม่อีารมณออนไหว มองสิง่ตางๆ ในลกัษณะ
ดรูายละเอยีด มคีวามละเมยีดละไมกวาผูชาย ใจออน อดทนและมเีมตตาตอบคุคลอืน่
มากกวา 
 อาชีพ (Occupation) รายได (Income) เชื้อชาติและชาติพันธุ (Race and 
Ethnic Group) ตลอดจนภมูหิลงัของครอบครวั (Family background) เปนตวักาํหนด
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ในเรื่องของการเลือกเปดรับสื่อที่ผู รับสารสามารถซ้ือหาหรือเขาถึงได รวมทั้งยัง

กําหนดในเรื่องการเปดรับเนื้อหาที่สอดคลองตออาชีพ ตอความคิด ความเชื่อ คานิยม 

รวมทั้งสถาบันหรือกลุมที่ผูรับสารสังกัดอยูดวย 

 ความรู เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความรู สึกนึกคิด 

ความเชือ่ ทศันคต ิคานยิม ของบคุคลทีม่ตีอเรือ่งตางๆ เนือ่งจากสถาบนัการศึกษาเปน

สถาบันที่อบรมกลอมเกลาใหบุคคลเปนคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน ดังนั้น ระดับ

การศกึษาจงึเปนตวักาํหนดกระบวนการเลอืกสรร (Selective Process) ของผูรบัสาร

 ในการวจิยัครัง้นีเ้ลอืกศกึษาผูรบัสารตามลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ และรายไดเฉลี่ยของตนเองตอเดือน

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารและประเภทของสื่อ

 พีระ จิรโสภณ (2537, น. 9) ไดกลาววา ในการเปดรับขาวสารนั้น ผูรับสาร

มีกระบวนการเลือกรับสาร (Selective process) ประกอบไปดวยขั้นตอนที่สําคัญ 

3 ขั้นตอน คือ

 1.  การเลือกรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 

Attention) กลาวคือ ผูรับสารมีแนวโนมที่จะเลือกสนใจขาวสารจากแหลงหนึ่ง

แหลงใด โดยมักจะเลือกรับความคิดเห็นความสนใจของตน 

 2.  การเลอืกรบัรูหรอืตคีวาม (Selective Perception or Interpretation) 

เมื่อผูรับสารเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแหลงใดแลว ก็จะเลือกตีความหมาย

ตามความเขาใจของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ 

 3.  การเลอืกจดจาํ (Selective Retention) เปนแนวโนมในการเลือกจดจาํ

ขาวสารเฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจ ความตองการ ทัศนคติของตนเอง และมักจะ

ลืมในสวนที่ตนเองไมสนใจหรือเรื่องขัดแยง 

 สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2550, น. 47-48) สื่อเปนเครื่องมือที่เชื่อมโยง ผูสง

สารและผูรับสารในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

 1. สือ่มวลชน หมายถึง สือ่ทีส่ามารถนาํสารจากผูสงสารไปยงัผูรบัสารซึง่

ประกอบดวยคนจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็วในชวงเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
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 2.  สื่อบุคคล หมายถึง ตัวคนท่ีถูกนํามาใชในการเผยแพรขาวสารของ

องคกรหรือสถาบัน เปนการถายทอดขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารซึ่งเปนการ

สื่อสารแบบเผชิญหนา สามารถท่ีจะตอบโตกันไดทันที ซึ่ง โรเจอรส และชูเมกเกอร 

(Rogers & Shoemaker อางถึงใน สิริกาญจน ปรับโตวิดโจโย, 2539, น. 35) กลาว

วา การสือ่สารระหวางบคุคลมปีระสทิธภิาพในการจงูใจผูรบัสารทีม่คีวามเฉยเมย หรอื

ตอตานไดดีกวาสื่อมวลชน 

 3.  สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยองคกรใดก็ตาม ที่มี

วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมักจะกําหนดกลุมเปาหมายอยาง

เจาะจงใหตรงตามความจําเปน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ป. ทางทอง (2555, น. 101-102) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณของ
ธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย จากการรบัรูของผูใชบรกิารในเขตกรงุเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันของผูใชบริการธนาคารอิสลาม
ในเขตกรุงเทพมหานคร มกีารเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย 
ไมแตกตางกัน 
 ปวนีณชั พศิพาร (2555, น.  81-83) ไดศึกษาวจิยัเรือ่ง “การรบัรูภาพลักษณ
นางปวณีา หงสกลุ ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบวา นางปวณีา 
หงสกุล มีการสรางภาพลักษณครบท้ัง 4 ดาน อันประกอบดวย ภาพลักษณดาน
กายภาพ ภาพลักษณดานความรู ภาพลักษณดานความคิด และภาพลักษณดานจิตใจ 
โดยมีการรับรูภาพลักษณของนางปวีณา หงสกุล ในภาพลักษณดานจิตใจมากที่สุด 
สวนลักษณะภาพลักษณของนางปวีณา หงสกุล ที่ประชาชนมีการรับรูมากที่สุดคือ
ความมีเมตตา และเอื้ออาทร 
 ประภาส ทรงหงษา (2552, น. 95) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณของ
สาํนกังานสถติแิหงชาต”ิ ผลการวจิยัพบวา กลุมตัวอยางมกีารรบัรูภาพลักษณโดยรวม
ตอสํานักงานสถิติแหงชาติในระดับเห็นดวยมาก โดยตัวแปรลักษณะทางประชากร 
ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติไมแตกตางกัน 
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 นงนุช ใจชื่น (2551, น. 143) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณโรงพยาบาล

กลางในการรับรูของผูเขารับบริการ” ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากร ไดแก 

อายุ และสถานภาพการมาโรงพยาบาล มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของ

โรงพยาบาลกลาง สวนการเปดรับสื่อท่ีเก่ียวกับโรงพยาบาลกลางทั้งส่ือบุคคลและ

สื่อเฉพาะกิจไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของโรงพยาบาลกลาง  

 รวีวรรณ เลียดทอง (2550, น. 91) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” ผลการวิจัยพบวา 

กลุ มตัวอยางมีภาพลักษณโดยรวมตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ในระดับเห็นดวยปานกลาง ทั้งนี้ ตัวแปรลักษณะประชากร 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีภาพลักษณของ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไมแตกตางกัน 

แสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการวิจัย

ลักษณะทางประชากร

- เพศ

- อายุ

- ระดับการศึกษาสูงสุด

- อาชีพ

- รายไดเฉลี่ยของตนเอง

 ตอเดือน

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

ของกลุม ปตท. ที่ตั้งอยูในพื้นที่

จังหวัดระยอง

- ความถี่ในการเปดรับ

 ขาวสาร

- ปริมาณการเปดรับ

 ขาวสารในแตละประเภท

ภาพลักษณของกลุม ปตท. 

ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดระยอง

H1

H2
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วิธีการวิจัย

 สวนที่ 1 การวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่มรีปูแบบการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross-sectional Study) โดย

การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ

ใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) 

จาํนวน 400 ตวัอยางสาํหรบักลุมตวัอยางทีเ่ปนชุมชน และจาํนวน 20 ตวัอยางสําหรบั

กลุมตัวอยางที่เปนประธานชุมชน โดยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณแยกกัน

ระหวางกลุมชุมชนและกลุมประธานชุมชน ทั้งน้ี ไดมีการเปรียบเทียบคาเฉล่ียในขอ

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและประเด็นภาพลักษณ เพื่อใหทราบวากลุมตัวอยาง

ทั้ง 2 กลุม มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและประเด็นภาพลักษณเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร

 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุมเลือกตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบแบงสัดสวน (Proportionate Sam-

pling) โดยการแบงตามสัดสวนของประชากรแตละเทศบาล ดังนี้

 N = 72,320 คน  

 n = 400 คน 

 เทศบาล ประชากรทั้งหมด ขนาดกลุมตัวอยางที่ได

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 40,270 223

เทศบาลเมืองบานฉาง 19,406 107

เทศบาลตําบลบานฉาง 7,647 42

เทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา 4,997 28

 ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

เกบ็ขอมลูจากกลุมตวัอยางของแตละเทศบาลโดยการใหตอบแบบสอบถามในบรเิวณ
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ชุมชน บริเวณที่ทําการเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลบานฉาง เทศบาลเมือง

บานฉาง และเทศบาลตาํบลมาบขาพฒันา เมือ่กลุมตวัอยางมาตดิตอราชการ และตาม

สถานที่จัดงานสําคัญของชุมชน เชน งานทําบุญ งานพิธีตางๆ งานสงกรานต เปนตน 

ทั้งนี้จะใชการสอบถามเบื้องตนกอนเก็บขอมูล (Screening Questions) ในการคัด

เลือกกลุมตัวอยาง คือ ตองเปนคนในพื้นที่เปาหมาย และมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป

 สวนที่ 2 การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ใชวธิกีารเกบ็ขอมลู

โดยใชรูปแบบการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุมตัวอยางที่เปน

ประธานชุมชนจํานวน 20 ตัวอยาง โดยการสัมภาษณถึงขอเสนอแนะดานภาพลักษณ

ที่มีตอกลุม ปตท.ฯ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการขององคกร ดานความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานการส่ือสาร และดานงานชุมชน

สัมพันธ

 กลุมตัวอยางที่เปนประธานชุมชน ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของประธาน

ชุมชน ไวดังนี้  1) ตองเปนประธานชุมชนที่ผานการเลือกตั้งจากลูกบานและไดรับการ

แตงตัง้จากเทศบาล  2) เคยรวมกจิกรรมของกลุม ปตท. ทีต่ัง้อยูในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 - มีนาคม 2556

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการวจิยัเรือ่ง “ภาพลกัษณของกลุม ปตท. ทีต่ัง้อยูในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 

จากการรับรูของชุมชนรอบเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรม”  เม่ือพิจารณาจาก

วัตถุประสงคการวิจัย ผลการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน กรอบทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ ที่อางอิงในการวิจัยครั้งนี้ไดพบประเด็นที่จะนําเสนอ ดังตอไปนี้

 ชมุชนสวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายรุะหวาง 18-28 ป มอีาชพีรบัจาง/คาขาย 

ขณะทีป่ระธานชุมชนสวนใหญเปนเพศชาย มอีายรุะหวาง 40 – 50 ป มอีาชพีประกอบ

กจิการสวนตวั มรีะดบัการศกึษาสงูสดุในระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเทาและมรีายได

เฉลี่ยของตนเองตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท เหมือนกัน ซึ่งชุมชนและประธาน

ชุมชนมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคลมากที่สุดเหมือนกัน แตชุมชนมี

การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนทองถิ่นในอันดับรองลงมา ในขณะที่ประธานชุมชน
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เปดรบัขาวสารจากสือ่เฉพาะกจิ และอนัดบัสดุทาย ชมุชนมกีารเปดรบัขาวสารจากส่ือ

เฉพาะกิจ ในขณะที่ประธานชุมชนเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนทองถิ่น 

 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดแลวพบวา เพศ ไมมผีลตอพฤตกิรรมในการเปด

รับขาวสารของกลุม ปตท.ฯ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเปนเพราะลักษณะ

ของเนื้อหาขาวสารของกลุม ปตท.ฯ เปนขาวสารทั่วไปที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 

ยกตวัอยางเชน ขาวรายงานความคบืหนาการดาํเนนิงานขององคกร ซึง่มคีวามตางกบั

ขาวสารประเภทอื่นท่ีสามารถจูงใจและกระตุนพฤติกรรมการเปดรับของผูรับสาร 

ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของประภาส ทรงหงษา (2552, น. 90-91) เรื่อง 

“ภาพลักษณของสํานักงานสถิติแหงชาติ” พบวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มีเพศแตกตางกัน มีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสํานักงานสถิติไมแตกตางกัน

 อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียของตนเองตอเดือน จากผลการ

วิจัยพบวา ตัวแปรเหลาน้ีมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของกลุมปตท.ฯ 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเปนเพราะส่ือประชาสัมพันธที่กลุม ปตท.ฯ 

เลอืกใชนัน้คอนขางมคีวามหลากหลายและสามารถเขาถงึชุมชนทีม่คีวามแตกตางทาง

ลักษณะประชากรขางตนไดมาก ซึ่งโดยปกติแลวผูรับสารที่มีอายุนอยจะมีความสนใจ

หรอืถกูจงูใจไดงายกวาผูรบัสารทีม่อีายมุาก เนือ่งจากผูรบัสารทีม่อีายมุากมกัมแีนวคดิ

อนุรักษนิยม และเปลี่ยนทัศนคติคอนขางยาก ตางจากกลุมวัยรุน ทั้งนี้ ผูที่มีอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ยอมมีโอกาสได

เรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ มีโอกาสในการไดเปดรับขาวสารอยูเปนประจําจากการเรียน

หรือการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจมีความตางกับผูท่ีประกอบอาชีพรับจาง/คาขาย อาจมี

โอกาสเปดรับสื่อไดนอยกวา รวมถึงรายไดของแตละบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารของกลุม ปตท.ฯ ในครั้งนี้ดวย ซ่ึงผูที่มีรายไดสูงอาจมีโอกาสในการ

เลือกสรรและเปดรับขาวสารจากสื่อที่ตองซื้อหามากกวาชุมชนที่มีรายไดนอย ซึ่งตรง

กับแนวคิดของกิติมา สุรสนธิ (2548, น. 23-25) ไดกลาวไววา อายุเปนปจจัยที่สําคัญ

ประการหน่ึงท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยเปนเครื่องบงชี้หรือแสดงถึง

ความคิด ความเชื่อ รวมทั้งลักษณะการโตตอบตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคล

ที่มีอายุหรือวัยที่แตกตาง 

 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของชุมชนและประธานชุมชน มีการเปดรับ

ขาวสารจากสื่อบุคคลมากที่สุดเหมือนกัน อาจเปนเพราะส่ือบุคคลเปนส่ือประเภท
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ทีช่มุชนและประธานชมุชนสามารถเลอืกเปดรบัไดโดยงาย อนัประกอบไปดวยการเปด

รับขาวสารจากพนักงานชุมชนสัมพันธ เพื่อนบาน ประธานชุมชน คนในครอบครัว 

ซึ่งบุคคลเหลาน้ียอมตองมีการติดตอสื่อสารระหวางกันกับชุมชนและประธานชุมชน 

กลาวคือ เริ่มจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของบุคคลในครอบครัวหรือ

เพื่อนบาน ซึ่งคนในครอบครัวอาจมีความรูจักมักคุนหรือมีการสื่อสารอยูเปนประจํา

กับประธานชุมชนหรือพนักงานชุมชนสัมพันธ ทําใหเกิดพฤติกรรมการเปดรับขาว

ที่มากที่สุดสําหรับสื่อบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โรเจอรส และชูเมกเกอร 

(Rogers & Shoemaker อางถึงใน สิริกาญจน ปรับโตวิดโจโย, 2539, น. 35) กลาว

วา การสือ่สารระหวางบคุคลมปีระสทิธภิาพในการจงูใจผูรบัสารทีม่คีวามเฉยเมย หรอื

ตอตานไดดีกวาสื่อมวลชน เพราะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการตอบ

สนองกันได ใหความเขาใจกระจางชัด จึงสามารถจูงใจใหบุคคลเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ที่ฝงลึกได  

 จากสมมติฐานขอที่ 1 และสมมติฐานยอยขอที่ 1.1-1.60 พบวา ชุมชนรอบ

เขตประกอบการนคิมอตุสาหกรรมจงัหวดัระยองทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกตางกนั 

มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารแตกตางกัน กลุมอายุ 18-39 ป มีความถี่ในการเปด

รับสื่อบุคคล สื่อมวลชนทองถิ่น และสื่อเฉพาะกิจมากกวากลุมอายุ 40 ปขึ้นไป ที่เปน

เชนนีอ้าจเปนเพราะกลุมคนทีม่อีาย ุ18-39 ป เปนกลุมคนทีอ่ยูในวยัทีก่าํลังศึกษาหรอื

อยูในวัยทํางาน ซ่ึงมีโอกาสในการเปดรับขาวสารจากกลุม ปตท.ฯ หรือจากโรงงาน

อตุสาหกรรมอืน่ๆ ในแถบทีต่นเองพกัอาศยัอยู สาํหรบันกัเรยีน/นกัศึกษาอาจมโีอกาส

ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุม ปตท.ฯ ที่จัดรวมกับสถาบันการศึกษาในเขต

พื้นที่จังหวัดระยอง และชุมชนที่อยูในวัยทํางานอาจมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารไมวา

จะจากองคกรทีต่นเองสงักดัและไดมกีารบอกเลาตอไปยงัเพือ่นรวมงาน หรอืกลุมเพือ่น

ซึ่งตรงกับแนวคิดของกิติมา สุรสนธิ (2548, น. 19) อายุของผูรับสารสามารถชวย

บงชี้ไดวา บุคคลนั้นเปนคนรุนไหน (Generation) โดยสาเหตุที่สามารถนําอายุมาเปน

ตัวแปรในการแบงกลุมและศึกษาพฤติกรรมของผูรับสารได เพราะคนในอายุรุนราว

คราวเดียวกันจะผานประสบการณทางสังคมที่คลายคลึงกัน 

 จากสมมติฐานขอที่ 2 และสมมติฐานยอยขอที่ 2.1-2.20 พบวา ชุมชน

รอบเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่มีลักษณะทางประชากร

แตกตางกัน มีภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ แตกตางกัน เพศหญิงมีภาพลักษณตอ 
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กลุม ปตท.ฯ ดานการบรหิารจดัการขององคกรทีด่กีวาเพศชาย ซึง่เพศมคีวามสมัพนัธ
ตอบุคลิกลักษณะ จิตใจและอารมณของบุคคล เพศหญิงมักเปนเพศที่มีอารมณ
ออนไหว มองสิ่งตางๆ ในลักษณะดูรายละเอียด มีความละเมียดละไมกวา ชุมชนที่มี
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมีภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ ดานการส่ือสารที่
ดีกวากลุมประถมศึกษาหรือตํ่ากวา กลุมมัธยมศึกษา ปวช. อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
อาจเปนเพราะการศึกษายอมสงผลโดยตรงตอการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆ ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ผูท่ีมีการศึกษาสูงยอมตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหและ
ตัดสินใจตอเหตุกาณใดเหตุการณหน่ึงมากกวา ซึ่งตรงกับแนวคิดของกิติมา สุรสนธิ 
(2548, น. 24) ความรูเปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด 
ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม ของบุคคลที่มีตอเรื่องตางๆ 
 จากสมมตฐิานขอที ่3 พบวา พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารของกลุม ปตท.ฯ 
มีความสัมพันธทางบวกกับภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ หมายถึง ยิ่งชุมชนมีความถี่
ในการเปดรับขาวสารของกลุม ปตท.ฯ มาก ไมวาจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนทองถิ่น 
หรือสื่อเฉพาะกิจ ก็จะยิ่งมีภาพลักษณตอกลุม ปตท.ฯ ทั้ง 4 ดานมากขึ้น และปริมาณ
การเปดรับขาวสารในแตละประเภทของกลุม ปตท.ฯ มีความสัมพันธทางบวกกับ
ภาพลักษณของกลุม ปตท.ฯ หมายถึง ยิ่งชุมชนมีปริมาณการเปดรับขาวสารใน
แตละประเภทของกลุม ปตท.ฯ มาก ไมวาจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนทองถิ่น หรือสื่อ
เฉพาะกิจ ก็จะยิ่งมีภาพลักษณตอกลุม ปตท.ฯ ทั้ง 4 ดานมากขึ้น อาจเปนเพราะการ
เลอืกใชสือ่ของกลุม ปตท.ฯ มคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาขาวสารทีส่งออกไปยงัผูรบัสาร 
ทําใหชุมชนเกิดการรับรูและเขาใจสิ่งที่องคกรตองการจะส่ือสารกับชุมชน จึงชวย
สงเสริมและสรางความเขาใจในการดําเนินงานขององคกร ซึ่งตรงกับแนวคิดของ 
พรทิพย พิมลสินธุ (2552, น. 9) ไดใหทัศนะไววา กระบวนการเกิดภาพลักษณจะเกิด
ไดจากการรบัรูเหตกุาณตางๆ ผานสือ่หรอืชองทางการสือ่สารประกอบกบัองคประกอบ
เฉพาะทางปจเจกบุคคล ถาประทับใจมากก็จะจําไดมากและนาน จึงเกิดเปน
ภาพลักษณขึ้นได 

ภาพลักษณของกลุม ปตท. ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดระยอง
 ชุมชนมีภาพลักษณตอกลุม ปตท.ฯ โดยรวมอยูในระดับดี และประธาน
ชุมชนอยูในระดับดีมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวาทั้งชุมชนและ
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ประธานชมุชนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณดานการบรหิารจดัการขององคกรอยู
ในระดบัสงูทีส่ดุเหมอืนกนั และดานการสือ่สารอยูในระดบัตํา่ทีสุ่ดเหมอืนกนั ทัง้นีอ้าจ
เปนเพราะชุมชนและประธานชุมชน คือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียลําดับตนที่โรงงาน
อุตสาหกรรมสงผลกระทบ จึงทําใหกลุม ปตท.ฯ จึงตองทําการสื่อสารเพื่อสรางความ
เขาใจอันดีตอการดําเนินกิจการของบริษัท จากผลการวิจัยครั้งน้ี พฤติกรรมการเปด
รบัขาวสารของกลุม ปตท.ฯ พบวา ชมุชนและประธานชมุชนมกีารเปดรบัขาวสารจาก
สื่อบุคคลมากที่สุดเหมือนกัน อาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณอยูในเกณฑท่ีดี เพราะตัวแทนองคกรที่ทําหนาที่เปนผูสงสารใหกับกลุม 
ปตท.ฯ คือพนักงานชุมชนสัมพันธ สามารถทําหนาที่สื่อสารขอมูลหรือเรื่องราวของ
องคกรไดดีมีประสิทธิภาพ ทําใหชุมชนและประธานชุมชนเกิดความเขาใจในธุรกิจ
องคกร สงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอไป พรทิพย พิมลสินธุ (2552, น. 6) ใหทัศนะ
ไววา ภาพลักษณเปนกุญแจสําคัญนําไปสูความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจทุกองคกร 
สิ่งที่ทําใหองคกรแตละแหงแตกตางกันออกไป ก็คือ ภาพลักษณขององคกรนั่นเอง 
 ท้ังน้ีประธานชุมชนมีขอเสนอแนะของประธานชุมชนที่เปนขอดีของกลุม 
ปตท.ฯ คอื การบรหิารงานภายในมมีาตรฐานทีด่ ีสามารถเปนแบบอยางใหกบัโรงงาน
อื่นได ดานสิ่งแวดลอมในการทําโครงการระยองเมืองสีเขียว พื้นที่สีเขียว แนวกันชน
และแนวปองกันภายในโรงงาน ถือเปนเรื่องที่ดีที่ปฏิบัติอยู ชวยลดปญหามลพิษและ
เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดี สําหรับโครงการคลินิกปนนํ้าใจ สามารถชวยแบงเบา
ภาระของชนุชนได ไมตองเสยีเวลารอ หากไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลของรฐั รายการ
โทรทัศนสยามยลระยอง ถือเปนรายการที่ดีที่สรางใหเกิดจิตสํานึกรักษบานเกิด  
 อยางไรก็ตามประธานชุมชนก็มีขอเสนอแนะที่เปนขอควรปรับปรุง คือการ
ดําเนินงานของกลุม ปตท.ฯ การเปนองคกรที่มีขนาดใหญ การบริหารจัดการประเด็น
ตางๆ อาจทําไดลาชากวาองคกรอื่นที่มีขนาดเล็กกวา การรวมกลุมโรงงานของบริษัท
ตางๆ ในกลุม ปตท.ฯ เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมภาพลักษณอาจทําใหการดูแลชุมชนลด
นอยลง การใหผูบริหารระดับสูงออกพบปะชุมชนบอยๆ จะชวยใหชุมชนเขาใจภาค
อตุสาหกรรมมากขึน้ โดยชมุชนจะมคีวามไววางใจในการดาํเนนิงานของบรษิทัมากยิง่ขึน้ 
ในเรือ่งของการสัญจรผานพืน้ทีข่องชมุชนนัน้ ควรไดรบัความรวมมอืจากภาคอตุสาหกรรม
ในการแกไขปญหาการซอมแผนฉุกเฉินและการซอมอพยพกรณีเกิดเหตุ กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินควรมีการสื่อสารที่รวดเร็ว ทําใหชุมชนเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้น เพราะถือ
เปนหัวใจของการสื่อสาร หากทําไมได ก็ถือวาการสื่อสารลมเหลว 
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะตอองคกร
 1. ดานการบรหิารจดัการขององคกร ผูวจิยัขอเสนอแนะวา กลุม ปตท.ฯ 

ควรปรับโครงสรางองคกรดานการบริหารงานชุมชนสัมพันธ เพื่อใหการพิจารณา

ประเด็นสังคมมีความกระชับและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น เพื่อใหสามารถตอบสนองตอ

ประเด็นของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. ดานความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

ผูวิจัยขอเสนอแนะวา กลุม ปตท.ฯ ควรรวมกับหนวยงานภาครัฐ หรือเปนตัวกลางใน

การประสานงานตดิตอในการตรวจสขุภาพ การตรวจหาสารเคมตีางๆ ภายในรางกาย 

เพื่อใหชุมชนเกิดความสบายใจมากขึ้น ไมเปนกังวัลหรือมีขอสงสัยที่อาจเกี่ยวของกับ

การดําเนินกิจการขององคกรวามีผลกระทบตอสุขภาพรางกายหรือไม ทําใหลดขอ

พิพาทที่อาจเกิดขึ้นได

 3. ดานการสือ่สาร ผูวจิยัขอเสนอวา กลุม ปตท.ฯ ควรเรงสรางความเขาใจ

ในเรื่องของการสื่อสารกรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นภายในโรงงาน มีการจัดทํา

แผนรวมกนักบัชมุชน เพือ่ใหชมุชนเกดิความเขาใจ และสามารถปฏิบตัติวัไดถกูตองใน

กรณีที่เกิดเหตุการณผิดปกติ เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนดวย

  4. ดานงานชมุชนสมัพนัธ ผูวจิยัขอเสนอวา กลุม ปตท.ฯ ควรจดัใหมกีาร

อบรมอาชีพท่ีมีความหลากหลายใหกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน กลุมแมบาน 

เพื่อใหสามารถมีอาชีพท่ีสามารถทําไดเองท่ีบาน หรือการรวมกลุมอาชีพ เพื่อสราง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ดีใหกับภาคสังคมตอไป

 5. ดานพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร จากการวจิยัพบวา ส่ือบางประเภท

ทีก่ลุม ปตท.ฯ เลอืกใชนัน้ กลุมตวัอยางมกีารเปดรบันอยหรอืนอยทีส่ดุ ผูวจิยัขอเสนอ

วา กลุม ปตท.ฯ  ควรวางแผนเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับแตละกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการใชสื่อใหตรงกับความสนใจหรือความตองการของกลุม

ตัวอยางมากขึ้น
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