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 วารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556) 

เปนการรวบรวมผลงานบทความการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ซ่ึงไดนําเสนอผลงานการคนควาอิสระ

ของนักศึกษาปริญญาโท โดยมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) 

ผลงานเรียบรอยแลว วารสาร JC Journal ถือเปนชองทางการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อ

เปนการประกันคุณภาพทางการศึกษาอยางหนึ่งตามขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (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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สุธิรา สุวรรณเบญจกุล*

อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม
วิจารณ์โดย

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

(Media Exposure, Knowledge, Attitude and Behavioral 
Intention Towards Bangkok Bank’s Musical Art Center 

among People in Bangkok)



JC JournalJC Journal2

 การศกึษาเรือ่ง “พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร ความรู ทศันคต ิและแนวโนม

พฤติกรรมตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” ในการศึกษาครั้งนี้

มีวัตถุประสงคคือ

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถี่) ความรู ทัศนคติ 

และแนวโนมพฤติกรรมตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรม

การเปดรับขาวสาร (ความถี่) เกี่ยวกับศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร (ความถี)่ 

กบัทศันคตติอศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร

 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางทศันคตทิีม่ตีอศูนยสังคีตศิลป ธนาคาร

กรุงเทพ กับแนวโนมพฤติกรรมตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช

รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และมีแบบสอบถาม (Question-

naire) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลู โดยใหผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง และใชการ

วดัผลแบบการศกึษาทีจ่ดุเวลาใดเวลาหนึง่หรอืแบบตดัขวาง (Cross-sectional study) 

โดยมีกลุมตัวอยางคือ ประชากรท่ีรูจักศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ทั้งเพศชาย 

และเพศหญงิ มอีายตุัง้แต 18 ปขึน้ไป ทีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 300 คน 

แลวนาํมาวเิคราะหโดยใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก การแจกแจง

ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการทดสอบสมมติฐาน ใช

บทคัดย่อ



3ปที่ 5  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)

สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหทดสอบความแตกตางระหวางประชากร

สองกลุม (Independence t-test) การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One Way 

ANOVA) และการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) 

 ผลการศึกษาพบว่า
 ลักษณะประชากรทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 28-37 ป ระดบัการศกึษาสงูสดุปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเปนพนกังานบรษิทั 

และมีรายไดสวนตัวตอเดือน 25,000 บาทขึ้นไป 

 ดานพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารพบวา กลุมตวัอยางมพีฤตกิรรมการเปดรบั

ขาวสารเกี่ยวกับศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ มากที่สุด คือ สื่อโปสเตอร/ปายผา/

ปายประกาศ

 ดานความรูเกี่ยวกับศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมคีวามรูในระดบัทีส่งู ซึง่ประเดน็ทีก่ลุมตวัอยางมคีวามรูสูงทีสุ่ด คือ ประเดน็ 

“เปนหนวยงานทีจ่ดักจิกรรมการแสดงทัง้ดานดนตร ีนาฏศลิปไทย จติรกรรมและศลิปะ

การแสดงของไทย เชน โขน ลิเก รองเพลง/ เลนดนตรีไทย หรือการบรรเลงเพลงมโหรี 

นิทรรศการทางวัฒนธรรม เปนตน”

 ดานทศันคตติอศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ พบวา ในภาพรวมทศันคติ

เกี่ยวกับศูนยสังคีตศิลป ธนาคารอยูในระดับมีทัศนคติในเชิงบวก ซึ่งกลุมตัวอยาง

มีทัศนคติในเชิงบวกตอประเด็น “ฉันรูสึกวา ภารกิจหรือกิจกรรมการแสดงที่จัดขึ้น 

ควรไดรับการสนับสนุนในการดําเนินการจัดตอไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาใหศิลปวัฒนธรรม

ไทยคงอยูตอไป” มากที่สุด

  ดานแนวโนมพฤตกิรรมตอศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมความตั้งใจในระดับปานกลาง วาจะเขาชมและ

แนะนําชักชวนผูอื่นใหเขาชมกิจกรรมการแสดงของศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
 1. ลกัษณะประชากรทีป่ระกอบดวย เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี และระดบั

รายไดสวนตัวเดือนท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ครั้งตอเดือน) 

ผานสื่อ 3 อันดับแรก ไดแก สื่อโปสเตอร/ปายผา/ปายประกาศ สื่อบุคคลจากเพื่อน

บาน/สมาชิกในครอบครัว และสื่อหนังสือพิมพไมแตกตางกัน 

 2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถี่) ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ

ที่มีตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ  

 3. ทัศนคติที่มีตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ 

คําสําคัญ:	 ศนูย์สงัคตีศลิป	ธนาคารกรงุเทพ,	ลกัษณะทางประชากร,	พฤตกิรรมการ

เปดรับขาวสาร,ความรู,	ทัศนคติที่มีตอศูนย์สังคีตศิลป	ธนาคารกรุงเทพ,	

และแนวโนมพฤติกรรมตอศูนย์สังคีตศิลป	ธนาคารกรุงเทพ
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บทนำา

 ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
 ปจจุบันองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ตางใหความสําคัญ

ตอโครงการหรือกิจกรรมภารกิจในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตางๆ กันเปน

อยางมาก เพื่อแสดงใหผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสาธารณชนทั่วไปไดรับรู และตระหนัก

วาองคกรของตนเองนั้นไมไดมุงหวังที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรเพียงอยางเดียว 

แตเปนองคกรทีใ่สใจและรบัผดิชอบตอสงัคมเชนกนั รวมทัง้ยงัจะเปนการพฒันาธรุกจิ

อยางยั่งยืน ซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรจะนําไปสูการตัดสินใจซ้ือสินคา/

บรกิาร และสงเสรมิทศันคตทิีด่ขีองผูบรโิภคทีม่ตีอองคกรทีร่บัผิดชอบตอสังคม เพราะ

ผูบริโภคมีความคาดหวังและความประทับใจตอบริษัทที่มีปจจัยดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมองคกรมากกวาการสรางแบรนดหรือความสําเร็จที่มองเห็นจากตัวเงินของ

องคกร

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หนึ่งในองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมการเงินอยางธนาคารพาณิชยของไทยมาตลอด 67 ป ที่ทําการ

ประชาสัมพันธกับชุมชนในลักษณะที่เขาไปรวมรับผิดชอบตอสังคม โดยตั้งองคกรขึ้น

มาเพื่อประชาสัมพันธดานนี้โดยเฉพาะ เรียกวา สวนกิจกรรมสังคม ที่มีการกําหนด

กิจกรรมหรือภารกิจในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมผานโครงการหรือกิจกรรม

ตางๆ มายาวนาน

 ปจจุบันความเจริญของสังคมเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม โดย

ประเทศไทยไดนําเอาความเจริญที่เกิดขึ้นนี้มาประยุกตใช ปรับตัวเพื่อใหกาวทันกับ

โลกในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งจากความเจริญดังกลาว ทําใหหลายคนหลงลืม หรือละเลย

ความเปนเอกลักษณของไทยไปบาง นั้นคือ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย จากการรูถึง

คุณคา จึงเกิดความสํานึกและปณิธานที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง

หนาที่ในการเสนอตัวหรือสนับสนุนใหเกิดความเจริญพัฒนากาวหนาของศิลป

วัฒนธรรมไทย ทั้งในดานการสงเสริม สนับสนุน การเสริมสรางสิ่งใหม พรอมกับการ

อนุรักษสืบสานมรดกอันทรงคุณคา ท่ีบรรพชนของไทยไดสรางสมไว เพื่อตอบสนอง

ความเคลื่อนไหวของสังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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 ดวยเหตดุงักลาว ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) จงึมคีวามตัง้ใจทีจ่ะดแูล 
และสงเสรมิการอนรุกัษศลิปะและวฒันธรรมไทยใหเขมแขง็อยางยัง่ยนื ซึง่จะเปนปจจยั
เกื้อหนุนใหประเทศไทยสามารถดํารงความเปนเอกราชไวไดตลอดไป โดยการจัดตั้ง 
“ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ” ขึ้นในป 2522 ถือไดวาเปนสถาบันธุรกิจเอกชน
แหงแรกของการกอตั้ง 
 จากกจิกรรมตางๆ ทีศ่นูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพไดดาํเนนิการจดัขึน้นัน้ 
เปนทีร่บัรูในกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมเปาหมายทีอ่ยูในแวดวงหรอืใหความสนใจ
ตอศิลปะและวัฒนธรรมไทย เนื่องจากแตละกิจกรรมที่จัดขึ้น จะมีกลุมประชากร
กลุมหนึ่งที่มีความรูและสนใจตอการแสดงหรือกิจกรรมนั้นเขาชม หรือผูที่อยูอาศัยใน
ละแวกใกลเคียงกับสถานที่จัดกิจกรรมเพียงเทานั้น ดังนั้นการศึกษารายงานโครงการ
เฉพาะบุคคลเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนม
พฤติกรรมการเขาชมกิจกรรมการแสดงของศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)”  นี ้จะทาํใหทราบถงึพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร (ความถี)่ ความรู ทศันคติ 
รวมทั้งความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถี่) กับทัศนคติ และ
ความสมัพันธระหวางทศันคตมิกีบัแนวโนมพฤตกิรรมการเขาชมกจิกรรมการแสดงของ
ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วาเปนอยางไร เพื่อเปนประโยชน
ในการกําหนดแผนการดําเนินงานศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ใหเกดิประโยชนสงูสดุตอสงัคม และกระตุนใหทกุคนเหน็ความสาํคญัและสนใจในศลิป
วัฒนธรรมไทยมากข้ึน จนนําไปสูการเกิดทัศนคติที่ดีในการมีสวนรวมในการอนุรักษ 
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูยาวนานตลอดไป

 วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร (ความถี)่ ความรู ทศันคต ิและ
แนวโนมพฤติกรรมตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรม
การเปดรับขาวสาร (ความถี่) เกี่ยวกับศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร (ความถี)่ 
กบัทศันคตติอศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร



7ปที่ 5  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)

 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางทศันคตทิีม่ตีอศูนยสังคีตศิลป ธนาคาร
กรุงเทพ กับแนวโนมพฤติกรรมตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย

 กําหนดรูปแบบการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชการวัดผลแบบการศึกษาที่จุดเวลาใด
เวลาหนึ่งหรือแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยใชแบบสอบถามชนิดที่ให
ผูตอบกรอกขอมูลดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อหาขอ
สรุปจากการศึกษา
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิง 
มอีายตุัง้แต 18 ปขึน้ไป ทีอ่าศยัในเขตกรงุเทพมหานครเทานัน้โดยใชวธิกีารสุมตวัอยาง
แบบผสมผสาน (Mixed Method Sampling) ระหวางการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
ใชความนาจะเปน (Probability Sampling) และการสุมตัวอยางแบบไมใชความ
นาจะเปน (Non-probability Sampling) โดยใชแผนการเลือกตัวอยางแบบกลุม 
แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) ซึ่งสามารถแบงเปนขั้นตอนการสุม
ตัวอยางไดดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1  เลือกสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
 ขั้นตอนที่ 2  เลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) 
 ขั้นตอนที่ 3 เลอืกสุมตวัอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling)
 ขั้นตอนที่ 4 เลือกสุมตัวอยางแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling)

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 “ลักษณะทางประชากร
ที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร (ความถี่) เกี่ยวกับศูนยสังคีตศิลป 
ธนาคารกรงุเทพ” พบวาเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และ ระดบัรายไดทีแ่ตกตางกนั 
ของประชากรทีรู่จกัศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ ทัง้เพศชาย และเพศหญงิ ทีม่อีายุ
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ตั้งแต 18 ปขึ้นไป อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
(ความถี่) เกี่ยวกับศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ผานส่ือโปสเตอร/ปายผา/
ปายประกาศ สื่อเพื่อนบาน/สมาชิกในครอบครัว และส่ือหนังสือพิมพไมแตกตางกัน 
ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ ระดับรายไดสวนตัวตอเดือน ที่ไดจากการสํารวจ พบวาจํานวน
ที่ไดมีลักษณะแบบกระจุกรวมกันเปนกลุม สงผลใหไมสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะประชากร ของเบเรลสัน และ สไตเนอร (Berelson & Steiner, 1964, 
อางถึงใน ชิบ จิตนิยม, 2534, น. 27) ไดแสดงความคิดเห็นวา คนเรามีแนวโนมที่จะดู
และฟงการสื่อสารที่สอดคลองกับกรอบอางอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอางอิง
ทางความคิดนี้ หมายถึง บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และความเกี่ยวของ
กับสิ่งตางๆ สถานภาพทางสังคม และอื่นๆ ที่เปนคุณสมบัติที่มีความสําคัญของบุคคล 
โดยกรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันเรื่องของความรู 
ความคิด ความเชื่อ ทศันคติ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสือ่สารของคน เชนเดียวกับ
ตัวแปรทางลักษณะทางประชากรอื่นๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
ระดบัรายได ตอพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ 
ซึง่ไมสอดคลองกบัแนวคดิเกีย่วกบัการเปดรบัขาวสาร (พรทพิย วรกจิโภคากร, 2529, 
น. 292) ไดกลาววา ผูรับสารแตละคนจะมีกระบวนการในการเลือกรับขาวสาร
แตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด 
ทั้งนี้ อาจสงผลตอการเลือกเปดรับหรือใหความสนใจ การรับรู การตีความหมาย และ
การเลือกจดจํา
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
(ความถี่) มีความสัมพันธกับทัศนคติตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ พบวา 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จากสื่อ
โปสเตอร/ปายผา/ปายประกาศ สื่อบุคคล (เพื่อนบาน/สมาชิกในครอบครัว) และสื่อ
หนังสือพิมพ ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ 
เนื่องจากลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ และ ระดับรายไดสวนตัวตอเดือน ที่ไดจากการสํารวจ พบวาจํานวนที่ได
มลีกัษณะแบบกระจกุรวมกนัเปนกลุม สงผลใหไมสอดคลองกบัแนวคดิเกีย่วกบัทศันคติ 
โดยมีคําจํากัดความ “ทัศนคติ” (นิพนธ คันธเสวี, 2511, น. 36.) ใหความหมายวา 
ทัศนคติเปนสิ่งท่ีช้ีบอกของการแสดงออกของบุคคลที่จะกระทําตอสิ่งของ ตอบุคคล 
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หรือตอสถานการณ ทัศนคติจึงมีความสําคัญในการมีปฏิกิริยาโตตอบตอส่ิงตางๆ 
ดังกลาว หากบุคคลจะทําหรือแสดงออกอะไรสักอยางหนึ่งออกมาตอสิ่งใดของบุคคล 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในความสมัพนัธทางสงัคม อกีทัง้ ยงัสอดคลองกบัองคประกอบของ
ทศันคต ิในดานทศันคตแิละพฤตกิรรม (Katz and Stotland, 1955, p. 36.) ทีก่ลาววา 
บคุคลมกัจะแสดงพฤตกิรรมตอวตัถ ุหรอืสิง่เราตามทีต่นตัง้ใจวาอยากจะแสดงออกมา 
ซึ่งความตั้งใจนี้จะถูกกําหนดดวยความเชื่อ และทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น ดังนั้น 
จึงสามารถกลาวไดวาพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยก็มีความสัมพันธกับทัศนคติตอวัตถุ
และความเชื่อที่มีตอวัตถุดวยเชนกัน กลาวคือ ทัศนคติเปนเรื่องของความรูสึกในดาน
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับแตละบุคคล ซึ่งความรูสึกนั้นจะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล 
ทัง้นี ้เพราะขึน้อยูกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร สภาพแวดลอม ประสบการณ ความ
รูของแตละบุคคล จนนําไปสูการเกิดทัศนคติและแสดงออกทางพฤติกรรมตอส่ิงน้ัน
ออกมา ดงันัน้ พฤตกิรรมของมนษุย อาท ิพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร อาจไมมคีวาม
เกี่ยวของและสัมพันธกับทัศนคติของมนุษยที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเทานั้น 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการเขาชมกิจกรรมหรอืการแสดงของศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ 
พบวา ทัศนคติตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการเขาชมกิจกรรมหรือการแสดงของศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทัศนคติ โดยทัศนคติมีองคประกอบ (Katz and Stotland, 
1955, อางถึงใน เรื่องเดียวกัน, น. 36.) ที่ไดแยกองคประกอบของทัศนคติเปน 3 องค
ประกอบดวยกัน ไดแก  1. องคประกอบทางดานความคิด หรือความรูความเขาใจ 
เรียกวา “Cognitive Component”  2. องคประกอบทางดานอารมณ ความรูสึก 
เรียกวา “Affective Component”  3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม เรียกวา 
“Behavioral Component” 
 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับปจจัยที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
(Loudon, David L., and Della Bitta, Alberrt J. Consumer Behavior, 1995, 
อางถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2544, น. 217) ที่อางวา ปจจัยที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติน้ันเริ่มตนดวยองคประกอบที่สําคัญอันหนึ่ง คือ แหลงของการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ อาจจะเปนบุคคลเดียว กลุมบุคคล หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
หรือสิ่งที่กอใหเกิดทัศนคติโดยตรง โดยทั่วไปแหลงขาวตางๆ จะมีลักษณะที่แตกตาง
กันในดานตางๆ เชน ความสามารถ ความเปนที่ดึงดูดความสนใจ ความคุนเคย ความ
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เปนมิตร จากการศึกษาพบวา แหลงขาวที่มีความสามารถ มีความคุนเคย สามารถ
ดงึดดูความสนใจและมอีาํนาจ จะมผีลทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงทศันคตมิากกวาแหลง
ขาวที่ไมมีคุณสมบัติเหลานี้ 

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
 1. จากผลการศึกษาเก่ียวกับการรณรงคการส่ือสารเพื่อใหกลุมเปาหมาย

ไดรูจัก และมีความรู ความเขาใจตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ที่ถูกตองพบวา 

ผูรับผิดชอบดานการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธของศูนยสังคีตศิลป ธนาคาร

กรุงเทพ ควรปรับหรือเพิ่มเนื้อหาสาร และเนนยํ้าการรณรงคการส่ือสารหรือการ

ประชาสัมพันธ ใหกลุมตัวอยางและกลุมเปาหมายรูจัก มีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 

และสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ รวมทัง้ เพิม่ความถี่

ในการสือ่สารใหมากยิง่ขึน้ เพือ่ใหความรู สรางความสนใจ ความนาเชือ่ถอื และตอกยํา้

ความเปนเอกลักษณของธนาคารกรุงเทพ ไปยังกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ ผานชองทางการสื่อสารแบบมวลชนเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง

ทั่วถึงอีกดวย

 2. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีผลตอระดับแนวโนมพฤติกรรม

การเขาชมกจิกรรมการแสดงของศนูยสังคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ พบวา ศนูยสงัคตีศลิป 

ธนาคารกรุงเทพ ควรเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธมากขึ้นและตอเน่ือง รวมทั้ง

เลือกใชเครื่องมือการสื่อสาร หรือสื่อมวลชน ใหหลากหลายและเหมาะสมเพื่อใหเขา

ถึงกลุ มเปาหมายไดท่ัวถึง และออกแบบเนื้อหาสารของการส่ือสารหรือการ

ประชาสัมพันธ ใหเกิดความนาสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการกระตุนใหกลุมเปาหมาย

เกดิความสนใจ และสงผลใหกลุมเปาหมายเกดิทศันคตใินเชิงบวก จนนาํไปสูความตัง้ใจ

หรือมีแนวโนมพฤติกรรมเขาชมและแนะนําผูอื่นใหเขาชมกิจกรรมการแสดงเชนกัน

 3. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ พบวา ศูนยสังคีตศิลป 

ธนาคารกรงุเทพ ควรทีจ่ะทาํการประชาสมัพนัธผานส่ือโปสเตอร/ปายผา/ปายประกาศ 

ตอไป อยางไรก็ตาม ก็ควรที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน (Mass Media) 
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เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่อออนไลน ใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ควรรณรงค

การสื่อสาร โดยสรางและตอกยํ้าภาพลักษณวา ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ เปน

หนวยงานขององคกรธรุกิจภาคเอกชนทีใ่หความสาํคญัในการอนรุกัษและสงเสรมิศลิป

วัฒนธรรมไทยอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดและรักษาไวซึ่งความรูสึก และ

ทัศนคติที่ดีท่ีมีตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จนนําไปสูแนวโนมการเกิด

พฤติกรรมในที่สุด

 4. จากผลการศกึษาเกีย่วกบัทศันคตติอการจดักจิกรรมการแสดงของศูนย

สงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ พบวา ศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ ควรมกีารรณรงค

การสือ่สารหรอืทาํการประชาสมัพนัธอยางตอเนือ่ง เพือ่รกัษาไวซึง่ทศันคตใินเชงิบวก

ตลอดไป รวมท้ัง ประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมการแสดงที่จะจัดขึ้นผานส่ือตางๆ 

และควรที่จะออกแบบเน้ือหาหรือสารในการประชาสัมพันธใหมีความนาสนใจมาก

ยิ่งขึ้น และเพิ่มความถ่ีในการสื่อสารผานสื่อตางๆ ใหครอบคลุมหรือเขาถึงกลุม

เปาหมายใหมากขึน้ นอกจากนี ้เผยแพรหรอืเดนิสายประชาสมัพนัธไปยงัสถานทีต่างๆ 

เชน สถาบันศึกษา สถาบันท่ีบริหารจัดการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทย หรือสวน

สาธารณะ เปนตน ขณะท่ี สถานท่ีจัดกิจกรรมการแสดงควรปรับปรุงใหแสดงหรือ

สื่อถึงความเปนวัฒนธรรมไทย และตองสะทอนถึงอัตลักษณของธนาคารกรุงเทพ

ใหชัดเจนมากกวาเดิม 

 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในอนาคต
 1. การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เฉพาะประชากรที่อาศัยในเขต

กรงุเทพมหานคร ซึง่ในการวจิยัครัง้ตอไป ควรจะเพิม่จาํนวนกลุมตวัอยาง รวมถงึขยาย

พื้นที่ในการสํารวจหรือเก็บขอมูลจากประชากรที่อาศัยในเขตปริมณฑลดวย

 2. การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับส่ือ ความรู 

ทศันคต ิและแนวโนมพฤตกิรรมตอศนูยสงัคตีศลิป ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)” 

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้เปนเชิงกวาง ซึ่งการวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยเก็บขอมูลประชากรในรูปแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

และจับกลุมสัมภาษณ (Focus Group) เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ

 รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง “การศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมตอศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)” สาํเรจ็ลงไดดวยความกรณุาอยางยิง่จาก รองศาสตราจารย แอนนา จมุพล-

เสถียร ที่ใหความกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร. โมไนยพล รณเวช 

ประธานกรรมการรายงานโครงการเฉพาะบคุคล และ รองศาสตราจารยสเุมธ สมภกัดี 

กรรมการรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ซึ่งผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยทั้ง 3 ทาน 

ทีส่ละเวลาอนัมคีาในการใหความรู คาํแนะนาํ ตรวจสอบแกไขเนือ้หาใหถกูตอง รวมทัง้

คอยใหกําลังใจและผลักดันใหเกิดรายงานโครงการเฉพาะบุคคลเลมนี้ขึ้นมา 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนทุกทาน 

ที่ประสิทธิประสาทวิชา มอบความรูและประสบการณมากมายแกผูศึกษา ตลอดจน

เจาหนาทีโ่ครงการบณัฑติศกึษาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนทกุทาน ทีค่อย

อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําและความชวยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอน หรือระเบียบ

ตางๆ รวมทั้ง ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ MCM11 ทุกคน สําหรับมิตรภาพที่ดี 

กําลังใจ และความรวมมือในการสรางความสําเร็จในชวงเวลาเรียนรวมกันตลอด 2 ป

 ทีส่าํคญั คอื ขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ คณุแม และพีช่าย รวมถงึคนใกล

ชิดที่คอยเปนแรงสนับสนุน ใหกําลังใจ คอยถามไถความคืบหนา และชวยเหลือตลอด

ระยะเวลาของการศกึษาจนทาํใหรายงานนีเ้สรจ็สมบรูณ ขอขอบพระคณุผูบรหิารและ

เจาหนาที่ของศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ทุกทาน ที่สละเวลาในการใหขอมูล 

และอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการศึกษาคนควาขอมูล

 และสุดทาย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาเขตทาพระจันทร 

ที่ใหผูศึกษามีความภาคภูมิใจในการไดมีโอกาสเปนลูกแมโดม ไดรับสิ่งที่มีคาและชวง

เวลาทีด่อีกีชวงหนึง่ในชวีติภายใตโดมแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร สมความปรารถนา

ตามที่ไดตั้งใจไว

 สุธิรา สุวรรณเบญจกุล

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 พ.ศ. 2555
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The Crisis Public Relations of Enconcept  

E-Academy In Case of H1N1 Influenza 2009 and The 
Great Flood 2011
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 การศึกษาเรื่อง “การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของโรงเรียนกวดวิชา
ภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่ กรณีศึกษาไขหวัดใหญ 2009 และมหา
อทุกภยั 2011” มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลกระทบดานภาพลกัษณรวมถงึผลกระทบ
ดานธรุกจิ และศกึษาการประชาสมัพนัธในชวงเกดิภาวะวกิฤตไขหวดัใหญ 2009 และ
มหาอุทกภัย 2011 ของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยทําการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยวธิกีารสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 
ผูบรหิารเอน็คอนเสป็ทฯ และผูที่ดูแลงานการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตทั้งสอง
เหตุการณ โดยใชวิธีกําหนดกลุมตวัอยาง ดวยวธิกีารสุมเลอืกเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวมทัง้ใชการวเิคราะหเอกสารตางๆ (Documentary Analysis) ทีเ่กีย่วของ
ไดแก ขอมูลเอกสารขาวหนังสือพิมพ บทความ เอกสารขาวประชาสัมพันธ ส่ือ
ประชาสัมพันธตางๆ 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
 1. ภาวะวกิฤตไขหวดัใหญ 2009 และมหาอทุกภยั 2011 สงผลใหโรงเรยีน
กวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่ ไดรับผลกระทบดานภาพลักษณ
และผลกระทบดานธุรกิจที่แตกตางกัน คือ
  - ภาวะวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 เอ็นคอนเส็ปทฯ ไดรับผลกระทบดาน
ภาพลกัษณทีร่นุแรงกวาวกิฤตมหาอทุกภยั 2011 เนือ่งจากในชวงเวลานัน้ ทางภาครฐั
และสือ่มวลชนนาํเสนอขาววาโรงเรยีนกวดวชิาเปนแหลงแพรเชือ้โรค จงึสงผลใหภาพ
ลกัษณของโรงเรยีนกวดวชิาตดิลบในสายตาสงัคม สาํหรบักรณวีกิฤตมหาอทุกภยั 2011 
กลับไมไดรับผลกระทบดานภาพลักษณ เนื่องจากสังคมมีความเขาใจสถานการณ
นํ้าทวมที่เกิดขึ้นวาเปนภัยธรรมชาติ
  - วกิฤตมหาอทุกภยั 2011 เอน็คอนเส็ปทฯ ไดรบัผลกระทบดานธรุกจิ 
ที่รุนแรงมากกวาวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 เนื่องจากสถานการณนํ้าทวมมีความรุนแรง
และเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานกวา จงึสงผลกระทบในเรื่องของรายไดที่ลดลงจาก

บทคัดย่อ
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การสมัครเรียนของนักเรียน โดยในชวงวิกฤตมหาอุทกภัย 2011 เอ็นคอนเส็ปทฯ 
ไดรับความเสียหายทางธุรกิจสูงถึง 50 ลานบาท
 2. ในทั้งสองวิกฤตการณที่เกิดขึ้น เอ็นคอนเส็ปทฯ ไดมีการดําเนินการ
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตอยางทันทวงทีโดยใชแนวคิดหลักการดําเนินการ
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตที่เปนไปในแนว ทางเดยีวกนั ประกอบดวย การวเิคราะห
สถานการณและภาวะวกิฤต (SWOT Analysis) การจดัตัง้คณะกรรมการภาวะวกิฤตและ
การจดัทาํแผนประชาสมัพนัธภาวะวกิฤต การประชาสัมพันธภายใน การจัดตั้งศูนย
ประชาสัมพันธ การเผยแพร การติดตามผลและประเมินผล
 3. การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตทั้งกรณีไขหวัดใหญ 2009 และ
มหาอุทกภัย 2011 มวีตัถปุระสงคทีเ่ปนไปในแนวทางเดยีวกนั คือ เพือ่สรางการรบัรูวา
เอน็คอนเสป็ทฯ เปนองคกรทีม่คีวามรบัผดิชอบตอสงัคม เพือ่สรางการรบัรูเกีย่วกบัการ
เปดตัวเทคโนโลยีการเรียนการสอนผานระบบออนไลน และโครงการเพื่อสังคมตางๆ 
รวมทั้งเพื่อสรางความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความไววางใจจากนักเรียน ผูปกครอง 
และสังคม โดยกลุมเปาหมายทางการประชาสัมพันธของทั้งสองวิกฤตการณ เปนกลุม
เดียวกัน ไดแก กลุมนักเรียน-ผูปกครอง สื่อมวลชน และสาธารณชน
 4. แผนการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตกรณีไขหวัดใหญ 2009 และ
มหาอุทกภัย 2011 มีการใชกลยุทธการประชาสัมพันธที่มีทั้งความเหมือนและความ
แตกตางกัน โดยกรณีวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 ใชกลยุทธการดําเนินการแกไขปญหา 
กลยุทธการบริหารประเด็นขาวและการใหขาวกับสื่อมวลชน และกลยุทธดานการ
บริหารลูกคาสัมพันธ เกี่ยวกับการแกปญหาเรื่องการขาดเรียนใหกับนักเรียนดวย
เทคโนโลยทีางการศกึษาการเรยีนออนไลนจากทีบ่าน สวนกรณภีาวะวกิฤตมหาอทุกภยั 
2011 ใชกลยุทธการสรางภาพลักษณผานกิจกรรมเพื่อสังคม และกลยุทธการบริหาร
ลูกคาสัมพันธภายใตโครงการเพื่อสังคม Youth Flood Relief 
 5. เครื่องมือหลักที่เอ็นคอนเส็ปทฯ นํามาใชเพื่อแกปญหาเรื่องการขาด
เรียนใหกับกับนกัเรยีนในเหตกุารณวกิฤตไขหวดัใหญ 2009 และมหาอทุกภยั 2011 ไดแก 
การนาํเทคโนโลยดีานการเรยีนผานระบบออนไลน ทีเ่รยีกวา Video Streaming Online 
ซึง่ชวยใหนกัเรยีนสามารถเรยีนกวดวชิาภาษาองักฤษอยูกบับานไดโดยไมตองเดนิทาง
มาถึงโรงเรียน

คําสําคัญ:	 ภาวะวิกฤต,	ผลกระทบ,	การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต,	กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์	และภาพลักษณ์	
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส” เปนวลีที่คุนเคยกันดีในกลุมนักการตลาด และ

นกัประชาสมัพนัธ เพือ่รกัษาชือ่เสยีงและสรางภาพลักษณดานบวกใหเกดิขึน้กบัองคกร

ไปพรอมกับการนํากลยุทธดานการประชาสัมพันธเขามาใชเพื่อสื่อสารขอมูลขาวสาร

ที่ถูกตองไปยังผูท่ีเก่ียวของ เพื่อลดความตื่นตระหนก และสรางความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับสถานการณนั้นๆ 

 โดยโรงเรยีนกวดวชิาภาษาองักฤษเอน็คอนเส็ปท อ ีแอคเคเดมี ่กเ็ปนหนึง่องคกร

ทางการศกึษาทีจ่ะตองพลกิวกิฤตใหเปนโอกาสเพือ่สรางความไววางใจแกกลุมนกัเรยีน 

ในยามทีเ่กดิวกิฤตแบบฟาผาอยางในกรณเีกดิวกิฤตไขหวดัใหญ 2009 และเหตกุารณ 

มหาอทุกภยั 2011ปจจบุนัเอน็คอนเสป็ทฯมีสาขามากที่สุดในประเทศ 34 สาขา ใน 25 

จงัหวดัทัว่ประเทศ ยอมไดรบัผลกระทบทางดานภาพลกัษณและผลกระทบทางดานธรุกจิ

จากทัง้สองวกิฤตการณ จงึตองทาํการประชาสมัพนัธ เพือ่ดาํเนนิการแกไขวกิฤตการณ

ทัง้สองเพ่ือใหนกัเรยีนและผูปกครองซึง่เปนกลุมเปาหมายหลัก เกดิความไววางใจ หลังจาก

มคีาํสัง่ปดโรงเรยีนกวดวชิาจาก นโยบายของรฐับาลเปนเวลา 15 วนั ระหวางวนัที ่13-28 

กรกฎาคม 2552 หลงัพบวาผูปวยตดิเชือ้ดงักลาวสวนใหญเปนนกัเรยีน เพือ่ปองกนัไมให

โรงเรียนกวดวชิากลายเปนแหลงเพาะพนัธุเชือ้ไขหวดัใหญ 2009 เนือ่งจากโรงเรยีนกวดวชิา

มสีภาพแออดัจงึมคีวามสุมเสีย่งทีจ่ะเปนแหลงแพรเช้ือไดงาย รวมถงึการนาํเสนอขาวอยาง

กวางขวางของสือ่มวลชน จนสงผลกระทบตอภาพลกัษณของธรุกจิโรงเรยีนกวดวชิาทัว่

ประเทศ 

 นอกจากนี ้เอน็คอนเสป็ทฯ ยงัประสบกบัเหตกุารณนํา้ทวมปลายป 2554 หรอื 

มหาอทุกภยั 2011 แมวาผลกระทบดานภาพลกัษณจะไมรนุแรงเทากบัวกิฤตไขหวดัใหญ 

2009 เนือ่งจากเหตกุารณนํา้ทวมเปนภยัธรรมชาต ิแตมหาอทุกภยั 2011 ไดสงผลกระทบ

ตอการดาํเนนิธรุกจิทีม่คีวามรนุแรงมากกวาวฤิกตไขหวดัใหญ 2009 โดยสรางความเสียหาย

ทางธรุกจิรวม 50 ลานบาท ไดแก ทรพัยสนิอาคารเรยีน ตาํราเรยีน เครือ่งจกัรพมิพ และ

ผลกระทบดานยอดการสมคัรเรยีนของนกัเรยีนลดลงไปกวา 30% เมือ่เทยีบกบัชวงเวลา

เดยีวกนัของปกอน รวมถึงสงผลกระทบตอบุคลากรภายในองคกร 
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 จากผลกระทบในสองวิกฤตการณ เอ็นคอนเส็ปทฯ จึงตองทําการส่ือสาร

ประชาสัมพันธเพื่อใหกลุมนักเรียนและผูปกครองที่เปนกลุมเปาหมายหลักเกิดความ

เชื่อมั่นและไววางใจเอ็นคอนเส็ปทฯ โดยมีการแกปญหาดานการเรียนการสอนผาน

เทคโนโลยทีางการศกึษา ทีเ่รยีกวา S.E.L.F. (Student Extensive Learning Fitness) 

มาใช เพ่ือชวยใหนกัเรยีนสามารถเรยีนหนงัสอืจากทีบ่านในรปูแบบการเรยีนผานระบบ

ออนไลน หรือ Video Streaming Online 

 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาวา เอ็นคอนเส็ปทฯ ไดรับผลกระทบ

ดานภาพลักษณและผลกระทบทางดานธุรกิจอยางไรบาง และมีการวางแผน

ประชาสัมพันธอยางไร จึงสามารถกอบกูภาพลักษณที่ติดลบจากการที่สังคมภายนอก

มองวาเปนแหลงแพรเชื้อโรคในวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 ใหกลายเปนภาพลักษณ

เชิงบวก รวมถึงมีแนวทางการสื่อสารอยางไร จึงสามารถรักษาความเชื่อมั่นและสราง

ศรัทธาใหเกิดขึ้นกับนักเรียนและผูปกครองทั่วประเทศไดทั้งๆ ที่องคกรเองก็เปน

ผูประสบภัยรายหนึ่งในวิกฤตการณมหาอุทกภัย 2011 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพือ่ศกึษาผลกระทบดานภาพลกัษณและผลกระทบดานธรุกจิทีโ่รงเรยีน

กวดวชิาภาษาองักฤษเอน็คอนเสป็ท อ ีแอคเคเดมี ่ไดรบัจากภาวะวกิฤตไขหวดัใหญ 2009 

และมหาอทุกภัย 2011

 2. เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธในชวงเกิดภาวะวิกฤตไขหวัดใหญ 

2009 และมหาอุทกภัย 2011 ของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท 

อี แอคเคเดมี่

วิธีการวิจัย

 การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็น
คอนเส็ปท อี แอคเคเดม่ี กรณีศึกษาไขหวัดใหญ 2009 และมหาอุทกภัย 2011 
เปนการศึกษาโดยใชแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดวยการ
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สนทนาแบบกึง่ทางการ (Informal Interview) และมกีารปรบัคาํถามเพือ่ใหสอดคลอง
กับบทบาทหนาท่ีของผูบริหารแตละคนของเอ็นคอนเส็ปทฯและบุคคลที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงานประชาสัมพันธ โดยใชทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ อันไดแก แนวคิด
เกีย่วกบัภาวะวกิฤต แนวคดิการประชาสมัพนัธในภาวะวกิฤต แนวคิดเรือ่งภาพลักษณ 
และแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ เปนแนวทางในการตั้งคําถามเพื่อใหไดขอมูล
ที่จะสามารถเปนไปตามวัตถุประสงค และรวมถึงการเก็บขอมูลจากการวิเคราะห
เอกสารตางๆ จากหนังสือพิมพ บทความ (Documentary Analysis) ที่เกี่ยวของ

ผลการวิจัยและอภิปราย

 การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ
เอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่ กรณีศึกษาไขหวัดใหญ 2009 และมหาอุทกภัย 2011 
สามารถเสนอผลการศึกษาไดเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 ผลกระทบดานภาพลักษณและผลกระทบดานธุรกิจที่ โรงเรียน

กวดวชิาภาษาองักฤษเอน็คอนเสป็ท อ ีแอคเคเดมี ่ไดรบัจากภาวะวกิฤต

ไขหวัดใหญ 2009 และมหาอุทกภัย 2011

 ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ 
 1.  ถูกมองวาเปนผูที่มีสวนกอใหเกิดการลุกลามของวิกฤต
 กรณีวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 เอ็นคอนเส็ปทฯ ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
การถูกมองวาเปนแหลงแพรเชื้อไขหวัดใหญ 2009 เนื่องจากอยูในกลุมธุรกิจประเภท
โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งรัฐบาลไดออกมาระบุวาเปนสถานที่ ซึ่งมีนักเรียนไปเรียนกันเปน
จาํนวนมาก และคอนขางแออดั จงึมโีอกาสทีน่กัเรยีนจะตดิเชือ้ไขหวดัใหญ 2009 และ
สามารถแพรเชื้อไปสูเพื่อนๆ นักเรียน ไดงาย
 สาํหรบั กรณวีกิฤตมหาอทุกภยั 2011 นัน้ เอน็คอนเส็ปทฯ กลับไมไดรบั
ผลกระทบจากการถูกมองวาเปนสวนหน่ึงท่ีกอใหเกิดการลุกลามของวิกฤตการณ 
เนื่องจาก วิกฤตมหาอุทกภัย 2011 เปนภัยธรรมชาติที่ไมอาจควบคุมไดดวยการ
ดาํเนนิงานขององคกรใดองคกรหนึง่ 
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 2. ผลกระทบที่เกิดจากภาครัฐและสื่อมวลชน

 กรณวีกิฤตไขหวดัใหญ 2009 รฐับาลและส่ือมวลชนมสีวนทาํใหภาพลักษณ

ของโรงเรียนกวดวิชาติดลบ เนื่องจากรัฐบาลเปนผูใหขาวพรอมระบุวาโรงเรียนกวด

วชิาเปนแหลงแพรเชือ้ไขหวดัใหญ 2009 โดยมสีือ่มวลชนเปนผูนาํเสนอประเดน็ขาวนี้

ออกไปอยางกวางขวางสูสาธารณชนในสังคม จึงมีสวนทําใหสังคมเกิดความรูสึก

คลางแคลงใจกับโรงเรียนกวดวิชา

 สาํหรบัวกิฤตมหาอทุกภยั 2011 ภาครฐัและส่ือมวลชนไมไดมสีวนทาํใหภาพ

ลกัษณของเอน็คอนเสป็ทฯ ตดิลบ ในขณะเดยีวกันสือ่มวลชนกลบัมบีทบาทสงเสรมิภาพ

ลกัษณใหกบัเอน็คอนเสป็ทฯ จากการเผยแพรขาวสารเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธโครงการ

เพื่อสังคม Youth Flood Relief ของเอ็นคอนเส็ปทฯ 

 ผลกระทบทางด้านธุรกิจ
 สาํหรบัวกิฤตมหาอทุกภยั 2011 เอน็คอนเสป็ทฯ ไดรบัผลกระทบทางธรุกจิ

ทีร่นุแรงมากกวาวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 โดยเฉพาะผลกระทบดานยอดผูสมัครเรียน

ลดลง โดยในกรณีวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 เอ็นคอนเส็ปทฯไดรับผลกระทบดานธุรกิจ

นอยกวาวิกฤตมหาอุทกภัย 2011 เน่ืองจากวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 เกิดขึ้นในชวง

ระยะเวลาอันสั้นกวา มีผลทําใหยอดการสมัครเรียนลดลงเกือบ 7 ลานบาท เนื่องจาก

นกัเรียนและผูปกครองมคีวามกงัวลในสถานการณ จงึหยดุหรอืชะลอการลงทะเบยีนเรยีน

ในเทอม 2/2552 ของชวงเวลาน้ันไป และรูปแบบของวิกฤตไมไดสงผลกระทบตอ

โครงสรางพื้นฐานของเอ็นคอนเส็ปทฯ ในขณะที่ภาวะวิกฤตมหาอุทกภัย 2011 เกิด

ขึ้นในระยะเวลาท่ีนานกวา และสงผลกระทบกวางขวางกวาทั้งโครงสรางพื้นฐาน 

ทรัพยสิน บุคคล และการดําเนินธุรกิจของเอ็นคอนเส็ปทฯ อุปกรณการเรียน โรงพิมพ

ของโรงเรยีน แทนพมิพ และตาํราเรยีนการสอนภาค 2/2554 ทัง้หมด รวมมลูคาความ

เสียหายโดยรวมที่ 50 ลานบาท
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สวนที ่2 ผลการศึกษาการประชาสัมพันธของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ

เอน็คอนเสป็ท อี แอคเคเดมี่ ในชวงภาวะวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 และ

มหาอุทกภัย 2011

 เอ็นคอนเส็ปทฯ ไดมองเห็นความสําคัญของการดําเนินการประชาสัมพันธ

เพื่อสื่อสารขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณและการแกไขปญหาของโรงเรียนไปสู

กลุมเปาหมายอนัไดแก นกัเรยีน ผูปกครอง สือ่มวลชน และสาธารณชน เพือ่การแกไข

ภาพลกัษณเชงิลบในกรณทีีม่ภีาพลกัษณเชงิลบเกดิขึน้กบัองคกร ในขณะเดยีวกนักเ็พือ่

เสริมสรางภาพลักษณเชิงบวกใหเกิดข้ึนกับองคกรผานการนําเสนอขาวการเรียนแบบ

ออนไลนในชวงเกิดวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 และการทํากิจกรรมเพื่อสังคมภายใต

โครงการ Youth Flood Relief และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ในชวงเกิดวิกฤต

มหาอุทกภัย 2011 

 โดยเอ็นคอนเส็ปทฯ มีแนวทางในการดําเนินการประชาสัมพันธในภาวะ

วิกฤตไขหวัดใหญ 2009 และมหาอุทกภัย 2001 ที่ใชแนวคิดและกลยุทธที่ใกลเคียง

กัน คือ กลยุทธการบริหารประเด็นขาวและการใหขาวกับสื่อมวลชนและกลยุทธการ

บรหิารลกูคาสมัพนัธ เพยีงแตมคีวามแตกตางกนัไปบางตามผลกระทบและสถานการณ

ที่เกิดขึ้น โดยไดนําแนวคิดการวางแผนการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตมาเปนกรอบ

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการดําเนินการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ดังนี้

 1. การวิเคราะหสถานการณและภาวะวิกฤต (SWOT Analysis)

 จากการศึกษาพบวา ไมวาจะเปนวิกฤตการณไขหวัดใหญ 2009 ที่สง

ผลกระทบใหเกดิภาพลกัษณดานลบกบัเอน็คอนเส็ปทฯ หรอื วกิฤตการณมหาอทุกภัย 

2011 ซึง่เอน็คอนเส็ปทฯ ไมไดรับผลกระทบดานภาพลักษณ โรงเรียนฯ ก็มีแนวคิด

ในการทําประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีหรือภาพลักษณ

แงบวกใหเกดิขึน้กบัโรงเรยีน โดยจากการทาํ SWOT analysis ของทัง้สองวกิฤตการณ 

พบวามเีทคโนโลยกีารเรยีนทีส่ามารถนาํมาชวยแกปญหาวกิฤตได คอื Video Streaming 

Online และ Safe@Home (หรอื Stream@Home) ซ่ึงเปนการเรยีนผานคอมพวิเตอร

ที่เรียกวา S.E.L.F. (Student Extensive Learning Fitness) ซึ่งยังไมมีโรงเรียน

กวดวชิารายใดออกมาแสดงแนวทางการแกปญหาผลกระทบของวกิฤตทีม่ตีอนกัเรยีน 

และรวมถึงสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา และความสัมพันธที่ดีกับนักเรียน ผูปกครอง
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ไดมากขึ้นผานการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ เน่ืองจากยังไมมีโรงเรียนกวดวิชา

รายใดที่ออกมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยางชัดเจน ซึ่ง ในวิกฤตการณทั้งสองชวงที่เกิด

ขึ้นกับ เอ็นคอนเส็ปทฯ พบความเสี่ยงเพียงเล็กนอยหากมีการนําการประชาสัมพันธ

ภาวะวิกฤตมาใช คือ 

  - กรณีวิกฤตมหาอุทกภัย 2011 เอ็นคอนเส็ปทฯ มีความเส่ียงที่การ

นําเสนอขาวการจัดกิจกรรมตางๆ ออกไปจะไมไดรับความสนใจจากส่ือมวลชน

เทาทีค่วร เพราะสือ่มวลชนกาํลงัมุงความสนใจไปทีป่ระเดน็ความเสยีหายจากนํา้ทวม

 2. การจัดตั้งคณะกรรมการภาวะวิกฤต

 ผลการศกึษาพบวา ในภาวะวกิฤตไขหวดัใหญ 2009 และวกิฤตมหาอทุกภยั 

2011 เอ็นคอนเส็ปทฯ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการภาวะวิกฤตขึ้นโดยเชิญผูบริหาร

ระดับสูงของแตละฝายเขาประชุมและตัดสินใจรวมกันในการหาทางออกใหกับแตละ

วกิฤตการณ รวมทัง้มทีมีสือ่สารในภาวะวกิฤตเปนสวนหนึง่ของทมีคณะกรรมการภาวะ

วิกฤต

 3. การประชาสัมพันธภายใน 

 จากการศึกษาพบวา การประชาสัมพันธภายในของเอ็นคอนเส็ปทฯ 

รบัผดิชอบโดยแผนก Communication & Activity แตมคีวามแตกตางในรายละเอยีด

ของการดําเนินงาน ดังนี้

  - วิกฤตไขหวัดใหญ 2009 การประชาสัมพันธภายในองคกร จะเนน

สื่อสารขอมูลสถานการณแบบวันตอวันกับพนักงานในทุกสาขาทั่วประเทศผานทาง

อีเมลเปนหลัก และใหขอมูลแกนักเรียนเกี่ยวกับการเขาสูบทเรียนออนไลนจากที่บาน

ผานระบบ Video Streaming Online ผานทางเว็บไซตของโรงเรียน www.encon-

cept.com

  - กรณภีาวะวกิฤตมหาอทุกภยั 2011 เนือ่งจากมพีนกังานของเอน็คอน

เส็ปทฯ ในหลายจังหวัดท่ีกลายเปนผูประสบภัยนํ้าทวม หรือแมแตสาขาที่ทํางานอยู

ถูกนํ้าทวม ซึ่ง เอ็นคอนเส็ปทฯ ไดดําเนินการในหลายๆ ดานเพื่อสรางขวัญและกําลัง

ใจใหกับพนักงาน อาทิ ประกาศนโยบายใหทุน Emergency Fund แกพนักงาน

ครอบครัวละ 5,000 บาท ฯลฯ 
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 4. การจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ

 เอ็นคอนเส็ปทฯ มีหนวยงานที่ทําหนาที่ดานการส่ือสารประชาสัมพันธ 

แบงเปน 3 ทีม คือ

  - ทีมที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โดยบริษัท กูด มอรนิ่ง มันเดย 

จํากัด ทําหนาท่ีดูแลประสานงานเรื่องการออกขาวประชาสัมพันธ ใหขอมูล และ

นัดหมายสัมภาษณผูบริหารเอ็นคอนเส็ปทฯ ใหกับสื่อมวลชน 

  - ทมีประชาสมัพนัธภายในองคกร รบัผดิชอบโดยฝาย Communica-

tion & Activity ของเอ็นคอนเส็ปทฯ มีหนาที่สื่อสารกับพนักงานใน 34 สาขาทั่ว

ประเทศ ทั้งในดานการถายทอดนโยบายจากฝายบริหาร การเปนศูนยกลางในการ

ประสานงานขอมลูภายในองคกรและสือ่สารเกีย่วกบัสถานการณวกิฤตทีม่าจากสาขา

ตาง ๆ

  - ทีมลูกคาสัมพันธ หรือ Call Center จากการศึกษาพบวา เอ็นคอน

เส็ปทฯ มีหมายเลข Hot Line คือ หมายเลข 02-736-3636 ซึ่งเปดใหบริการอยูเปน

ประจําทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00 -20.00 น. เพื่อใหบริการแกนักเรียนและผูปกครอง

 5. การเผยแพร

 ผลการศึกษาพบวา ในทั้งสองวิกฤตการณที่เกิดขึ้น เอ็นคอนเส็ปทฯ มีการ

เลอืกใชสือ่ประชาสมัพนัธใน 2 รปูแบบทีค่ลายคลงึกนั คอื สือ่ประชาสมัพนัธภายนอก 

และสือ่ประชาสมัพนัธภายในโรงเรยีน แตในวกิฤตมหาอทุกภยั 2011 จะมกีารเพิม่สื่อ

ประชาสัมพันธเพื่อสงขาวสารไปยังกลุมนกัเรยีนโดยตรง ไดแก SMS และ ส่ือ Social 

Network : facebook และ twitter ของโรงเรยีน

 6. การติดตามผลและประเมินผล

 เอน็คอนเสป็ทฯ ไดนาํวธิกีารประเมนิผลแบบเดยีวกนัมาใช คอื ประเมนิจาก

จํานวนขาว (Clipping news) และการเผยแพรขาวสารโดยส่ือมวลชนทั้งสอง

วิกฤตการณ และการประเมินอยางไมเปนทางการ โดยดูจากความสนใจและทัศนคติ

ของนกัเรียนและผูปกครอง ซึง่ในกรณวีกิฤตไขหวดัใหญ 2009 จะประเมนิจากขอความ

ที่นักเรียนและผูปกครองสงมาถึงเอ็นคอนเส็ปทฯ ผานทางเอ็ดดูเทนเนอร กระทู 

เว็บบอรดในเว็บไซตโรงเรียน และ Call Center และกรณวีกิฤตมหาอทุกภยั 2011 

จะเปนการประเมนิจากการวดัผลจาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขารวมกจิกรรมคลกิ like ผานหนา

เฟซบุกครูพี่แนนภายใตโครงการเพื่อสังคม Youth Flood Relief เปนตน 
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อภิปรายผล

 จากการศกึษาเรือ่ง “การประชาสมัพนัธในภาวะวกิฤตของโรงเรยีนกวดวชิา

ภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่ กรณีศึกษาไขหวัดใหญ 2009 และมหา

อุทกภัย 2011” พบวา วิกฤตไขหวัดใหญ 2009 และวิกฤตมหาอุทกภัย 2011 เปน

วิกฤตการณที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติตามแนวคิดเกี่ยวกับภาวะวิกฤตที่ ดัค นิวซอม 

(Doug Newsom, อางถึงใน พรทิพย พิมลสินธุ, 2546, น. 429) ไดแบงประเภทของ

วิกฤตการณ ไว 3 แบบ คือ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ การกระทําโดยเจตนาของบุคคล 

การกระทําของบุคคลโดยไมเจตนา นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับที่ คารล เอ สไลคิว 

(Kral A Slaikua, 1984) กลาวไวเก่ียวกับองคประกอบของภาวะวิกฤตวา เปน

สถานการณท่ีเกิดข้ึนอยางปจจุบันทันดวน และยังเปนสถานการณที่มีผลกระทบตอ

สาธารณชนจํานวนมาก 

 วกิฤตการณทัง้สองไดสงผลกระทบตอการดาํเนนิธรุกจิของเอน็คอนเส็ปทฯ 

คือ ยอดการสมัครเรียนลดลงสงผลใหองคกรขาดรายไดเปนจํานวนมากรวมทั้งทําให

การดําเนินธุรกิจ สะดุด หยุดชะงัก อีกทั้งสงผลกระทบถึงกระบวนการเรียนการสอน

ของโรงเรียนอีกดวย โดยเฉพาะวิกฤตมหาอุทกภัย 2011 สรางความเสียหายใหกับทั้ง

อาคารเรียนในบางสาขา โรงพิมพ ตําราเรียน รวมมูลา 50 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับ

ผลกระทบของภาวะวิกฤตที่ ประจวบ อินออด (อางถึงใน พรทิพย พิมลสินธุ, 2552, 

น. 17) ที่กลาววาผลของวิกฤตการณจะทําใหเกิดปญหาโยงไปถึงเรื่องการทํางานและ

กระบวนการผลิต จากวิกฤตการณท้ังสองชวงทําใหเอ็นคอนเส็ปทฯ นั้นไมสามารถ

ทําการเรียนการสอนไดตามปกติในชวงระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งโรงเรียนฯ ตองหา

แนวทางแกปญหาดวยการเรียนในรูปแบบออนไลนจากที่บาน ที่เรียกวา Video 

Streaming Online เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนบทเรียนตอเนื่องจากที่บานได

โดยไมตองเสี่ยงเดินทางมาท่ีโรงเรียน ทําใหสามารถพลิกสถานการณจากภาพลักษณ

ติดลบในวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 หรือภาพลักษณกลางๆ ในวิกฤตมหาอุทกภัย 2011 

มาเปนภาพลักษณเชิงบวกใหกับองคกรไดทันทีสอดคลองกับแนวคิดการสรางภาพ

ลักษณ เดเนียล เจ บัวรสไตน (Daniel J. Boorstein, 1970, อางถึงใน มหาวิทยาลัย

สโุขทยัธรรมาธริาช, 2548, น. 194) กลาวถงึการสรางภาพลกัษณองคกร (Corporate 
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Image) วาเปนการสรางพฤติกรรมใหปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกันอยางเดนชัด 

เพื่อให ภาพลักษณขององคกรโดยรวมเปนภาพลักษณเชิงบวก ดวยวิธีการ

ประชาสัมพันธที่ถูกตอง

 ในภาวะวกิฤตไขหวดัใหญ 2009 และวกิฤตมหาอทุกภยั 2011 เอน็คอนเสป็ทฯ 

ไดนํากระบวนการดําเนินการประชาสัมพันธภาวะวิกฤตมาเปนกรอบในการทํางาน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการวางแผนประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต เกี่ยวกับหลักการ

ดําเนินการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต (พรทิพย พิมลสินธุ, 2552, น.15-47) ซึ่ง

ประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณและภาวะวิกฤต (SWOT Analysis), การจัด

ตั้งคณะกรรมการภาวะวิกฤตและแผนประชาสัมพันธภาวะวิกฤต, การประชาสัมพันธ

ภายใน , การจดัตัง้ศนูยประชาสมัพนัธ, การเผยแพร และการตดิตามผลและประเมนิผล 

โดยจากการศึกษาพบวา การทําประชาสัมพันธภาวะวิกฤตของทั้งสองเหตุการณ 

มุงเนนสื่อสารไปถึงกลุมเปาหมายเดียวกัน ไดแก กลุมนักเรียน-ผูปกครอง กลุม

สื่อมวลชน กลุมประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคในการทําประชาสัมพันธ คอื เพือ่

สรางการรับรูวาเอน็คอนเสป็ทฯ เปนโรงเรยีนกวดวชิาทีม่คีวามรบัผดิชอบและเปนพลเมอืง

ทีด่ขีองสงัคม และเพือ่สรางการรบัรูเกีย่วกบัการเปดตวัเทคโนโลยกีารเรยีนการสอนผาน

ระบบออนไลนทีเ่รยีกวา S.E.L.F. และรวมถึงโครงการเพือ่สงัคม Youth Flood Relief 

เพื่อชวยเหลือนักเรียนและผูประสบภัยนํ้าทวม อยางไรก็ดี ในภาวะวิกฤตมหาอุทกภัย 

2011 จะมกีารเนนกจิกรรมดานการประชาสมัพนัธภายในองคกรเพิม่มากขึน้ไปถงึกลุม

พนักงานของเอ็นคอนเส็ปทฯ เนื่องจากกลุมพนักงานไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตินํ้า

ทวมดวย ซึ่งสอดคลองกับที่ ดวงทพิย วรพนัธุ (2541, น. 84) กลาวถงึ คือ ควรมีการแจง

ขอมูลตางๆ ใหบุคคลทั่วไปทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานในองคกร

 สําหรับกลยุทธทางการประชาสัมพันธที่เอ็นคอนเส็ปทฯ นํามาใชในวิกฤต

ไขหวัดใหญ 2009 คือ  1. กลยุทธการดําเนินการแกไขปญหา (Corrective action) 

ซึ่งสอดคลองกับรายละเอียด กลยุทธการสื่อสารประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ที่ วิรัช 

ลภิรัตนกุล (2549, น. 78-81) กลาวไวเกี่ยวกับกลยุทธกระทําการแกไข (Corrective 

active) ทีอ่งคกรตางๆ นยิมใชในการสือ่สารตอบโตภาวะวกิฤต  2. กลยทุธการบรหิาร

ประเด็นขาวและการใหขาวกับสื่อมวลชน ใหขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนการ

สอนออนไลน Video Streaming Online ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ สทุษิา ประทมุกลุ 
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(2550) วิจัยเรื่อง “กลยุทธการประชาสัมพันธของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤต

การเมืองป 2549” พบวา พรรคไทยรักไทยไดใชกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะ

วิกฤตการเมืองป 2549 คือ กลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธ ประกอบไปดวยส่ือ

อเิลก็ทรอนกิส สือ่หนงัสอืพมิพ สือ่เฉพาะกจิและสือ่บคุคล และกลยทุธการชีแ้จงโตตอบ

ขอเท็จจริงผานการแถลงขาวกับสื่อมวลชน 

 กรณ ีภาวะวกิฤตมหาอทุกภยั 2011 เอน็คอนเสป็ทฯ ไดนาํกลยทุธการสราง

ภาพลักษณผานกิจกรรมเพื่อสังคม มาใชผานการเปดตัวโครงการ Youth Flood 

Relief ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดท่ี วิรัช ลภิรัตนกุล (2549, น. 271-272) ระบุไว 

เกีย่วกบัประเภทกจิกรรมทีอ่งคกรสามารถใชเนนการสรางภาพลกัษณใหแกองคกร คอื 

เนนภาพลกัษณในดานกจิกรรมชวยเหลอืดานการศกึษา (Corporate aid education) 

และเนนภาพลักษณในดานกิจกรรมชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน (Corporate and 

philanthropy)

 ในดานการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธ พบวา วิกฤตการณทั้งสองชวงนอก

เหนอืจากการประชาสมัพนัธผานสือ่สารมวลชนเปนหลกัแลว เอน็คอนเสป็ทฯ จะเนน

ใชสื่อออนไลน ผานทางเว็บไซตของโรงเรียนฯ เปนสื่อที่ใชสื่อสารตรงกับกลุมนักเรียน 

เพราะสือ่ออนไลนถอืวาเปนชองทางทีไ่ดผลดทีีส่ดุ ทีน่กัเรยีนใหความสนใจและตดิตาม 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัฐสุดา วังกุลางกูร (2553) วิจัย เรื่อง “กลยุทธการ

ประชาสมัพันธของการทองเทีย่วแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตภาวะวกิฤตการเมอืง” 

ซึ่งพบวา สื่อออนไลนเปนสื่อที่ ททท. ใหความสําคัญและใชบอยมากที่สุดในชวงเกิด

วิกฤตการเมือง 

 การทําประชาสัมพันธของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปทฯ 

ในชวงเกิดวิกฤตไขหวัดใหญ 2009 เปนการทาํประชาสัมพันธทั้งเชิงรุกและเชิงรับ คือ 

การแกปญหา กอบกูชื่อเสียงภาพลักษณ และการสรางภาพลักษณดานบวกใหกับ

องคกร ผานการเปดตัวเทคโนโลยีทางการศึกษา Video Streaming Online ในขณะ

ที่วิกฤตมหาอุทกภัย 2011 เปนการทําประชาสัมพันธเชิงรุก คือ การสรางภาพลักษณ

และความรูสึกท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคกรผานกิจกรรมเพื่อสังคมโดยใหความชวยเหลือ

ทั้งบุคคลภายในองคกรและภายนอกองคกร ซึ่งสอดคลองกับประเภทของแผน

ประชาสัมพันธตามที่ วิมลพรรณ อาภาเวท (2546, น. 73-74) กลาวไว 2 ประเภท 

คอื การวางแผนการประชาสมัพนัธเชงิรกุ ทีเ่ปนวธิกีารสรางความรูสึกทีด่ปีองกนัไมให
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ประชาชนที่เกี่ยวของเกิดความเขาใจผิดและการวางแผนประชาสัมพันธเชิงรับ เพื่อใช

ในการแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

สรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร
 1. จากการศกึษาพบวา การทาํประชาสมัพนัธในภาวะวกิฤตของเอน็คอน-

เส็ปทฯ เปนการดําเนินการท่ีมีลักษณะของการแกไขปญหาเฉพาะหนาภายใตเวลา

อันเรงดวน ผูศึกษาใครเสนอแนะให เอ็นคอนเส็ปทฯ ไดทําการเตรียมการวางแผน

รับมือกับภาวะวิกฤต และกําหนดแผนการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตที่คาดการณ

ไดไวลวงหนา รวมทั้งควรมีการจัดอบรมใหความรูกับทีมงานในองคกร เพื่อใหมีความ

พรอมในการแกไขปญหาและรับมือภาวะวิกฤต ซึ่งเชื่อวานาจะชวยใหองคกรสามารถ

รับมือกับภาวะวิกฤตไดดียิ่งขึ้น

 2.  ผลการศึกษาพบวา เอ็นคอนเส็ปทฯ มีการใชสื่อตางๆ หลากหลาย

รปูแบบ อาท ิเวบ็ไซต SMS เฟซบุก ทวติเตอร you tube Call Center โดยมเีปาหมาย

เพื่อใหการสื่อสารขอมูลตางๆ สามารถเขาถึงกลุมนักเรียนไดมากที่สุด อยางไรก็ดี 

ยังเปนการใชสื่อที่ไมไดมาจากการวิเคราะหเชิงลึกที่นาจะทําใหเอ็นคอนเส็ปทฯ 

สามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงเสนอ

แนะใหเอน็คอนเสป็ทฯ ทาํการสาํรวจวจิยัทศันคตแิละความพงึพอใจของนกัเรยีนและ

ผูปกครอง ตอการใชสือ่ประชาสมัพนัธประเภทตางๆ เพือ่ทีจ่ะไดรูวาสือ่ประชาสัมพนัธ

ใดคือสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเขาถึงกลุมเปาหมายในแตละสถานการณ 

 3.  เอน็คอนเสป็ทฯ มกีารใชสือ่ Call Center เปนชองทางสําคัญในการส่ือสาร

กบันกัเรยีนและผูปกครองในภาวะวกิฤต ซึง่รปูแบบการใช Call Center ในภาวะวกิฤต

เปนการสือ่สารในเชิงรบัมากกวาเชิงรกุ กลาวคอื Call Center จะทาํหนาทีใ่หขอมลูในกรณี

ทีน่กัเรยีนและผูปกครองเปนฝายโทรเขามาที ่ Call Center เอน็คอนเสป็ทฯ เทานัน้ 

จงึเสนอแนะให เอน็คอนเส็ปทฯ เพิ่มบทบาทของ Call Center ใหเปนชองทางการ

สื่อสารทั้งในเชิงรับและเชิงรุก อยางในกรณีท่ีมีภาวะวกิฤตเกดิขึน้และมขีอมลูสาํคญั

ทีน่กัเรยีนควรทราบ เอน็คอนเสป็ทฯ ควรให Call Center ทาํหนาที่สื่อสารในเชิงรุก 
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เพื่อโทรศัพทใหขอมูลสําคัญตางๆ และยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความใสใจของ

โรงเรียนตอนักเรียน 

 4. การใชสื่ออีเมล และ SMS ถือเปนชองทางหนึ่งในการสื่อสารไปยังกลุม

นักเรียนของเอ็นคอนเส็ปทไดอยางรวดเร็ว และถึงตัวกลุมเปาหมายมากที่สุด แตจาก

การศึกษา พบวา มีปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผานชองทางอีเมล และ SMS 

เชนกัน เนื่องจากนักเรียนบางคนเปลีย่นชือ่ E-mail address และเปลีย่นเบอรโทรศพัท

มอืถอื จงึทาํใหการสือ่สารสงไปไมถงึผูรบัสาร ดงันัน้ เอน็คอนเส็ปทฯ ควรตรวจสอบฐาน

ขอมูลของนักเรียนทุกๆ 3 เดือน – 6 เดือน เพื่อชวยใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผลมาก

ที่สุด และถึงกลุมเปาหมายมากที่สุดเชนกัน

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต
 1. ควรมีการศึกษาการประเมินผลการประชาสัมพันธและการใชส่ือ

ของโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่ ในกลุมนักเรียนและ

ผู ปกครองเพื่อที่ไดนํามาปรับปรุงการดําเนินงานแผนการประชาสัมพันธใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. ควรมีศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจ

และทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดม่ี 

เกีย่วกบัการเรยีนผานระบบออนไลนจากทีบ่านในรปูแบบ S.E.L.F. (Student Extensive 

Learning Fitness) ในชวงเกิดเหตุการณภาวะวิกฤต

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ

ในชวงวิกฤตของโรงเรยีนกวดวชิาภาษาองักฤษรายอืน่ทีเ่ปนคูแขงกบัโรงเรยีนกวดวชิา

ภาษาองักฤษเอน็คอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่ เพื่อหาขอแตกตาง จุดเดน จุดดอยในการ

ดําเนินงานและการปรับปรุง

 4. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบการดําเนนิงานการประชาสัมพนัธและการ

วางแผนกลยทุธการประชาสมัพนัธในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤตของโรงเรยีนกวดวชิา

ภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดมี่ เพื่อหาความแตกตางหรือความเหมือนที่

คลายคลึงกันในการทําประชาสัมพันธ
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กิตติกรรมประกาศ

 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของ

โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท อี แอคเคเดม่ี กรณีศึกษาไขหวัดใหญ 

2009 และมหาอทุกภยั 2011” สาํเรจ็ลงไดเนือ่งจากไดรบัความกรณุาจาก รองศาสตราจารย 

พรทพิย สมัปตตะวนชิ ทีใ่หเกียรตเิปนทีป่รกึษา ใหคาํแนะนาํทีด่ ีตรวจสอบ และแกไขเนือ้หา

ใหมคีวามถกูตองสมบรูณ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย แอนนา จุมพลเสถียร ที่ได

กรณุารบัเปนประธานกรรมการรายงานโครงการเฉพาะบคุคล และ รองศาสตราจารย 

กติมิา สรุสนธ ิทีใ่หความกรณุารบัเปนกรรมการรายงานโครงการเฉพาะบคุคล และให

คําแนะนําเปนอยางยิ่ง

 ขอขอบคณุทมีงานโรงเรยีนกวดวิชาภาษาองักฤษเอน็คอนเสป็ท อ ี แอคเคเดมี่ 

ที่สละเวลามาใหขอมูลและรายละเอียดตางๆ อันไดแก คุณโทนี่-อภิธา วัลลศิริ 

คุณตี๋-นายแพทยธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร ครูพี่แนน-อริสรา ธนาปกิจ คุณขิม-สารินทร 

พี่ปลา และทีมเลขาครูพี่แนน ในการประสานงานตางๆ รวมทั้งขอขอบคุณ พี่นัท-

ภรณธณัฐ สถิรกุล บริษัท กูด มอรนิ่ง มันเดย จํากัด ที่คอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ

และใหคําแนะนําที่มีประโยชน มากมายและผูที่จะลืมไมไดเลยคือคุณแมนงลักษณ 

บุญคงทน ผูที่คอยเปนกําลังใจมาโดยตลอด แมยามเวลาที่ผูศึกษาเหน่ือยและทอแท 

อนัเปนแรงผลกัดนัยิง่ใหญทีส่งผลใหมวีนันีไ้ด และขอขอบคุณเพือ่นๆ ทกุคนทีใ่หกาํลัง

ใจและคอยถามไถอยูเสมอ รวมถึง ขอบคุณเพื่อนๆ ชาว MCM 11 ที่คอยเปนกําลังใจ

ใหกันและกันมาตลอด โดยเฉพาะ ฮั้ว ออย แปก พี่ออ พี่รัตน พี่มด พี่ปู หลิน โนต ฯลฯ 

 สุดทายน้ี ขอขอบคุณอาจารยคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน

ทกุทาน ทีใ่หความรูและใหประสบการณตางๆ มากมายใหแกผูศกึษาตลอดระยะเวลา

การศึกษา รวมท้ังขอขอบคุณเจาหนาท่ีโครงการปริญญาโททุกทานที่ใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนตางๆ มาโดยตลอด

 ฐิภา จิ๋วแกว 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 พ.ศ. 2555 
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 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารภายใน

องคกร การเปดรบัขอมลูขาวสารของพนกังาน การวเิคราะหเปรยีบเทยีบลกัษณะทาง

ประชากรศาสตรกบัการจดัการการสือ่สารในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมของบรษิทั 

ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

แบบสอบถามเปนเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมลูจากพนกังานของบรษิทั ไทยโตชบิา-

ไลทติ้ง จํากัด จํานวน 180 คน 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการเปดรับขอมูลขาวสารใน

ชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมเกีย่วกบัประกาศวนัทาํงานมากทีสุ่ด โดยชองทางทีก่ลุมตวัอยาง

เปดรบัขอมลูขาวสารมากทีส่ดุคอืจากหวัหนางาน ดานความคดิเหน็ตอการจดัการการ

สือ่สารในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวม กลุมตวัอยางมคีวามคดิเหน็ตอการจดัการการ

สือ่สารในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมโดยภาพรวมในระดบัเหน็ดวย โดยมคีวามเหน็

ดวยกับการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูพนักงานมากที่สุด 

 นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร

ในดานอายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการจัดการ

การสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมของพนักงานที่มีตําแหนงเทาเทียมกัน

แตกตางกัน และลักษณะทางประชากรศาสตรในดานระดับสายงานที่แตกตางกัน 

จะมคีวามคดิเหน็ตอการจดัการการสือ่สารในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมจากผูบงัคบั

บญัชาสูพนกังาน จากพนกังานสูผูบงัคบับญัชา และพนกังานทีม่ตีาํแหนงเทาเทยีมกนั

แตกตางกัน 

คําสําคัญ: การจดัการการสือ่สารในองค์กร,	ภาวะวกิฤตนํา้ทวม,	บรษิทั	ไทยโตชบิา

ไลท์ติ้ง	จํากัด

บทคัดย่อ
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ความเปนมาและความส�าคัญของปญหา
 จากเหตุการณนํ้าทวมประเทศไทยเมื่อปลายป 2554 ที่ผานมา ซึ่งถือเปน

มหาอุทกภัยครั้งใหญที่สงผลกระทบตอประเทศไทยเปนอยางมากในทุกๆ ดาน ไมวา

จะเปนดานเกษตรกรรม สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ

อยางรุนแรง ดังจะเห็นไดจาก การที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแหงที่อยูในเขตภาคกลาง

ลวนประสบกบัปญหาเหตกุารณนํา้ทวมทัง้สิน้ สงผลใหเกดิปญหาตอกระบวนการผลิต 

และการดําเนินงานของโรงงานตางๆ ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของ

ประเทศเปนอยางมาก เหตุการณท่ีเกิดข้ึนน้ีสงผลตอการดําเนินงานของโรงงาน ทั้ง

การสือ่สารภายในองคกรและการสือ่สารภายนอกองคกร โดยเฉพาะการตดิตอสือ่สาร

กบัพนกังานภายในองคกรซึง่ถอืเปนสิง่สาํคญัอยางยิง่ทีต่องทาํความเขาใจและใหขอมลู

ขาวสารกับพนักงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหองคกรสามารถ

ดําเนินงานทามกลางภาวะวิกฤตน้ําทวมตอไดอยางมั่นคงและกลับเขาสูสถานการณ

ปกติโดยเร็ว

 การสือ่สารภายในองคกรจาํเปนตองอาศยัขอมลูขาวสารเพือ่การปฏบิตังิาน

ใหเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน ซ่ึงการส่ือสารภายในองคกรมีกระบวนการ 

ขั้นตอน รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ เกิดข้ึนอยูเสมอ เชนการไดรับขอมูลลาชา 

การไดรับขอมูลที่ไมถูกตองครบถวนหรือไมชัดเจน ทําใหเกิดการเขาใจผิด และเกิด

ปญหาตอการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกรได กริช 

สบืสนธิ ์(2525, น. 2) ไดกลาวไววา การสือ่สารเปนตวัจกัรสาํคญัในการทาํงาน ขาวสาร

จะเปนสวนสําคัญในการสรางการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในชวงที่

เกิดภาวะวิกฤตขึ้นการติดตอสื่อสารก็ยิ่งเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญเปนพิเศษทั้งยัง

ตองใชความระมัดระวังในการติดตอสื่อสารและความรอบคอบ จึงควรมีแผนงานการ

สื่อสารเพื่อรองรับการเกิดวิกฤตการณขึ้น เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

 บรษิทั ไทยโตชบิาไลทติง้ จาํกดั เปนบรษิทัในเครอืโตชบิาประเทศไทย เปน

ผูผลิต และจําหนายหลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดตรง-ชนิดกลม, หลอดประหยัดไฟ, 

หลอดพิเศษตางๆ บัลลาสต และ สตารทเตอร ก็เปนโรงงานหนึ่งที่อยู ในนิคม
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อุตสาหกรรมบางกะดีที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวมในครั้งนี้เชนเดียวกัน 

โดยไดรับผลกระทบจากนํา้ทวมทีไ่หลเขาทวมเตม็พืน้ทีช่ัน้ลางของโรงงาน ทีเ่ตม็ไปดวย

เครื่องจักรท่ีใชในการผลิตจํานวนมาก รวมถึงสินคาบางสวนที่ขนยายไมทัน สงผล

ใหการดําเนินการผลิตตองหยุดชะงัก สินคาเกิดความเสียหาย พนักงานไมสามารถมา

ปฏิบัติงานได และเกิดความโกลาหลในการจัดการกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ทางบริษัท

จงึตองประกาศเปนภาวะวกิฤตและประกาศปดโรงงานช่ัวคราวเพือ่ความปลอดภัยของ

พนักงานและบริษัท

 จากเหตกุารณทีเ่กดิขึน้จะเหน็ไดวาการจดัการการส่ือสารภายในองคกรเปน

สิ่งสําคัญมากตอการดําเนินงาน โดยเฉพาะในชวงภาวะวิกฤตที่เกิดความโกลาหลขึ้น

ภายในบริษัท จึงนํามาสูความสนใจของผูศึกษาในการทําการศึกษาเรื่อง “การจัดการ

การสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมสูภาวะปกติของบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง 

จํากัด” เพื่อศึกษาถึงการเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ ของพนักงานในชวงภาวะวิกฤต

นํ้าทวมและประสิทธิภาพในการจัดการการสื่อสารภายในองคกรในชวงภาวะวิกฤต

นํา้ทวมของบรษิทั ไทยโตชบิาไลทติง้ จาํกดั รวมถงึศกึษาปญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้

ในการสื่อสารภายในองคกรชวงภาวะวิกฤตน้ําทวม ทั้งนี้เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยไป

เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองคกร

ของบริษัทใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต

อยางมีประสิทธิภาพตอไป

 วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศกึษาถงึการเปดรบัขอมลูขาวสารของพนกังานบรษิทั ไทยโตชบิา-

ไลทติ้ง จํากัด ในชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม

 2. เพือ่ศกึษาถงึการจดัการการสือ่สารภายในองคกรของบรษิทั ไทยโตชบิา-

ไลทติ้ง จํากัด ในชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม

 3. เพือ่ศกึษาถงึปญหาและอปุสรรคของการสือ่สารภายในบรษิทั ไทยโตชบิา-

ไลทติ้ง จํากัด ในชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม
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วิธีการวิจัย

 การศกึษาครัง้นีใ้ชระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานของบริษัท 

ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด จํานวน 180 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน

และการคัดเลือกกลุมตัวอยางตามความสะดวก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ครั้งนี้ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง การเปดรับขาวสารของพนักงานและความคิดเห็น

ตอการจดัการการสือ่สารภายในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมของบรษิทั ไทยโตชบิา-

ไลทติ้ง จํากัด และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก สถิติ T-Test 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: ANOVA) 

การทดสอบการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ดวยตาราง LSD 

เพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามสมมติฐานที่ตั้งไว

ผลการวิจัยและอภิปราย

 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศชาย มอีาย ุ31-40 ป มกีารศกึษาระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. มตีาํแหนงเปนพนกังานทัว่ไปและมรีะยะเวลาการทาํงาน 

1-5 ป 

 การเปดรับขอมูลขาวสารของพนักงานในชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม

 ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการเปดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับประกาศวันทํางานมากที่สุด รองลงมา คือ สถานการณนํ้าทวม ประกาศ

หยุดงาน การขอความรวมมือ วิธีปฏิบัติงานชวงนํ้าทวมและแจงความประสงคทํางาน

ตอ ขัน้ตอนการเตรยีมการอพยพ และสถานทีท่ีย่ายไปทาํงานชัว่คราว โดยกลุมตวัอยาง

เปดรับขอมูลขาวสารทุกประเภทจากหัวหนางานมากที่สุด 
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 หากพิจารณาแยกการเปดรับขอมูลขาวสารตามชองทางการส่ือสารใน
องคกร พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขอมูลขาวสารประเภทตางๆ จาก หัวหนางานมาก
ที่สุด รองลงมา คือ เพื่อนรวมงานโทรศัพท การประชุมฉุกเฉิน เสียงตามสาย อีเมล 
บอรดประกาศ และ SMS 
 ความคิดเห็นตอการจัดการการสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม
 ผลจากการศกึษา พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญ มคีวามคดิเหน็ในระดบัเหน็
ดวยกับทุกการจัดการการสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม ไดแก การสื่อสาร
จากผูบังคับบัญชาสูพนักงาน รองลงมา คือ การส่ือสารของพนักงานที่มีตําแหนง
เทาเทียม การสื่อสารจากพนักงานสูผูบังคับบัญชา และการสื่อสารขามสายงาน 
 ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม
 ผลจากการศกึษา พบวา กลุมตวัอยางมคีวามคดิเหน็วา ปญหาและอปุสรรค
ที่มีผลตอการสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม ไดแก ปญหาจากเนื้อหาสาร 
ไดแก ขาวสารภายในที่ไมทั่วถึง ขาวสารที่ไดไมชัดเจน ทําใหไมเขาใจ และขาวสารใน
องคกรมีมากเกินไป ปญหาจากชองทางการสื่อสาร ไดแก ชองทางการติดตอสื่อสาร
ที่ไมเพียงพอ และปญหาจากผูรับสาร ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารลาชา 
 การเปดรับขอมูลขาวสารของพนักงานในชวงภาวะปกติ
 ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขอมูลขาวสาร
จากหัวหนางาน/ตัวแทนพนักงาน รองลงมา คือ จากเพื่อนรวมงาน เสียงตามสาย 
บอรดประกาศ การประชุม Morning speech และอีเมล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน

 จากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา พนกังานบรษิทั ไทยโตชบิาไลทติง้ จาํกดั 

ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับสายงานและ

ระยะเวลาการทํางานท่ีแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการจัดการการสื่อสารใน

องคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมโดยรวมไมแตกตางกัน จะมีเพียงบางสมมติฐานยอย

เทานั้นที่มีความแตกตางกัน ไดแก

 1. พนักงานบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด ที่มีลักษณะทางประชากร-

ศาสตร ไดแก อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการจัดการ
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การสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมของพนักงานที่มีตําแหนงเทาเทียมกัน

แตกตางกัน

 2. พนักงานบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด ที่มีลักษณะทางประชากร-

ศาสตร ไดแก ระดับสายงานที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการจัดการการสื่อสาร

ในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมจากผูบังคับบัญชาสูพนักงาน จากพนักงานสูผูบังคับ

บัญชา และพนักงานที่มีตําแหนงเทาเทียมกันแตกตางกัน

 จากผลการศกึษาเรือ่ง “การจดัการการสือ่สารในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้

ทวมสูภาวะปกตขิองบรษิทั ไทยโตชบิาไลทติง้ จาํกดั” ผูศกึษาไดอภปิรายผลการศกึษา

เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและเกิด

ประโยชนกับงานวิจัยครั้งนี้ ในประเด็นดังตอไปนี้

 1. การสื่อสารในภาวะวิกฤต 

 การสือ่สารในภาวะวกิฤตตองกระทาํเพือ่เพิม่พนูความสมัพนัธกลุมผูมสีวนได

สวนเสียที่เขามาเกี่ยวของและเพิ่มพูนความชวยเหลือรวมมือกันระหวางผูมีสวนได

สวนเสยีหรอืเกีย่วของ (มทิรอฟ และ เพยีสนั, 1993, อางถงึใน วริชั ลภริตันกลุ, 2549, 

น. 65) ซึ่งทางบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด ก็ไดมีการสื่อสารกับพนักงานอยางทั่ว

ถงึในทกุรูปแบบการสือ่สาร ไดแก การสือ่สารจากผูบงัคบับญัชาสูพนกังาน การส่ือสาร

จากพนักงานสูผูบังคับบัญชา การสื่อสารของพนักงานที่มีตําแหนงเทาเทียมกัน และ

การสือ่สารขามสายงาน เพือ่สรางความเขาใจระหวางผูบรหิารกบัพนกังานและระหวาง

พนักงานดวยกัน รวมท้ังเปนการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณนํ้าทวม 

สถานการณของบริษัท และสรางความชวยเหลือ รวมมือกันของพนักงานในองคกรใน

ชวงที่เกิดภาวะวิกฤตนํ้าทวม 

 นอกจากน้ีการสื่อสารในภาวะวิกฤตยังตองดําเนินการอยางรวดเร็ว เขาถึง

พนกังานโดยตรง เพือ่ควบคมุสถานการณและลดความเสียหายทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึเพือ่

ใหพนักงานไดรับขอมูลขาวสารเร็วที่สุด เปนการปองกันความเขาใจผิดและการเกิด

ขาวลือตางๆ ที่สงผลเสียตอองคกร ซึ่งทางบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด ก็ไดมีการ

แจงขอมลูแกพนกังานอยางตอเนือ่งเพือ่ใหทนัตอสถานการณ เนือ่งจากในสถานการณ

นํ้าทวม เหตุการณสามารถพลิกผันไดตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาที่พบ

วาพนักงานสามารถรับรูขอมูลขาวสารในสถานการณนํ้าทวมในทุกๆ เรื่อง ถึงแมวา

กลุมตัวอยางจะมีความเห็นวายังมีปญหาในการส่ือสารทางดานชองทางการส่ือสาร



45ปที่ 5  ฉบับที่ 3  (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)

ทีไ่มเพยีงพออยูบางเพราะกลุมตวัอยางสวนใหญจะเปดรบัขอมลูจากหวัหนาและเพือ่น

รวมงานซึ่งเปนสื่อบุคคลเปนหลัก จึงมองวาทางบริษัทมีชองทางการสื่อสารนอย ทั้งนี้

อาจเปนเพราะความฉกุละหกุทีเ่กดิขึน้ทาํใหทางบรษิทัเหน็วาการสือ่สารระหวางบคุคล

นาจะมปีระสทิธภิาพมากกวาเพราะเขาถงึพนกังานไดโดยตรงและรวดเรว็ และสามารถ

ลดความเขาใจผิดในเนื้อหาสารได สอดคลองกับแนวคิดของ พอล เอ เอเจนติ (Paul 

A. Argenti, 2003, pp. 212-214, อางถึงใน นันทกร อภิชาตนนท, 2552, น. 29) 

ที่อธิบายถึงการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตวาควรทําการสื่อสารเร็วๆ และบอยๆ และ

ควรสื่อสารโดยตรงกับผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งก็คือพนักงานในองคกร 

 2. การเปดรับขาวสารของพนักงานในชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม

 จากการศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญมีการเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ 

ในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณนํ้าทวม วิธีปฏิบัติ

งานในชวงนํา้ทวม ขัน้ตอนการเตรยีมการอพยพ ประกาศหยดุงาน ประกาศวนัทาํงาน 

ขอความรวมมือ แจงความประสงคในการทํางานตอ และสถานที่ที่ยายไปทํางาน

ชั่วคราว อยูในเกณฑมาก ถึงรอยละ 90-100 โดยกลุมตัวอยางเปดรับขอมูลเกี่ยวกับ

ประกาศวนัทาํงานมากทีส่ดุโดยรบัรูครบทกุคน จากภาพรวมจงึถอืวาบรษิทั ไทยโตชบิา-

ไลทติ้ง จํากัด ประสบความสําเร็จในการสงขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังพนักงานภายใน

องคกรในชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม ในดานชองทางการเปดรับขาวสาร พบวาพนักงาน

เปดรับขอมูลขาวสารจากหัวหนางานมากที่สุด อาจเนื่องมาจากขอมูลขาวสารภายใน

องคกรในชวงภาวะวิกฤตน้ําทวมเปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนหลัก เปน

ขอมูลที่มีความสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงตอพนักงาน ดังนั้นผูที่จะทําหนาที่เปน

ผูสงสารไดดีและรวดเร็วก็คือหัวหนางานซึ่งเปนผูดูแลพนักงานใตบังคับบัญชาของตน

โดยตรง นอกจากนี้ในสถานการณวิกฤตตัวพนักงานเองก็ตองการขอมูลขาวสารที่

ถกูตองชดัเจนมีความนาเชือ่ถือและเปนประโยชนกบัตนเอง ดงันัน้จงึเลอืกเปดรบัขาวสาร

จากหัวหนางานมากที่สุด จึงสามารถวิเคราะหไดวาในสถานการณที่เปนภาวะวิกฤต

ขอมลูขาวสารเปนสิง่สาํคญัทีพ่นกังานทกุคนตองการรบัรู และมคีวามสนใจทีจ่ะเปดรบั 

โดยเฉพาะขาวสารที่มีผลตอการปฏิบัติงาน และมีผลตอการวางแผนการดําเนินชีวิต 

เชน ประกาศหยุดงาน ประกาศวันทํางาน เปนตน เนื่องจากในภาวะวิกฤตที่พนักงาน

ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมเชนเดียวกันกับบริษัท พนักงานก็ตองดูแลตัวเอง หาที่อยู

ที่ปลอดภัย ซ่ึงขอมูลขาวสารตางๆ เปนเรื่องจําเปนที่พนักงานตองใหความสนใจเพื่อ
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วางแผนในเรือ่งของระยะเวลาใหมคีวามเหมาะสมทีส่ดุ ทัง้นีก้ารเปดรบัขอมลูพนกังาน

ก็จะเลือกเปดรับจากบุคคลที่นาเชื่อถือ หรือผูที่ติดตอกันเปนประจํา เชน หัวหนางาน

และเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับแนวคิดของ พรทิพย วรกิจโภคาทร ที่กลาวถึงองค

ประกอบที่มีผลตอการเลือกเปดรับสื่อไววา ผูรับสารจะเลือกเปดรับส่ือตามลักษณะ

ดงัตอไปนี ้คอื เลอืกสือ่ทีส่ามารถจดัหามาได เลอืกสือ่ทีส่อดคลองกบัความรู ความเชือ่ 

คานิยมและทัศนคติของตน เลือกสื่อที่ตนสะดวกในการจัดหามา เลือกส่ือตามความ

เคยชิน หรือเลือกตามลักษณะเฉพาะของสื่อ 

 3. การจัดการการสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม

  3.1 การสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูพนักงาน พบวา กลุมตัวอยางมี

ความเห็นดวยตอการจัดการการสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมจากผูบังคับ

บัญชาสูพนักงานมากที่สุด ซึ่งการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูพนักงานสวนใหญจะ

เปนการแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสถานการณและการปฏิบัติงานชวงน้ําทวมแก

พนกังานและเนือ่งจากเปนภาวะวกิฤตนํา้ทวมการสือ่สารจากผูบงัคบับญัชาสูพนกังาน 

จึงถือวาเปนการสื่อสารท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณที่เรงดวนในการสรางความ

เขาใจกบัพนกังานเพราะเปนการสือ่สารทีม่คีวามนาเชือ่ถอืและสามารถเขาถงึพนกังาน

ไดโดยตรง สวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับสายงานที่แตกตางกันกลุม

ตวัอยางมคีวามคดิเหน็ตอการจดัการการสือ่สารในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมจาก

ผูบังคับบัญชาสูพนักงานแตกตางกัน โดยพนักงานขาย (PC) และพนักงานทั่วไปเห็น

ดวยกับการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูพนักงานมากกวาพนักงานสํานักงาน ทั้งนี้อาจ

เนือ่งมาจากลกัษณะของงานทีม่คีวามแตกตางกนั พนกังานขายและพนกังานทัว่ไปตอง

ทํางานที่เกี่ยวของกับตัวสินคา พนักงานขายเปนผูขายสินคาสวนพนักงานทั่วไปเปน

แรงงานทีอ่ยูในฝายผลติตองทาํงานกบัเครือ่งจกัร ทัง้สองสายงานเปนสายงานทีบ่รษิทั

ตองใหขอมลูคอนขางมาก เพือ่ทาํความเขาใจและเพือ่ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

เชน การขนยายสิ่งของ สินคา การเตรียมตัวรับมือกับนํ้าที่จะเขาทวมโรงงาน รวมถึง

การกูเครื่องจักรตอนนํ้าลด และจํานวนสินคาที่สามารถนําไปขายได เปนตน จึงทําให

พนักงานขายและพนักงานทั่วไปเห็นดวยกับการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูพนักงาน

มากกวาพนักงานสํานักงาน

	 	 3.2	 การสือ่สารจากพนกังานสูผูบงัคบับญัชา การสือ่สารจากพนกังาน

สูผู บังคับบัญชาของบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด ในชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวม 
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สวนใหญจะเปนการตดิตอกบัหวัหนางานเรือ่งการปฏบิตังิานชวงนํา้ทวม และการแจง

เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว สถานการณของตนเองใหหัวหนารับรู ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตวัอยางมคีวามเหน็ดวยตอการจดัการการสือ่สารในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวม

จากพนกังานสูผูบงัคบับญัชา แสดงวาพนกังานสามารถตดิตอส่ือสารกบัหวัหนางานได 

จงึถอืเปนเรือ่งทีด่เีพราะหวัหนางานจะไดรบัทราบเรือ่งราวตางๆ จากพนกังาน ซึง่อาจ

จะเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทหรือรับทราบปญหาตางๆ ของพนักงานเพื่อชวย

กันหาทางแกไขและทําใหเขาใจกัน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับ

สายงานที่แตกตางกันกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการจัดการการสื่อสารในองคกร

ชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมจากพนกังานสูผูบงัคบับญัชาแตกตางกนั โดยพนกังานสาํนกังาน

และพนกังานขายเหน็ดวยตอการสือ่สารจากพนกังานสูผูบงัคับบญัชามากกวาพนกังาน

ทั่วไป อาจเปนเพราะความแตกตางกันทางตําแหนง ชองวางของระดับสายงาน 

พนักงานทั่วไปท่ีเปนแรงงานอาจไมกลาท่ีจะติดตอกับหัวหนางานโดยตรงหรือเปน

เพราะสถานทีท่าํงานของพนกังานทัว่ไปจะอยูบรเิวณโรงงานและอยูกบัเพือ่นรวมงาน

มากกวา ขณะทีพ่นกังานสาํนกังานอยูในสถานทีเ่ดยีวกบัหวัหนางาน สวนพนกังานขาย

โดยปกติแลวตองมีการติดตอกับหัวหนางานเพื่อสอบถามขอมูลเปนประจําอยูแลว

เพราะทํางานอยูนอกสถานที่ จึงวิเคราะหไดวาปจจัยทางดานระดับสายงานมีอิทธิพล

ตอการสื่อสารในองคกรจากพนักงานสูผูบังคับบัญชา

	 	 3.3	 การสือ่สารของพนกังานทีม่ตีาํแหนงเทาเทยีมกนั กลุมตวัอยางใช

เพือ่สือ่สารกบัเพือ่นรวมงานเรือ่งสถานการณนํา้ทวมและเพือ่ปรกึษาหารอืเมือ่มปีญหา

เรื่องการทํางานในชวงนํ้าทวม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารในแนวนอน (Hori-

zontal communication) ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545, น. 260) ซึ่ง

กลาวไววา การตดิตอสือ่สารตามแนวนอนประกอบดวยการใหขอมลูระหวางเพือ่นรวม

งานภายในหนวยงานเดียวกัน ซึ่งอยูในระดับอํานาจหนาที่เดียวกันภายในองคกรและ

มีผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน และตรงกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว (2541, น. 338) ที่

กลาวไววา การสื่อสารในแนวนอนมีวัตถุประสงค 6 ประการ ไดแก เพื่อประสานงาน

กัน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกัน เพื่อแกปญหา เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน เพื่อขจัด

ขอขัดแยง และเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งถือเปนการเพิ่มพูนความ

สมัพันธและความรวมมอืของผูทีเ่กีย่วของตามแนวคิดของมทิรอฟ และ เพยีสัน ทีก่ลาว

ไปแลวขางตน 



JC JournalJC Journal48

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุ ระดับการศึกษา และระดับ

สายงานที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางจะมีความคิดเห็นตอการจัดการการสื่อสารใน

องคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมของพนักงานที่มีตําแหนงเทาเทียมกันแตกตางกัน ทั้งนี้

อาจเนื่องจากพนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีปญหา ความคิด หรือมีทัศนคติตางกัน 

ทาํใหไมกลาทีจ่ะสือ่สารกนั ซึง่ผลการศกึษาเปนไปในแนวทางเดยีวกบัแนวคดิเกีย่วกบั

ลักษณะทางประชากรศาสตรของปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 105-109) ที่กลาวไววา 

อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความเหมือนกันหรือแตกตางกันในเรื่องความคิดและ

พฤตกิรรม นอกจากนัน้ประสบการณชวีติทีแ่ตกตางกนั ทาํใหทศันคต ิความรูสกึนกึคดิ

และพฤตกิรรมแตกตางกนัไปดวย สวนระดบัการศกึษากลุมตวัอยางทีม่กีารศกึษาระดบั

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เห็นดวย

ตอการจัดการการสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมในการสื่อสารของพนักงาน

ที่มีตําแหนงเทาเทียมกันมากกวากลุมท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เนื่องจาก

ระดบัการศกึษาหรอืความรูเปนลกัษณะอกีดานหนึง่ทีม่อีทิธพิลตอผูรบัสาร ดงันัน้ คน

ที่ไดรับการศึกษาในระดับท่ีแตกตางกัน ในยุคตางกัน ในระบบการศึกษาที่ตางกัน

จึงยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ รสนิยม และความตองการที่แตกตางกันไป 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 105-109) สําหรับระดับสายงาน พบวา กลุมตัวอยาง

ที่เปนพนักงานขายและพนักงานทั่วไปมีความคิดเห็นตอการส่ือสารของพนักงานที่มี

ตําแหนงเทาเทียมกันสูงกวาพนักงานสํานักงาน ดังที่ไดกลาวไปแลววาพนักงานทั่วไป

สวนใหญจะใชเวลากบัเพือ่นรวมงานคอนขางมาก และมคีวามสนทิสนมกนัมากเพราะ

ทํางานดวยกันตลอดเวลา จึงอาจเปนเหตุผลที่พนักงานทั่วไปเห็นดวยตอการสื่อสาร

ระหวางพนักงานดวยกันเองมากกวา

  3.4 การสื่อสารขามสายงาน กลุมตัวอยางใชเปนชองทางในการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลชวงน้ําทวมกับพนักงานแผนกอื่นและเพื่อรับขาวสาร

สถานการณนํ้าทวม รวมถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทจากพนักงานแผนกอื่น ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารแบบไขว (Cross-channel communication) ของ 

ศริิวรรณ เสรรีตัน และคณะ (2545, น. 260) ซ่ึงกลาวไววา ในองคกรสวนใหญพนกังาน

อาจจะตองสงขาวสารใหกับบุคคลท่ีไมไดเปนผูใตบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาของ

เขาเอง ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับการสื่อสารขามสายงาน โดย
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สามารถทาํงานรวมกบัพนกังานแผนกอืน่ไดและสามารถแลกเปล่ียนความคิดเหน็หรอื

ขอมูลขาวสารกับพนักงานแผนกอื่นได ซ่ึงถือวาเปนประโยชนตอบริษัทโดยเฉพาะ

ในสภาวะวิกฤตที่ตองการความรวมมือกันของพนักงานในองคกร

 จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด พบวา พนักงานบริษัท ไทยโตชิบา-

ไลทติง้ จาํกดั ทีม่อีาย ุและระดบัการศกึษา แตกตางกนั จะมคีวามคดิเหน็ตอการจดัการ

การสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมของพนักงานที่มีตําแหนงเทาเทียมกัน

แตกตางกนั และพนกังานทีม่รีะดบัสายงานแตกตางกนั จะมคีวามคดิเหน็ตอการจดัการ

การสือ่สารในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมจากผูบงัคบับญัชาสูพนกังาน จากพนกังาน

สูผูบงัคบับญัชา และพนกังานทีม่ตีาํแหนงเทาเทยีมกนัแตกตางกนั ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ

มีตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะของงาน และสถานท่ีในการทํางานเขามาเปนตัวแปรแทรก

ทําใหกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการจัดการการส่ือสารในองคกรในบางรูปแบบ

แตกตางกนั แตโดยรวมพนกังานมคีวามเหน็ดวยในทกุการจดัการการส่ือสารในองคกร

ชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมของบรษิทั ไทยโตชบิาไลทติง้ จาํกดั จงึถอืวาบรษิทั ไทยโตชบิา-

ไลทติ้ง จํากัด ประสบความสําเร็จในการจัดการการส่ือสารในองคกรชวงภาวะวิกฤต

นํ้าทวมในครั้งนี้

สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาทําใหผูศึกษาสามารถสรุปการจัดการการส่ือสารในองคกร

ชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมของบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด ไดวาบริษัท ไทยโตชิบา-

ไลทติ้ง จํากัด มีการจัดการการสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตน้ําทวมที่ดีเน่ืองจาก

สามารถสื่อสารกับพนักงานไดอยางทั่วถึงทําใหพนักงานรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญ 

โดยการสื่อสารอาจมีปญหาและอุปสรรคอยูบางแตก็ไมไดสงผลกระทบมากนัก ทั้งนี้

ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่นาจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการสื่อสารภายในองคกร

ชวงภาวะวิกฤต ดังนี้
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ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากผลการศึกษา พบวา บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด มีการสื่อสาร

ภายในองคกรชวงภาวะวกิฤตนํา้ทวมทีด่อียูแลว เนือ่งจากกลุมตวัอยางมกีารรบัรูขอมลู

ขาวสารตางๆ อยูในเกณฑมาก คดิเปนรอยละ 90-100 โดยสวนใหญรบัรูจากส่ือบคุคล

ซึ่งก็คือหัวหนางานเปนหลัก ดังนั้นทางบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด จึงควรรักษา

การสื่อสารในองคกรชวงภาวะวิกฤตน้ําทวมในลักษณะการสื่อสารจากผูบังคับบัญชา

สูพนักงานใหดีเชนนี้ตอไป 

 2. เน่ืองจากลักษณะงานของพนักงานบริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด 

เหมาะทีจ่ะใชการสือ่สารระหวางบคุคลเปนหลกัโดยเฉพาะในชวงภาวะวกิฤตเพือ่ความ

รวดเร็วในการสื่อสารและการเขาถึงพนักงานโดยตรง เพราะเกี่ยวของกับขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และการแจงความเคลื่อนไหวขององคกร ดังนั้นในชวงภาวะวิกฤตจึงควร

เพิม่ชองทางการสือ่สารระหวางบคุคลใหมากขึน้ นอกจากการสือ่สารจากผูบงัคบับญัชา

สูพนักงานที่ดีอยูแลว เชน การสื่อสารจากพนักงานสูผูบังคับบัญชา และจากพนักงาน

ดวยกันเอง และควรเพิ่มความถี่ในการสื่อสารใหบอยขึ้นเพื่อสรางความเขาใจและการ

รับรูขาวสารที่ทันตอสถานการณ

 3. ควรมีการจัดตั้งศูนยกลางในการใหขอมูลขาวสารแกพนักงานในชวง

ภาวะวกิฤต โดยจดัตัง้ทมีงานตวัแทนเพือ่แจงขอมลูขาวสารและรบัฟงปญหาตางๆ ของ

พนักงานดวยกัน เพื่อความสะดวกในการติดตอของพนักงานระดับลางมากขึ้น

 4. พนักงานทุกคนควรใหความสําคัญและระลึกไวเสมอวา การที่องคกร

จะฝาฟนวกิฤตทีเ่กดิขึน้ไปไดนัน้ การสือ่สารกนัมคีวามสาํคญัมาก พนกังานควรใหความ

รวมมือแจงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอกันและใหความรวมมือกับบริษัท เพื่อ

ใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและทําใหบริษัทดําเนิน

กิจการตอไปได

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
 1. การศกึษาในครัง้นีผู้ศกึษาไดทาํการศึกษากลุมตวัอยางเพยีงบรษิทัเดยีว 

ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการภาวะวิกฤตที่แมนยําขึ้น ควรทําการศึกษา

บริษัทอื่นทั้งในเครือโตชิบาประเทศไทยและบริษัทอื่นๆ ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะ
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วกิฤตนํา้ทวมเชนกนัเพิม่เตมิดวย เพือ่นาํมาเปนขอมลูในการทดสอบแนวคดิการส่ือสาร

ในภาวะวิกฤตตอไป

 2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ่มเติม เชน 

การสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับการดําเนินงานชวงภาวะวิกฤต หรือ การสนทนาแบบ

กลุมของผูบริหารและพนักงาน ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียดและลึกซึ้งมาก

ยิ่งขึ้น 

 3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องความพึงพอใจในการจัดการการสื่อสารใน

องคกรชวงภาวะวิกฤตนํ้าทวมของพนักงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงการส่ือสาร

ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานตอไป

 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางการส่ือสารภายในองคกรในชวงภาวะ

วกิฤตกบัการสือ่สารภายในองคกรในชวงภาวะปกตเิพิม่เตมิ เพือ่ใหเหน็ความแตกตาง

ของการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความ

กรุณาจากรองศาสตราจารยอรนุช เลิศจรรยารักษ ที่ใหเกียรติเปนอยางสูงในการเปน

กรรมการและอาจารยที่ปรึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล ซ่ึงอาจารยไดเสียสละ

เวลาอยางมากในการใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขเนื้อหาใหถูกตองครบถวน และคอย

ชวยเหลือตลอดระยะเวลาในการทํารายงานโครงการเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ ขอ

ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา ธูปแกว ที่ใหเกียรติมาเปนประธาน

กรรมการสอบและรองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ ที่ใหเกียรติมาเปนกรรมการ 

ซึ่งอาจารยท้ังสองทานไดชวยตรวจทานเน้ือหาใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งขอ

ขอบคุณผูใหการสนับสนุน ใหขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษา ผูที่เปนกําลัง

ใจและผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี

 ชมพูนุช สุชีวศิลป

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 พ.ศ. 2555
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  การศกึษาเรือ่ง “ความพงึพอใจตอการสือ่สารภายในองคการและความ

ผกูพนัตอองคการ ของพนกังานบรษิทับรหิารสนิทรพัย กรงุเทพพาณชิย จาํกดั (บสก)” 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคการ ความผูกพันตอ

องคการ ความสัมพันธของภูมิหลังของพนักงานตอความพึงพอใจตอการสื่อสารใน

องคการ ความสัมพันธของภูมิหลังของพนักงานตอความผูกพันตอองคการ และความ

สัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคการและความผูกพันตอ

องคการของพนักงาน รวมถึงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่นๆ

 การศึกษาครั้งน้ีใชแนวทางของการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบของการศึกษา

เชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย 

กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก) สํานักงานใหญ จํานวน 285 คน สถิติที่ใช ไดแก คารอย

ละ คาคะแนนเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตราฐาน การทดสอบท ีการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว การเปรียบเทียบพหุคูณ โดยใชการทดสอบของ LSD โดยกําหนดระดับนัย

สาํคญัทางสถติไิวที ่0.05 และคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแบบเพยีรสนั โดยกาํหนดระดบั

นัยสําคัญไวที่ 0.01

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และมีอายุ

ระหวาง 36-45 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รายไดตอเดือนประมาณ 

30,001-45,000 บาท มีอายุการทํางาน 9 ปขึ้นไป มีที่มาจากบรรษัทบริหารสินทรัพย

สถาบันการเงิน (บบส) ทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ 4-7 และสวนใหญปฏิบัติงาน

ในสายจําหนายและจัดการทรัพย

 ผลการศกึษา พบวา พนกังานบรษิทัฯมคีวามพงึพอใจตอการสือ่สารในระดบั

คอนขางมาก และมีความผูกพันตอองคการ ในระดับคอนขางมาก

 ผลการทดสอบสมมติฐานครั้งน้ี พบวา พนักงานที่มีภูมิหลังแตกตางกันใน

ดานระดับการศึกษา รายได ที่มาของการเขาทํางาน และสายงาน มีความพึงพอใจตอ

การสือ่สารภายในองคการแตกตางกัน พนกังานทีม่ภีมูหิลงัแตกตางกนัในดานเพศ อายุ 

บทคัดย่อ
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ระดับการศึกษา ที่มาของการเขาทํางาน ตําแหนงงาน และสายงาน มีความผูกพันตอ

องคการแตกตางกัน ซ่ึงไดทดสอบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการส่ือสาร

ภายในองคการและความผูกพันตอองคการ พบวามีความสัมพันธเชิงบวกตอกัน 

คําสําคัญ:	 การสื่อสาร,	การสื่อสารภายในองค์การ,	ความพึงพอใจ,	ความพึงพอใจ

ตอการสื่อสาร,	 ความผูกพัน,	 ความผูกพันตอองค์การภายในองค์การ,	

บสก.



JC JournalJC Journal58

บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
 เมื่อป 2540 ประเทศไทยไดประสบกับวิกฤติการณทางการเงิน เรียกวา 

“วิกฤติการณตมยํากุง” ตรงกับสมัยของ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ดํารงตําแหนงนายก-

รฐัมนตร ีซึง่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดประกาศลอยตวัคาเงนิบาท และเผชิญกบัการ

แผขยายทางการเงิน อยางรุนแรง ประเทศไทยมีการแบกรับภาระหนี้สาธารณะ

คอนขางสงู สงผลกระทบอยางรนุแรงทาํใหธรุกจิของภาคเอกชน เชน บรษิทับานจดัสรร 

อุตสาหกรรมกอสราง สถาบันการเงิน ธนาคาร หลายหนวยงานมีความจําเปนตองปด

กิจการ พนักงานจํานวนมากถูกปลดออกจากงานเนื่องจากเปนการลดภาระคาใชจาย

ของหนวยงาน และสงผลใหรัฐบาลในสมัยนั้น ถูกกดดันใหลาออก 

 ในดานการเงินและการคลัง คาดวาเกิดจากการดําเนินนโยบายการคลัง

และการเงินผิดพลาด ในประเด็นสําคัญหลัก 2 ประการ (มาลีวัลย พวงพร, 2553, 

ยอหนาที่ 5) ไดแก

 1) การใชเงินกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ชวยเหลือ

สถาบันการเงิน จนเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก ทําใหตองระงับการดําเนินการ

ของบริษัทไฟแนนซ 58 แหง 

 2) เงินบาทขาดเสถียรภาพนับตั้งแตการตัดสินใจเปล่ียนระบบอัตรา

แลกเปลี่ยน มาเปนระบบลอยตัว (Managed Float Exchange Rate) 

 การแกปญหาของทางรัฐบาลในสมัยนั้น ไดจัดตั้ง บรรษัทบริหารสินทรัพย

สถาบนัการเงนิ (Financial Institution Asset Management Corporation) (บบส.) 

เมื่อ 25 ตุลาคม 2540 โดยหนาที่เขาประมูลซื้อสินทรัพยจากองคการเพื่อการปฏิรูป

ระบบสถาบันการเงิน (ปรส.) การบริหารจัดการสินทรัพย และการจําหนายทรัพยสิน 

เปนการนําทรัพยสินรอการขายออกจําหนายแกบุคคลทั่วไป

 ตอมาไดมีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยขึ้นอีกหลายหนวยงานดวยกัน 

ในป 2552 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก) 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นวันที่ 14 สิงหาคม 2541 จากการสั่งปดกิจการของธนาคารกรุงเทพฯ 

พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (BBC) และโอนสินทรัพยและหนี้สินชั้นดีไปยังธนาคาร
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กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 

(บสก) โดยกําหนดให รับพนักงานบางสวนของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด 

(มหาชน) มาปฏิบัติงานในบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก) ใน

อัตราเงินเดือนเดิม การจางงานแบบสัญญาปตอป โดยใชสํานักงานใหญของธนาคาร

กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) เปนที่ทําการ และวันที่ 20 ธันวาคม 2548 

ไดมีมติให บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) ยุติการดําเนินกิจการและ

ควบรวมกิจการกับบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก) รวมทั้งให

รับโอนพนักงานเขามาทํางานดวย

 ดวยลกัษณะองคการทีม่พีนกังานจาํนวนมาก มคีวามจาํเปนตองมรีะบบการ

ตดิตอสือ่สารกบัผูทีเ่กีย่วของในทกุฝายงาน การส่ือสารในองคการ จงึเปนกระบวนการ

ที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปนตัวเชื่อมกิจกรรมระหวางฝายงานตางๆ ให

พนกังานในองคการมคีวามเขาใจขอมลูขาวสาร ปฏิบตังิานตรงตามบทบาทและหนาที่

ความรบัผดิชอบของตนเอง รวมไปถงึการรบัฟงความคิดเหน็ของผูใตบงัคับบญัชา เปด

โอกาสใหมีการซักถาม หรือการสื่อสารในรูปแบบระหวางกลุมงาน/ฝายงานของ

พนักงานดวยกันเอง จะสงผลใหการดําเนินงานขององคการมีความเปนเอกภาพ ตรง

ตามวัตถุประสงค มีความสอดคลองตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่วางไว หากองคการ

ไมมีการสื่อสารภายในองคการที่ดี ก็จะทําใหสื่อสารออกไปสูกลุมเปาหมายภายนอก

เกิดความไมชัดเจน สะทอนถึงภาพลักษณขององคการ และความไมนาเชื่อถือของ

องคการได

 จะเห็นไดวาความพึงพอใจตอการสื่อสารก็มีความสําคัญตอองคการ ควรมี

การเลือกใชรูปแบบการสื่อสารใหตรงกับความตองการของพนักงาน การคัดสรรและ

เลือกใชสาร การสรางบรรยากาศในการทํางานใหนาอยู ซ่ึงจะทําใหการส่ือสารเกิด

ประสิทธิภาพและการสื่อสารก็ตองอาศัยความสัมพันธกับความพึงพอใจของตัว

พนักงานดวย องคการจึงมีหนาที่ในการทําใหพนักงานเกิดความรูสึก ทัศนคติที่ดี มี

ความพึงพอใจในการทํางาน รูสึกมีสวนรวม เปนสวนหนึ่งขององคการ เพราะสิ่งเหลา

นี้จะนําไปสูผลของการปฏิบัติงานท่ีดี ในทายท่ีสุดจะนําไปสูความรักในองคการและ

ความจงรกัภกัดตีอองคการ จะทาํใหพนกังานมคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุมเทแรงกายและแรง

ใจในการทํางานใหกับองคการประสบความสําเร็จได 



JC JournalJC Journal60

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการส่ือสารภายในองคการของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก) 
 2. เพือ่ศกึษาความผกูพนัตอองคการของพนกังานบรษิทับรหิารสนิทรพัย 
กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก) 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของภูมิหลังของพนักงานตอความพึงพอใจตอ
การสื่อสารในองคการของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(บสก) 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของภูมิหลังของพนักงานตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก)
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการสื่อสารภายใน
องคการและความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด (บสก) 

 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวของ
 พนักงาน หมายถึง ผูปฏิบัติงานตาง ๆ ในบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด สํานักงานใหญ ประกอบดวย พนักงาน และผูบริหาร 
 ภูมิหลัง แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
 l ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพ สังคม 
  เศรษฐกิจ ซึ่งไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได 
 l สถานะการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะของบุคคลในการดําเนินงาน 
  ซึ่งไดแก 
  m อายุงานในที่นี้ใชอายุงานนับเฉพาะอายุงานเมื่อเขามาทํางานใน
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
  m ท่ีมาของการเขาทํางานในท่ีนี้ใชแหลงที่มากอนเขามาทํางานใน
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
  m ตําแหนงงาน ในที่นี้ใชตําแหนงงานในปจจุบัน
  m สายงาน ในที่นี้ใชการแบงสายงานตามโตรงสรางของบริษัทบริหาร

   สินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
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 ความพึงพอใจตอการสื่อสาร หมายถึง การรับรู ความรูสึกที่ดีของพนักงาน

ตอการสื่อสารในการปฏิบัติงานภายในองคการ ซึ่งแยกตามรูปแบบการสื่อสาร ได 3 

รูปแบบ ดังน้ี การสื่อสารจากผูบริหารไปสูพนักงาน การสื่อสารจากพนักงานไปสูผู

บริหาร และการสื่อสารระหวางกลุมงาน/เพื่อนรวมงาน

 ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความคิดเห็น การรับรู การยอมรับของ

พนกังาน ทีม่ตีอบรษิทั บรหิารสนิทรพัย กรงุเทพพาณชิย จาํกดั เชน ความตัง้ใจในการ

ทํางาน ความมุงมั่นในการที่จะอยูทํางานตอ ความจงรักภักดีตอองคการ เปนตน

วิธีการวิจัย

 ศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบ

เชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและพนักงานของ บริษัท

บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก) ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ จํานวน

รวม 876 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2555) ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษา

ไดคาํนวณตามสตูรของ Taro Yamane โดยกาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่95% ไดกลุม

ตัวอยางตองไมนอยกวา 275 คน

 ในการศกึษาใชวธิกีารเลอืกกลุมโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability 

sampling) โดยใชวธิกีารเลอืกกลุมตวัอยางแบบสดัสวน (Quota Sampling) และการ

สุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สถิติในการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistic) เชน การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแก การทดสอบหาคาแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยโดยใช T-test และ F-test หรือคาความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Anova) การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยใชการทดสอบ

ของ LSD Test และคาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Pearson’s Product Correla-

tion Coefficient)
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 สามารถสรุปผลการศึกษาออกเปน 3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1  ภูมิหลัง

 เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.1) มากกวาเพศชาย 

(รอยละ 43.9) 

 อายุ	 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 36-45 ป (รอยละ 41.8) 

รองลงมาอายุระหวาง 26-35 ป (รอยละ 28.4) อายุระหวาง 46-60 ป (รอยละ22.8) 

และอายุระหวาง 18-25 ป (รอยละ 7.0) 

 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา (รอยละ 52.6) มากกวาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา (รอยละ 42.1) และ

ระดับตํ่ากวาปริญญาตรีนอยที่สุด (รอยละ 5.3) 

 รายไดตอเดือน	 กลุมตวัอยางสวนใหญมรีายไดตอเดอืนประมาณ 30,001-

45,000 บาท (รอยละ 31.9) รองลงมาประมาณ 15,001-30,000 บาท (รอยละ 24.2) 

รายได 45,001-60,000 บาท (รอยละ 21.4) รายได 8,000-15,000 บาท (รอยละ 

11.6) รายได 60,001-75,000 บาท (รอยละ 6.0) และรายได 75,001 บาทขึ้นไปมี

นอยที่สุดอยูที่รอยละ 21.4 

 อายุการทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุการทํางานอยูที่ 9 ปขึ้นไป 

(รอยละ 45.1) รองลงมามีอายุการทํางานอยูที่ 6-8 ป (รอยละ 25.0) สองอันดับทาย

มีความใกลเคียงกันคือ อายุการทํางาน 3-5 ป (รอยละ 15.5) และอายุการทํางาน 

0-2 ป (รอยละ 14.4) 

 ท่ีมาของการเขาทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีที่มาของการทํางานจาก

บรรษัทบรหิารสนิทรพัยสถาบนัการเงนิ (บบส.) (รอยละ 46.0) รองลงมาเปนพนกังาน

ที่รับเขาใหมหลังควบรวมกิจการ (ป 2549) (รอยละ 32.3) และมาจากธนาคาร

กรุงเทพฯพาณิชยการ (BBC เดิม) (รอยละ 21.7) ฃ

	 ตําแหนง กลุ มตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ 4-7 

(รอยละ 88.4) และตําแหนงที่มีจํานวนนอยมาก คือ ผูบริหาร (รอยละ 8.8) และ

เจาหนาที่ 1-3 (รอยละ 2.8) 
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	 สายงาน กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในสายงานสายจําหนายและ

จัดการทรัพยมากที่สุด (รอยละ 25.3) รองลงมาเปนพนักงานสายพัฒนาสินทรัพย 

(รอยละ 21.0) ซ่ึงใกลเคยีงกับพนกังานสายสนบัสนนุธรุกจิ (รอยละ 20.7) และสายงาน

ที่มีกลุมตัวอยางนอยที่สุดคือสายงานบริหารเงินและการลงทุน (รอยละ 5.3)

สวนที่ 2  ดานความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคการ

ตารางที่ 1

คาเฉลี่ยความพึงพอใจการสื่อสารภายในองคการ ในรูปแบบตางๆ

 ลําดับที่  รูปแบบการสื่อสาร คาเฉลี่ย ระดับ
     ความพึงพอใจ

 โดยสามารถแยกรายละเอียดในแตละรูปแบบไดดังนี้

 1. รูปแบบการสื่อสารการสื่อสารระหวางกลุมงาน/เพื่อนรวมงาน กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจคอนขางมาก ที่คาเฉลี่ย 2.78 ซึ่งพบวา ความพึงพอใจตอการ

สื่อสารกับเพื่อนรวมงานมีความเปนมิตรเปนกันเองมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.04) รองลง

มาเปนความพงึพอใจในการทาํงานเปนทมีภายในกลุม/ฝายงาน (คาเฉลีย่ 2.89) ความ

พึงพอใจในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางแกปญหาใน

เรื่องงานกับเพื่อนรวมงานภายในฝายงาน (คาเฉลี่ย 2.85) ตามลําดับ

 2. รูปแบบการสื่อสารจากผูบริหารไปสูพนักงาน กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจคอนขางมาก ท่ีคาเฉลี่ย 2.65 ซ่ึงพบวา ความพึงพอใจในการถายทอดขอมูล

ขาวสารเกีย่วกบัเปาหมายและนโยบายของบรษิทัฯ มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 2.85)

รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการสั่งการจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร 

 1 การสื่อสารระหวางกลุมงาน/เพื่อนรวมงาน 2.78 คอนขางมาก

 2 การสื่อสารจากผูบริหารสูพนักงาน 2.65 คอนขางมาก

 3 การสื่อสารจากพนักงานสูผูบริหาร 2.49 คอนขางนอย

  การสื่อสารภายในองคการโดยภาพรวม 2.64 คอนขางมาก
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(ความชัดเจน รัดกุม) (คาเฉลี่ย 2.72) และมีความพึงพอใจในการสั่งงานจากผูบังคับ

บัญชาทางวาจา (ตรงไปตรงมา เขาใจงาย) (คาเฉลี่ย 2.69) ตามลําดับ

 3. รปูแบบการสือ่สารจากพนกังานสูผูบรหิาร กลุมตวัอยางมคีวามพงึพอใจ

คอนขางนอย ที่คาเฉลี่ย 2.49 ซึ่งพบวา ความพึงพอใจในการพูดคุยกับผูบังคับบัญชา

อยางเปนกนัเองมากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 2.62) รองลงมาเปนความพงึพอใจในผูบงัคบับญัชา

เปดโอกาสใหพนักงานรายงานความกาวหนาหรือความเคล่ือนไหวในการปฏิบัติงาน

อยางสมํา่เสมอ (คาเฉลีย่ 2.58) และอนัดบัสดุทายเปนความพงึพอใจในการสงเสรมิให

มชีองทางใหพนกังานสามารถสือ่สารกบัผูบรหิารไดมากขึน้ เชน กลองรบัความคิดเหน็ 

เว็บบอรด อีเมล เปนตน ในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.35)

สวนที่ 3 ดานความผูกพันตอองคการ

 กลุมตวัอยางมคีวามผกูพนัตอองคการในระดบัคอนขางมาก ทีค่าเฉลีย่ 3.02 

ซึง่พบวา พนกังานมคีวามทุมเทการทาํงานทีไ่ดรบัมอบหมายอยางเตม็ทีท่กุครัง้เพือ่ให

งานของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จมากที่สุด (คาเฉล่ีย 3.25) รองลงมาพนักงานมี

ความหวงใยตออนาคตและความอยูรอดของบริษัทฯ เสมอ (คาเฉลี่ย 3.21) พนักงาน

มีความภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอื่นวาทํางานที่บริษัทฯ (คาเฉลี่ย 3.19) ตามลําดับ 

สวนอนัดบัสุดทายเปนเรือ่งคานยิมของตนและบรษิทัฯ มคีวามคลายคลงึกนั (คาเฉลีย่ 

2.67)

สวนที่ 4 ขอมูลจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

 1. การสื่อสารภายในของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 

(บสก) มีผูตอบคําถาม 64 ราย คิดเปนรอยละ 22.46 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดย

เห็นวาควรเพิ่มชองทางและความถี่ในการสื่อสารใหมากขึ้น (รอยละ 31.3) และเห็น

วาการสื่อสารภายในบริษัทมีความลาชา ขาดความชัดเจน (รอยละ 18.8) 

 2. ความผูกพันตอบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก)

มีผูตอบคําถาม 60 ราย คิดเปนรอยละ 21.05 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยเห็นวา

พนักงานมีความรูสึกเสมือนเปนครอบครัว เน่ืองจากทํางานมานาน (รอยละ 43.33) 

และอยากเห็นองคการเจริญกาวหนา มั่นคง และดําเนินงานตอไปได (รอยละ 21.7)
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การทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะภูมิหลังของพนักงานบริษัท บริหารสินทรัพย 

กรุงเทพพาณิชย จํากัด ที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการสื่อสารในองคการ

แตกตางกัน

 ผลการศกึษาพบวา ดานการศกึษา ตาํแหนงงานและสายงาน ทีม่ผีลตอความ

พึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน 

ที่วา “ระดับการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิด

หรือพฤติกรรม โดยคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับที่แตกตางกัน จึงยอมมีความรูสึก

นึกคิด อุดมการณ และความตองการที่แตกตางกัน” ซึ่งพบวา ระดับการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมปริญญาตรีหรือสูงกวา เนื่องจากการส่ือสารของ

บริษัทฯ เปนไปในรูปแบบเดิมๆ คือ จดหมายเวียน บอรด ทําใหงายแกการเขาใจ และ

มีความชัดเจน จนเกิดความคุนชิน ในขณะท่ีผูที่จบการศึกษาสูงกวาจะพอใจกับการ

สื่อสารที่แตกตางออกไป 

 รายได  ตาํแหนงงาน และสายงาน พบวามผีลตอความพงึพอใจตอการสือ่สาร

ภายในองคการ ตามแนวคิดของ Wiio Downs Hazen & Beckstorm (สมยศ 

นาวีการ, 2537, น. 103-4) กลาววา “ความพึงพอใจของบุคคล ประกอบดวย 

เงินเดือน สวัสดิการ การเลื่อนตําแหนงและตัวงาน ความพึงพอใจในดานตางๆ ของ

งานจะมีสวนชวยสรางความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร”

 เพศ อายุ อายุงานและที่มาของการเขาทํางาน จากการศึกษาพบวาไมมีนัย

สาํคญัทางสถติ ิตอความพงึพอใจตอการสือ่สารภายในองคการ ซึง่พจิารณาไดจากการ

สื่อสารภายในองคการของบริษัทฯ มีการสื่อสารที่เทาเทียมกันไมวาจะเปนเพศหรือ

อายุ ซึ่งแสดงความเทาเทียมกันในการสื่อสารของบริษัทฯ ที่มีตอพนักงานทุกคน สวน

ของอายกุารทาํงานและทีม่าของการทาํงานนัน้ เนือ่งจากบรษิทัฯ มกีารเปดทาํการมา

นานกวา 13 ป ทาํใหพนกังานทกุคนรูสกึถงึความเปนสวนหนึง่ในองคการไมมกีารแยก

ที่มาของการทํางาน ทําใหไมมีผลตอความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองคการ

 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะภูมิหลังของพนักงานบริษัท บริหารสินทรัพย 

กรงุเทพพาณชิย จาํกดั ทีแ่ตกตางกนัมรีะดบัความความผกูพนัตอองคการแตกตางกนั
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 ผลการศึกษา ดานเพศ พบวาขัดแยงกับผลงานการวิจัยของ Lawrence 
Hrebiniak and Joseph Alutto (นันทนา ประกอบกิจ, 2538, น. 49-50) กลาววา 
“ผูหญิงจะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงงานนอยกวาผูชายและคนโสดมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงงานงายกวาคนที่แตงงานแลว”
 อาย ุ ผลการศกึษาพบวา บคุคลทีอ่ายมุากมคีวามผกูพนัสงูกวาบคุคลทีอ่ายุ
นอยกวา เนื่องสั่งสมประสบการณในองคการไวมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัย
ของ Lawrence Hrebiniak and Joseph Alutto (นันทนา ประกอบกิจ, 2538, 
น. 49-50)
 ระดบัการศกึษา ผลการศกึษาพบวา ผูทีม่กีารศกึษาในระดบัตํา่กวาปรญิญาตรี 
มีความผูกพันตอองคการมากกวา ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา ซึ่ง
สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ Lawrence Hrebiniak and Joseph Alutto (นันทนา 
ประกอบกจิ, 2538, น. 49-50) พบวา “ผูทีม่กีารศกึษาสงู จะมคีวามผกูพนัตอองคการ
นอยกวา ผูท่ีมีการศึกษาตํ่าเพราะมีโอกาสในการเลือกอาชีพมากกวา และผูที่ไมได
วางแผนศึกษาตอ จะมีความผูกพันตอองคการมากกวาผูที่มีแผนที่จะศึกษาตอ และ
มากกวาผูทีต่อบวาไมแนใจซึง่เกีย่วของกบัคานยิมเรือ่งอาชพี (Professionalism) หรอื
เปนลักษณะอยางหน่ึงของผูนิยมใฝหาความรูท่ัวไป (Cosmopolitanism) เพราะมี
โอกาสยายงานไดงายกวา สวนบคุคลทีไ่มคดิจะศกึษาตอจะแสดงออกถงึความสนใจใน
แผนของตนแทน (Local Orientations)” โดยตัวแปรดาน ตําแหนงงาน ก็มีลักษณะ
เชนเดยีวกนั คอื ตาํแหนงงานเจาหนาที ่1-3 มคีวามผูกพนัตอองคการมากเชนเดยีวกนั
 ที่มาของการเขาทํางาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มาจากธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชการ (BBC เดิม) มีความผูกพันตอองคการมากกวากลุมอื่น เนื่องจาก
บริษัทฯแหงนี้มาจากการปดกิจการของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชการ (BBC เดิม) และ
เปดขึ้นใหมในรูปแบบบริษัทบริหารสินทรัพย โดยทรัพยสินและหนี้สวนใหญเปนของ
ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชการ (BBC เดิม) อีกทั้งยังใชอาคารสํานักงานของ สํานักงาน
ใหญของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชการ (BBC เดิม) เปนที่ทําการอีกดวย ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ Mary E. Sheldon (นันทนา ประกอบกิจ, 2538) พบวา “ผูที่
ปฏิบัติงานในองคการนานเทาใด ก็ยิ่งจะมีความผูกพันตอองคการมากขึ้น”
 สายงาน ผลการศึกษาพบวา สายงานบริหารเงินและการลงทุน และสาย
งานผูบรหิารและอืน่ๆ (ฝายตรวจสอบและสาํนกักรรมการผูจดัการใหญ) มคีวามผกูพนั
ตอองคการมาก อางอิงตามที่ Steeres (1977) ใหทัศนะไววา “ ลักษณะของงาน 
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(Job Satisfaction) สามารถชี้วัดประสิทธิผลของงานได เชนเดียวกับความพึงพอใจ

ในตัวเนื้องาน เขาไดสรุปลักษณะของงานที่มีอทธิพลตอความผูกพันขององคการไววา 

เกี่ยวของกับงานที่ทาทาย การมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นและผลยอนกลับของงาน 

หากลักษณะงานเหลาน้ีเปนไปในทางท่ีดีตอสมาชิกองคการ ก็จะมีความผูกพันตอ

องคการมาก” โดยงานดานการเงินและการลงทุน รวมไปถึงฝายบริหารและอื่นๆ เปน

งานที่ทาทาย ทําหนาที่สําคัญในการดูแลความอยูรอดของบริษัทฯ ทั้งในหนาที่ดาน

การบริหาร การวางนโยบาย การดูแลดานการเงินและบัญชี ซ่ึงหากพิจารณาดาน

เนื้องานจะเห็นวาเปนงานที่มีความผูกพันตอบริษัทมาก และมีการรับรูผลการปฏิบัติ

งานอยูเสมอ

 รายได และอายกุารทาํงาน ไมมนียัสาํคญัทางสถติติอความผกูพนัตอองคการ 

ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยของผลงานวิจัยของ Lawrence Hrebiniak and Joseph 

Alutto (นนัทนา ประกอบกจิ, 2538, น. 49-50) ทีพ่บวา “ยิง่องคการมสีิง่จงูใจดเีทาใด 

ก็ยิ่งทําใหผูปฏิบัติงานมีความผูกพันตององคการมาขึ้นเทานั้น ซึ่งสิ่งจูงใจในองคการ 

(Incentives) ไดแก เงินเดือน สวัสดิการ ผลประโยชนตอบแทนในรูปตางๆ ความ

กาวหนาในหนาท่ีการงาน และการท่ีองคการสามารถตอบสนองความตองการของ

สมาชิกได” และขัดแยงกับผลการวิจัยของ Douglas Hall, Benjamin Schneider 

และ Harold Nygren (นันทนา ประกอบกิจ, 2538, น. 49-50) ที่พบวา “อายุการ

ทาํงาน (Tenure) มผีลตอความเขาใจในทางทีด่ตีอองคการ กลาวคอื ผูทีท่าํงานมานาน

จะมีความเขาใจในทางที่ดีตอองคการดวย”

 สมมตฐิานที ่3  ความพงึพอใจตอการสือ่สารภายในองคการมคีวามสัมพนัธ

ตอความผกูพนัตอองคการของพนกังานบรษิทั บริหารสินทรพัย กรงุเทพพาณชิย จาํกดั 

 ความพึงพอใจตอการสื่อสารของพนักงานบริษัทฯในดานตางๆ มีความ

สัมพันธตอองคการในระดับปานกลาง และในการศึกษาความพึงพอใจตอการส่ือสาร

ของการสื่อสารระหวางกลุมงาน/เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก แตเม่ือนํามาศึกษา

ความสมัพนัธกบัความผกูพนัตอองคการนัน้ คาความสัมพนัธทีไ่ดกลับมาในระดบันอย 

ซึ่งเมื่อเทียบกับการสื่อสารจากผูบริหารไปสูพนักงาน และการส่ือสารจากพนักงาน

ไปสูผูบริหาร ซ่ึงหากมกีารพฒันารปูแบบการสือ่สาร กค็วรเนนไปในสวนของการสือ่สาร

จากผูบริหารไปสูพนักงาน และพนักงานไปสูผูบริหาร เพราะทั้งสองรูปแบบมีผลตอ

ความผูกพันตอองคการมากกวาการสื่อสารระหวางกลุมงาน/เพื่อนรวมงาน
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ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา

 การสื่อสารภายในองค์การ
 1. การสื่อสารจากผูบริหารไปสูพนักงาน ผูบริหารควรเปนตัวอยางที่ดี

ในการตดิตอสือ่สาร นาํการสือ่สารมาเปนแรงจงูใจในการทาํงาน รวมไปถงึการประเมนิ

ผลงานที่มีความยุติธรรม ไมมีอคติ

 2. การสือ่สารจากพนกังานไปสูผูบรหิาร ทาํใหพนกังานรูสกึวาผูบรหิารให

ความสาํคญัและรบัฟงปญหา เปดโอกาสใหแสดงความคิดเหน็ ทาํใหลดชองวางในการ

ติดตอสื่อสาร 

 3. การสื่อสารระหวางกลุมงาน/เพื่อนรวมงาน การจัดใหมีกิจกรรมตางๆ 

เชน การสมัมนา การจดังานเลีย้งตางๆ จะทาํใหพนกังานเกดิความเปนกนัเอง เปนการ

สรางความสัมพันธที่ดีของพนักงาน

 ความผูกพันต่อองค์การ
 1. สงเสรมิเปดโอกาสใหพนกังานมสีวนรวมในการทาํกจิกรรมกบับรษิทัฯ 

เชนการเปดโอกาสใหพนกังานเขารวมกจิกรรมเพือ่สงัคม ใหไดมโีอกาสคดิ สรางสรรค 

เพราะจะทาํใหรูสกึวาตนมสีวนรวมในองคการ สรางบรรยากาศการทาํงานทีเ่ปนกนัเอง 

ทําใหไดใกลชิดผูบริหารลดความตางระหวางกัน

 2. การมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถ และหนาที่ของ

บุคลากร เปนงานที่มีความทาทายความสามารถ เพื่อจะไดพัฒนาตนเอง และสงเสริม

ความกาวหนา จงูใจทีท่าํใหพนกังานรูสกึสนกุกบังาน มคีวามผกูพนักบังานทีท่าํ ทาํให

เพิ่มความผูกพันตอองคการได

 3. จัดใหมีการอบรม พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ เหมาะสม

กบัเนือ้งาน ความชอบของบคุคล เพิม่ทกัษะในการเรยีนรูใหเหมาะสม และทนัโลกทนั

เหตุการณ

 4. เพิ่มการประชาสัมพันธองคการใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก โดยใช

พนักงานเปนกระบอกเสียงที่สําคัญในการประชาสัมพันธ
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 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาจากพนักงานท่ัวประเทศ ทั้งสํานักงานใหญและสาขา เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจตอการสื่อสารและความผูกพันตอองคการไดหลากหลายขึ้น

 2. ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุ มตัวอยางตามสายงาน ของ

โครงสรางการบรหิารเดมิ (ป 2555) ซ่ึงปจจบุนั (ป 2556) ไดมกีารอนมุตัปิรบัโครงสราง

การทาํงานใหม ทาํใหรปูแบบการสือ่สาร วธิกีารหรอืชองทางเปล่ียนไปจากเดมิ ในการ

ศึกษาครั้งตอไปควรเปลี่ยนกลุมตัวอยางตามสายงานใหม

 3. การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มการสํารวจเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดขอมูลเชิง

ลึกมากยิ่งขึ้น
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 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงลักษณะทางประชากร 

พฤติกรรมการเปดรับและการใชเฟซบุกของผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใหญวัย 40 ปขึ้นไปที่ใชงานเฟซบุก เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเปดรับเฟซบุก เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุก เพื่อศึกษาการใช

ประโยชนจากเฟซบุกของผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป  เพื่อเปรียบเทียบระหวางลักษณะทาง

ประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับเฟซบุก เพื่อเปรียบเทียบระหวางลักษณะทาง

ประชากรกับพฤติกรรมการใชเฟซบุก และเพื่อเปรียบเทียบระหวางลักษณะทาง

ประชากรกับการใชประโยชนจากเฟซบุก จากกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ครั้งนี้ไดแก คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ

รอยละจากตารางไขว และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย 

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 40-49 

ป การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. สถานภาพแตงงาน มีรายได

สวนตวัระหวาง 45,001-60,000 บาทตอเดอืน อาชพีรบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

สวนใหญรูจักเฟซบุกจากการอานจากบทความในนิตยสาร/หนังสือ/เว็บไซต มาเปน

ระยะเวลา 3-4 ป เลนเฟซบุกผานไอแพด/แท็บเล็ตที่บานมากที่สุด มีการเขาใชงาน

เฟซบุกทุกวัน เมื่อตองการติดตอสื่อสาร อานขาวสารหรือความบันเทิง มีระยะเวลา

การใชงาน 1-2 ชั่วโมง ในชวงเวลา 12.01 - 15.00 น. ใชงานเฟซบุกเพื่อผอนคลาย

ความเครียดและพักผอน สวนใหญใชภาษาไทยทั้งหนาเพจเฟซบุกและติดตอสื่อสาร

กับผูอื่น รูปแบบแอพลิเคชั่นที่ใชบอยที่สุด คือ การแสดงความคิดเห็น การสรางการ

นัดหมาย/วันเกิด การแสดงความชอบ/ไมชอบ และการสรางแฟนเพจ สวนใหญเปด

เฟซบุกทิ้งไวและทํากิจกรรมอยางอื่นไปดวยระหวางการใชงาน เชน ดูโทรทัศน 

ทาํอาหาร อานหนงัสอื ประโยชนทีไ่ดจากการใชเฟซบุก ไดแก ชวยใหการตดิตอสือ่สาร

กับผูอื่นงายข้ึน ชวยเปดโลกทัศน/ตามทันวัยรุน ชวยผอนคลายความเครียด และได

ความรวดเรว็ในการตดิตามขาวสาร ผลการเปรยีบเทยีบระหวางลกัษณะทางประชากร

กับพฤติกรรมการเปดรับเฟซบุก พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ

บทคัดย่อ
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รายไดที่แตกตางกัน ความบอยครั้งในการเขาใชงานเฟซบุกจะไมแตกตางกัน ยกเวน 

เมื่อมีอาชีพที่แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรกับ

พฤติกรรมการใชเฟซบุก พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ที่แตกตางกัน 

จะมีความถี่ในการเขาใชงานเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน ยกเวน อาชีพ และรายไดที่

แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช

เฟซบุก พบวา เพศชาย ที่มีอายุ 50-59 ป ระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน 

สถานภาพหยาราง ประกอบอาชีพคาขาย มีรายได 60,001 บาทตอเดือนขึ้นไป นิยม

ใชเฟซบุกในการแสดงความคิดเห็น สรางการนัดหมาย/วันเกิด แสดงความชอบ/

ไมชอบ และสรางแฟนเพจ มากที่สุด และผลการเปรียบเทียบระหวางลักษณะทาง

ประชากรกับการใชประโยชนจากเฟซบุก พบวา เพศชายที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีระดับ

การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน สถานภาพแยกกันอยู อาชีพพนักงานบริษัท

เอกชน มีรายได 60,001 บาทตอเดือนขึ้นไป เห็นวา เฟซบุกชวยใหการติดตอสื่อสาร

กับผูอื่นงายขึ้น ชวยเปดโลกทัศน/ตามทันวัยรุน และชวยเรื่องความรวดเร็วในการ

ติดตามขาวสาร มากที่สุด

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปดรับเฟซบุก พฤติกรรมการใชเฟซบุก ผูใหญวัย 40 ป

ขึ้นไป
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 รูปแบบการติดตอสื่อสารพัฒนาจากการสื่อสารทิศทางเดียว (One-Way 
Communication) เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) 
จากเดิมผูรับสารเคยเปนเพียงผูรับฝายเดียว ปจจุบันสามารถเปนผูทําการสื่อสาร 
(Communicator) ไดในทันที ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการสื่อสาร เกิดการแลก
เปลีย่นขอมลูขาวสารกนั เกดิการแพรกระจายของขอมลูขาวสารไปในวงกวาง ในระยะ
เวลาอันสั้น กอใหเกิดสังคมเครือขาย (Network Society) การสื่อสารขยายขอบเขต
ครอบคลุมไปท่ัวโลก คนสวนใหญพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสาร
มากขึ้น โดยใชระบบอินเทอรเน็ตเปนเครือขายพื้นฐานเชื่อมโยงเทคโนโลยีตางๆ เพื่อ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน เรียกวาการสื่อสารบนโลกออนไลน (Online Communica-
tion) สื่อสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 จากคนทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทยทีมุ่งศกึษา คอื เฟซบุก (Facebook) สาํหรบัประเทศไทยมกีารใชงานเครอื
ขายสังคมออนไลนผานเฟซบุกมากเปนอันดับท่ี 16 ของโลก โดย กรุงเทพมหานคร
เปนเมืองที่มีการใชงานเฟซบุกมากเปนอันดับที่ 1 ของทวีปเอเชีย ซึ่งมีจํานวน 
8,682,940 บัญชี จากทั้งหมด 16,403,280 บัญชีทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ เปนเมืองที่
มีผูใช Facebook มากเปนอันดับ 1 ของโลก, 2555) หากดูสถิติการใชงานเฟซบุกของ
วัยผูใหญที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป จะมีการเขาใชงานเฟซบุกประมาณ 6% ของจํานวนผูใช
งานทั้งหมด ซึ่งใกลเคียงกับกลุมวัยรุนชวงอายุ 13-15 ป และชวงอายุ 16-17 ป ที่มี
การใชงานประมาณ 10 % ช้ีใหเห็นวา เฟซบุกเริ่มมีบทบาทสําคัญ ที่สามารถทําให
ผูใหญตอนกลางขึ้นไป (Middle Adulthood) ซึ่งเกิดกอนที่จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการติดตอสื่อสาร หันมาใหความสนใจ ใหความนิยม และใชงานเฟซบุกเพิ่มมากขึ้น 
การศกึษาครัง้นีมุ้งความสนใจไปยงักลุมผูใชงานทีเ่ปนผูใหญวยั 40 ปขึน้ไป ซึง่เปนชวง
อายุที่คาบเกี่ยวระหวาง Generation B (Baby Boomers) (เกิดกอน พ.ศ. 2507 
ขึ้นไป) กับชวงตนของ Generation X (เกิดระหวาง พ.ศ. 2508-2516) (การแบงชวง 
Generation ตางๆ, 2555) เน่ืองจากผูใหญท้ัง 2 Generations นี้ เปนวัยเริ่มตน
ของวัยผูสูงอายุ ที่ในอีก 8 ปขางหนา (พ.ศ. 2564) จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปน 14.5 
ลานคน มากถึงรอยละ 27 ของพลเมืองทั้งประเทศ (สุรพล โอภาสเสถียร, 2556) 
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 ผูใหญวยั 40 ปขึน้ไป จงึเปนกลุมคนทีม่บีทบาท มคีวามสาํคญักบัสงัคมไทย

ในปจจุบันและอนาคตเปนอยางมาก และเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ (Aging 

Society) ของประเทศไทย จึงมีความนาสนใจที่จะทําการศึกษากลุมผูใหญวัย 40 ป

ขึ้นไป วาจะมีการปรับพฤติกรรมใหเขากับเทคโนโลยี จะมีพฤติกรรมการเปดรับและ

พฤตกิรรมการใชเฟซบุกอยางไร เพือ่ใหสามารถนาํสือ่ออนไลนไปใชประโยชนกบัผูใหญ

วัย 40 ปขึ้นไปไดมากขึ้น 

 วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป ที่ใชงาน

เฟซบุก

 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับเฟซบุกของผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป

 3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุกของผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป   

 4.  เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากเฟซบุกของผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป 

 5.  เพื่อเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปด

รับเฟซบุก 

 6.  เพื่อเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช

เฟซบุก

 7.  เพือ่เปรยีบเทยีบระหวางลกัษณะทางประชากรกบัการใชประโยชนจาก

เฟซบุก 

วิธีการวิจัย

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุม

ตัวอยางจํานวน 300 คน มุงศึกษาเฉพาะผู ใหญที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเปดรับและใช “เฟซบุก (Facebook)” โดยเก็บขอมูลชวงเดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2556 เทาน้ัน คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Sample Random Sampling) แลวทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
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Sampling) โดยตั้งคําถามคัดกรองเพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยาง (Screening Question) 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน 

ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ใหมีความคลาดเคล่ือนไมเกิน ±6 % ผลการคํานวณ

คาความเชื่อม่ันไดคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันดานความบอยครั้งของการใชเฟซบุก

ในรูปแบบตางๆ เทากับ .855 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดแก สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยระบคุาขอมลูเปนรอยละ (Percentage) ความถี่ 

(Frequency) สําหรับวิเคราะหขอมูลดานคุณลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการ

เปดรับเฟซบุก และพฤติกรรมการใชเฟซบุก สําหรับคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช

เฟซบุก และการใชประโยชนจากเฟซบุก สวนการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับเฟซบุก การเปรียบเทียบลักษณะทาง

ประชากรกับพฤติกรรมการใชเฟซบุก และการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับ

การใชประโยชนจากเฟซบุก ใชการเปรียบเทียบรอยละ (Percentage Difference) 

จากตารางไขว (Crosstabulation) และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Compare Mean)

ผลการวิจัยและอภิปราย

สวนที่ 1 ดานลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง

 ผลการศึกษาพบวา ผูใหญที่ใชเฟซบุกสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 

40-49 ป การศกึษาสงูสดุระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ตรงกบัคนทีเ่กดิในตนยคุ

ของ Generation X ซึ่งเกิดระหวาง พ.ศ. 2508-2516 คาบเกี่ยวกับคนที่เกิดในยุค 

Generation B (Baby Boomers) ซึ่งเกิดกอน พ.ศ. 2507 ขึ้นไป ทั้งยังสอดคลองกับ

บทความจากทีมวิจัยของ พงษ ชัยชนะวิจิตร และคณะ ที่ทําการศึกษาการใชชีวิตของ

คนในกลุม Baby Boomers ในประเทศไทย (บุริม โอทกานนท, 2552 อางถึงใน 

พงษ ชัยชนะวิจิตร และคณะ, 2552) วา Baby Boomers สามารถแบงออกไดเปน 

3 กลุม คือ กลุม Best อายุระหวาง 45-50 ป กลุม Bright มีอายุตั้งแต 49-57 ป และ

กลุม Basic มีอายุระหวาง 55-63 ป ผลการศึกษายังพบวา กลุมตัวอยางมีรายไดสวน

ตัวระหวาง 45,001-60,000 บาทตอเดือน สอดคลองกับงานวิจัยดังกลาวที่ระบุวา 
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คนที่เกิดในยุค Baby Boomers กลุม Best จะมีอายุระหวาง 45-50 ป ชอบความ

ลํ้าสมัย สนใจเทคโนโลยี ตามทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต 

ตดิตามขาวสารเกีย่วกบัเทคโนโลยอียูเสมอ มปีระสบการณชวีติสงู มเีงนิเกบ็สะสมมาก 

สามารถสรรหาเทคโนโลยีมาตอบสนองการใชชีวิตและความตองการของตนเองได มี

การพบปะปฏสิมัพนัธกบัผูคนคอนขางมากจากการทาํงานหรอืเครอืขายในการทาํงาน 

หากเปนขาราชการตําแหนงเหนือกวา C7 ซ่ึงสอดคลองกับผลการการศึกษาที่พบวา

กลุมตัวอยาง ท่ีสวนใหญมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพนี้ตองมีการ

ติดตอปฏิสัมพันธกับคนจํานวนมากท้ังภายในและภายนอกองคกร จึงใชเฟซบุกเปน

ชองทางในการติดตอสื่อสารอีกชองทางหนึ่ง 

 ผลการศึกษายังพบวากลุมตัวอยางมีสถานภาพแตงงานแลว สอดคลองกับ

คนที่เกิดในชวงตนของ Generation X ที่จะใหความสําคัญเรื่องงานและครอบครัว

อยางเทาเทียมกัน (Work-life Balance) สมาชิกหลักในครอบครัวทํางานทั้งสองคน 

รายไดดีทั้งคู ใชชีวิตแบบทันสมัย สนใจเทคโนโลยี กลาใชจายฟุมเฟอย มีรายไดสูง 

(GENERATION X: Douglas Coupland, 2543) 

สวนที่ 2 ดานพฤติกรรมการเปดรับเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักเฟซบุกจากการอานจาก

บทความในนิตยสาร หนังสือ หรือเว็บไซต สอดคลองกับบทความจากทีมวิจัยของ

พงษ ชัยชนะวิจิตร และคณะ ที่กลาวถึงการติดตอสื่อสารกับคนในยุค Baby Boom-

ers กลุม Best และชวงตนของ Generation X วา ตองสื่อสารกับคนกลุมนี้ดวย

อินเทอรเน็ต รวมถึงนิตยสารประเภทธุรกิจหรือสารคดี สารหรือขอความ จึงจะเขาถึง

คนกลุมนี้มากที่สุด 

 ผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป ใชงานเฟซบุกผานไอแพดหรือแท็บเล็ตเปนสวนใหญ 

เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีไดรับความนิยม ราคาจับตองได มีหนาจอการแสดงผลใหญ 

ทาํใหมองเหน็ไดชดัเจน สอดคลองกบัรปูแบบการใชชวีติของคน Baby Boomers กลุม 

Best และชวงตนของ Generation X ที่ชอบความลํ้าสมัย สนใจเทคโนโลยี ใหความ

สนใจกบัสนิคาทีใ่ชงานงาย ไมซบัซอน มองเหน็งาย เชน โทรศพัทมอืถอืทีม่ปีุมกดขนาด

ใหญ หรือหนาจอกวางเพื่อใหเห็นตัวเลขไดชัดเจนขึ้น (บุริม โอทกานนท, 2552)
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 นอกจากนี้ยังพบวามีการใชงานเฟซบุกทุกวัน แตจะเขาใชงานเมื่อตองการ 

ตดิตอสือ่สาร อานขาวสาร หรอืเพือ่ความบนัเทงิเทานัน้ โดยการเขาใชงานจะแตกตาง

กนัไปในแตละบคุคล สอดคลองตามทฤษฎเีกีย่วกบัการเปดรบัขาวสาร (Information 

Exposure Theory) ที่วา บุคคลที่อยูรวมกันในสังคมยอมตองมีการติดตอส่ือสาร

ระหวางกนั ตองมกีารเปดรบัขาวสารเพือ่การดาํรงชวีติประจาํวนั แตละบคุคลสามารถ

เลือกรับขาวสารไดเอง โดยเลือกเปดรับจากแหลงตางๆ แตกตางกันไปตาม

ประสบการณ ความตองการ ความสนใจ ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ของ

แตละบุคคลเปนหลัก (พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2546) 

 ผูใหญวัย 40 ปข้ึนไปสวนใหญ เขาใชงานเฟซบุกแตละครั้งประมาณ 1-2 

ชั่วโมง เนื่องจากเปนวัยท่ีมีหนาท่ีการงานท่ีจะตองรับผิดชอบ มีตําแหนงงานเทียบ

เทากับผูบริหารระดับสูง อีกทั้งคนที่อายุ 40 ปขึ้นไป จะมีชีวิตเพื่อการทํางาน เคารพ

กฎ กตกิา ใหความสําคัญกับผลงาน มีแนวคิดที่จะทาํงานหนักเพื่อสรางเนื้อสรางตัว มี

ความทุมเทใหกับการทํางานและองคกรมาก (บุริม โอทกานนท, 2552) จึงตองแบง

เวลาในการเขาใชงาน สวนใหญจะเขาใชงานเฟซบุกเมือ่มคีวามจาํเปน หรอืเมือ่ตองการ

เทานั้น

 เหตุผลในการเปดรับเฟซบุกคือ เพื่อผอนคลายความเครียดและพักผอน 

เปนไปตามทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร (Uses and Grati-

fications Approach) ที่สนับสนุนวา การรับสารแตละครั้งผูรับสารจะใชเพื่อหลีกหนี

จากโลกความเปนจริง เพื่อผอนคลายความเครียด เพื่อหลบหลีกจากภาวะที่ตองการ

หลีกหนี โดยจะเลือกสื่อที่ใชความพยายามนอยที่สุด (Least effort) และไดผล

ประโยชนตอบแทนดีที่สุด สะดวกที่สุด (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 

สวนที่ 3 ดานพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก

  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชภาษาไทย ทั้งในหนาเพจและ

ติดตอสื่อสารกับผูอื่น สอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีอายุ 40 ปขึ้นไป การศึกษา

สงูสดุระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. จงึใชภาษาไทยในการตดิตอสือ่สารมากทีส่ดุ 

สําหรับรูปแบบแอพลิเคชั่นที่ใชบอยที่สุด ไดแก การแสดงความคิดเห็น การสรางการ

นัดหมาย/วันเกิด การแสดงความชอบ/ไมชอบ สอดคลองตามทฤษฎีลําดับขั้นความ
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ตองการพื้นฐานของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of needs Theory) ขั้นที่ 4 

เรื่องความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น (Esteem from others) ตองการ

มีเกียรติ ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ ซึ่งจะทําใหรูสึกวาตนเองมีอยู มีคุณคา 

เมื่อถูกยอมรับจากผูอื่น (จิตวิทยาพัฒนาการ, 2550) 

 นอกจากนี้รูปแบบแอพลิเคชั่นที่ใชงานยังหนักไปทางการติดตอส่ือสาร

ระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล ตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสาร (Commu-

nication Behavior Concept) ที่วา พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยเปนการสื่อสาร

แบบเฉพาะกิจ ผู รับสารแตละคนสามารถเลือกรับสารเฉพาะที่อยูในความสนใจ 

ในความตองการของตนเอง หรือกลุมของตนเองเปนหลักได การแสวงหาขอมูล

จากเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําใหคนสนใจขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น เพื่อถายทอด 

แลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ความเขาใจ ตลอดจนประสบการณ

ระหวางกันและกัน (ขวัญเรือน กิติวัฒน และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2542) 

สวนที่ 4 ดานการใชประโยชนจากเฟซบุก

 กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับประโยชนในระดับมาก ซ่ึงผลจะแตกตางกัน

ออกไปขึ้นอยูกับความสนใจของแตละคน ไดแก ชวยใหการติดตอสื่อสารกับผูอื่นงาย

ยิง่ขึน้ ชวยเปดโลกทศัน ตามทนัวยัรุน ชวยผอนคลายความเครยีด และไดความรวดเรว็

ในการติดตามขาวสาร สอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการพื้นฐานของ

มาสโลว (Maslow’s Hierarchy of needs Theory) เรื่องความตองการไดรับการ

ยกยองนับถือ (Esteem needs) เปนการแสดงตัวตันของบุคคลที่ตองการถูกยอมรับ 

ตองการความสนใจ ตองการไดรบัยกยองจากผูอืน่ รวมถงึเพือ่นๆ ในเฟซบุก ทาํใหรูสึก

วาตนเองมีอยู มีคุณคา และทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร 

(Uses and Gratifications Approach) ทีว่า ผูรบัสารจะใชประโยชนจากการแสวงหา

ขาวสารเพือ่สรางความสมัพนัธกบัเพือ่นหรอืคนรอบขาง เนือ่งจากมนษุยเปนสัตวสังคม 

ตองการเพื่อน ไมสามารถอยูโดยลําพังได จําเปนตองมีการสื่อสารกับผูอื่น (อุบลรัตน 

ศิริยุวศักดิ์, 2546) ซ่ึงสื่อออนไลนสามารถเปนเพื่อนแกเหงา ชวยใหผูรับสาร สาน

สัมพันธ สรางมิตรภาพกับเพื่อนใหมๆได ทั้งนี้สื่อออนไลนยังไมสรางแรงกดดันในการ

สนทนา หรือความกดดันทางสังคมใหกับผูใชงานอีกดวย 
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สวนที่ 5 ดานการปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการ

 เปดรับเฟซบุก

 ผลการเปรียบเทียบพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ

รายไดที่แตกตางกัน ความบอยครั้งในการเขาใชงานเฟซบุกจะไมแตกตางกัน ยกเวน 

อาชีพที่แตกตางกัน โดยพบวา คนวัย 40 ปขึ้นไป สวนใหญจะมีความบอยครั้งในการ

เขาใชงานเฟซบุกทุกวัน ยกเวน คนที่ประกอบอาชีพพอบาน/แมบาน จะมีการเขาใช

งานเฟซบุก 1 วัน หรือนอยกวาน้ันในหน่ึงสัปดาห อาจเปนเพราะอาชีพพอบาน/

แมบาน ตองใชเวลาสวนใหญในการทําความสะอาด จัดเตรียมอาหาร ซักผา ถูบาน 

รีดผา ทําใหไมมีเวลาที่จะเปดใชงานเฟซบุกทุกวัน จึงมีความบอยครั้งในการเขาใชงาน

เฟซบุกแตกตางกันเลก็นอย สวนผูทีม่อีาชีพพนกังานบรษิทัเอกชน จะเขาใชงานเฟซบุก 

ชวงเวลา 18.01 - 21.00 น. ในสัดสวนที่มากกวาสาขาอาชีพอื่นๆ ซึ่งนิยมเขาใชงาน

เฟซบุกชวงเวลา 12.01 - 15.00 น. อาจเปนเพราะบริษัทเอกชนบางบริษัทมีขอจํากัด 

เรื่องการเขาเว็บไซต โดยมีระบบปองกันพนักงานเลนเฟซบุกในเวลางาน บล็อกบาง

เว็บไซต เพื่อใหพนักงานใหความสําคัญกับงาน ทั้งนี้การทํางานในบริษัทเอกชนอาจมี

การแขงขนัภายในสงูเพือ่รกัษาตาํแหนง จงึทาํใหพนกังานบรษิทัเอกชนนยิมเขาใชงาน

เฟซบุกชวงหลังเลิกงานมากกวา

สวนที่ 6 ดานการเปรยีบเทยีบระหวางลกัษณะทางประชากรกบัพฤตกิรรมการใช

 เฟซบุก 

 ผลการเปรียบเทียบพบวา เพศชาย ที่มีอายุ 50-59 ป มีระดับการศึกษาตํ่า

กวามัธยมศึกษาตอนตน สถานภาพหยาราง ประกอบอาชีพคาขาย มีรายได 60,001 

บาทตอเดือนขึ้นไป สวนใหญนิยมใชเฟซบุกในการแสดงความคิดเห็น (Comment/

Wall) สรางการนัดหมาย/วันเกิด (Events) แสดงความชอบ/ไมชอบ (Like/Unlike) 

และสรางแฟนเพจ (Facebook Fan Page) มากกวาเพศหญิง เนื่องจากเพศชายจะ

กลาคิด กลาแสดงออก ชอบที่จะใหทัศนะ แงคิด มากกวาเพศหญิง ทั้งยังเปนคนกลุม 

Bright ซึง่ชอบพบปะ พดูคยุกบักลุมเพือ่นสนทิเปนกลุมเลก็ๆ มกัจะพดูคยุแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกับกลุ มเพื่อนสนิทอยู เสมอ (บุริม โอทกานนท, 2552 อางถึงใน 

พงษ ชัยชนะวิจิตร และคณะ, 2552) อีกทั้งอาชีพคาขายยังทําใหผูขายเปนคนที่ชอบ

พดู ชอบแสดงตวัตน จงึนยิมใชเฟซบุกในรปูแบบการแสดงความคดิเหน็ (Comment/
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Wall) และการแสดงความชอบ/ไมชอบ (Like/Unlike) และการสรางแฟนเพจ (Face-

book Fan Page) เพือ่สงเสรมิกบัธรุกจิตนเอง เพ่ือเพิม่ชองทางในการตดิตอธรุกจิมาก

ที่สุด

สวนที่ 7 ดานการเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรกับการใชประโยชน

 จากเฟซบุก

 ผลการเปรียบเทียบพบวา เพศชายที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษา

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน สถานภาพแยกกันอยู อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 

60,001 บาทตอเดือนขึ้นไป เห็นวา เฟซบุกชวยใหการติดตอสื่อสารกับผูอื่นงายขึ้น 

ชวยเปดโลกทศัน ตามทนัวยัรุน และชวยเรือ่งความรวดเรว็ในการตดิตามขาวสารมาก

ที่สุด เนื่องจาก เปนวัยเกษียณอายุ ใชชีวิตสวนใหญอยูที่บาน อาจไมคอยไดพบปะ

เพื่อนมากนัก เฟซบุกจึงเปนอีกชองทางที่ทําใหผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ใชเปนชองทาง

ในการติดตอสื่อสาร ติดตามขาวสาร เปดโลกทัศนของตน ทั้งนี้การทํางานในบริษัท

เอกชน อาจตองอาศัยเครือขาย หรือตองปฏิสัมพันธกับคนจํานวนมาก หลากหลาย

อาชีพ ที่มาเกี่ยวของกับองคกร ไมเฉพาะแผนกที่ทํางานอยูเทานั้น เฟซบุกจึงเปนอีก

หนึง่ชองทางทีง่ายสาํหรบัการตดิตอสือ่สาร ทาํใหบคุคลในครอบครวัไดใชตดิตอสือ่สาร

ระหวางกัน และเฟซบุกยังไมสรางความกดดันใหกับผูใชงาน ไมตองเผชิญหนากันก็

สามารถติดตอสื่อสารกันได

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปด

รับเฟซบุก ทําใหทราบถึงพฤติกรรม ความสนใจ ที่กลุมคนวัยเดียวกันใหความสนใจ 

และเปดรับเฟซบุกไดชัดเจนมากข้ึน สวนการเปรียบเทียบระหวางลักษณะทาง

ประชากรกับพฤติกรรมการใชเฟซบุกทําใหทราบถึงรูปแบบการใชงานเฟซบุกที่แตก

ตางกันของกลุมคนวัยเดียวกัน สงผลใหมีพฤติกรรมการใชที่แตกตางกัน ทําใหทราบ

ถงึพฤตกิรรมการใชเฟซบุกของผูใหญวยั 40 ปข้ึนไปชดัเจนยิง่ขึน้ และการเปรยีบเทยีบ

ระหวางลักษณะทางประชากรกับการใชประโยชนจากเฟซบุกของกลุมตัวอยาง ทําให
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ทราบถึงประโยชนของเฟซบุกในทัศนะของคนวัย 40 ปขึ้นไปมากขึ้น ทําใหทราบถึง

การแสวงหาประโยชนจากขอมลูขาวสารเพือ่ตอบสนองความตองการของแตละบคุคล

ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
 หากองคกร หรือผูเก่ียวของท่ีตองการใชเฟซบุกในการติดตอสื่อสารกับ

กลุมเปาหมายที่เปนผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป ควรมีขอพิจรณา ดังนี้

 1. ดานพฤตกิรรมการเปดรบัเฟซบุก การสือ่สารกบักลุมเปาหมาย ควรสอด

แทรกเนื้อหา เรื่องราวที่เกี่ยวของกับสาระและความบันเทิง ควบคูกัน

ไป เพื่อใหกลุมเปาหมายวัย 40 ปขึ้นไป สนใจ และติดตาม ทั้งยังชวย

ใหผูรับสารผอนคลายความเครียดได นอกจากนี้ควรทําการสื่อสารกับ

คนกลุมนี้ในชวงเวลาหลัง 12.01 น. เปนตนไป จึงจะทําใหสารตางๆ 

เขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด

 2. ดานพฤติกรรมการใชเฟซบุก ควรใชภาษาไทยในการส่ือสารเนื้อหา 

ขอความตางๆ ไปยังกลุมเปาหมาย ทั้งนี้หากตองการใหกลุมเปาหมาย

วยั 40 ปขึน้ไป มสีวนรวมหรอืมปีฏกิริยิาตอบกลบัสารนัน้ๆ ควรใหผูใหญ

วัย 40 ปขึ้นไปไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรางกิจกรรมใหเขารวม 

หรือใหกด Like แสดงความชอบตอเนื้อหานั้นๆ จะยิ่งทําใหผูใหญวัย 

40 ปขึ้นไป สนใจและมีสวนรวมกับกิจกรรมนั้นมากขึ้น

 3. ดานการใชประโยชนจากเฟซบุก ควรใหเฟซบุกมเีนือ้หาสาระ หรอืเรือ่ง

ราวท่ีนาสนใจท่ีเก่ียวของกับผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป สามารถสอดแทรก

เนื้อหาที่เกี่ยวของกับบุคคลในครอบครัว รวมถึงความบันเทิง ควบคูกัน

ไปจะไดรับการตอบรับจากผูใหญวัย 40 ปขึ้นไป มากที่สุด
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 การศึกษารายงานการคนควาอิสระเรื่อง “แรงจูงใจในการอานขาวสารบน

เวบ็ไซตหนงัสอืพมิพออนไลน ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร” ซึง่มรีปูแบบการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เคยเขาไปอาน

หนังสือพิมพออนไลน 10 ฉบับดังตอไปน้ี เว็บไซตผู จัดการออนไลน, เว็บไซต

หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน, เว็บไซตหนังสือพิมพมติชนออนไลน, เว็บไซตเดลินิวส

ออนไลน, เวบ็ไซตขาวสดออนไลน, เวบ็ไซตคมชดัลกึ, มสุลมิไทยโพสต, เวบ็ไซต Bang-

kok Post, เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซตโพสตทูเดย ทั้งชายและหญิง อายุระหวาง 

15-60 ปและอาศยัอยูในเขตกรงุเทพมหานคร ใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน 

(Multi-Stage Sampling) สถติทิีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้คอื สถติเิชงิพรรณนา (Descrip-

tive Statistics) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลจากการศกึษาแรงจงูใจในการเขาไปอานขาวสารในเวบ็ไซตหนงัสอืพมิพ

ออนไลน จําแนกออกเปน 6 ดานพบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในดานขอมูลในการ

เปดรับเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลนมากที่สุด อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

ไดแก ไดรับรูเรื่องราวขาวสาร ไดรับความรูทั่วไป ไดรับคําแนะนํา ไดเรียนรูเกี่ยวกับ

สังคมโลกกวาง เปนการใชประโยชนในดานขอมูลเพื่ออางอิงและเพื่อชวยในการ

ตัดสินใจ กลุมตัวอยางสวนใหญคือผูรับสารมีความตั้งใจที่จะแสวงหาขาวสารเพื่อนํา

มาใชประโยชนทางใดทางหนึ่งเชนเพื่ออาชีพการงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อ

เตรียมพรอมสําหรับลงมือกระทําหรือกระทั่งเพื่อการพักผอน ขึ้นอยูกับความตองการ

ทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูรบัสารเอง ในการเขาไปใชสือ่ถอืเปนความตัง้ใจทีจ่ะเขาไปแสวงหา

ขาวสารเพื่อสนองความตองการ โดยท่ีสื่อเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลน เปนเพียงตัว

เลือกหนึ่งทามกลางคูแขง สําหรับผูรับสารที่จะเลือกส่ือเพื่อตอบสนองความตองการ

ของบุคคลนั้นเปนจุดเริ่มตนกอนท่ีจะถูกแปรมาเปนแรงจูงใจที่จะผลักดันใหผูรับสาร

เลือกใชสื่อ โดยพฤติกรรมการเลือกใชสื่อของผูรับสารจะเปนตัวกําหนดสื่อที่เลือกใช 

บทคัดย่อ
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โดยผูรับสารมักจะเลือกรับสื่อที่ไมตองใชความพยายามในการแสวงหาขอมูลขาวสาร 

แตสามารถบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว

คําสําคัญ:	 แรงจูงใจ,	หนังสือพิมพ์ออนไลน์,	ขาวสาร
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูบริโภคในการบริโภคขาวสารผาน

หนังสือพิมพเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเชนกัน เม่ือโทรทัศนไดเขามามีบทบาท

ในการเลาขาวสารจากหนงัสอืพมิพทาํใหผูบรโิภคเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการรบัขอมลู

ขาวสารจากการอานขาวผานหนงัสอืพมิพมาเปนการดแูละฟงผานสือ่โทรทศัน เพราะ

สือ่โทรทศันกระตุนใหกลุมเปาหมายเกดิความสนใจไดมากกวา ทาํใหหนงัสอืพมิพตอง

ปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคขาวสารของผูบริโภคในปจจุบัน อีกทั้งสภาพ

สังคมประชาธิปไตยในยุคพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กาวไกลทําใหหนังสือพิมพในยุค

ปจจบุนัมกีารแขงขนักนัมากทัง้ในดานเนือ้หาและรปูแบบ เปลีย่นแปลงจากการตดิตาม

ขาวหนงัสอืพมิพกระดาษของผูอานไปสูการตดิตามขาวสารผานหนงัสอืพมิพออนไลน 

จากสถติกิารใชงานอนิเทอรเนต็ทีส่งูของประชาชนไทย แตมกีารใชงานในหมวดขาวสาร

เพียงรอยละ 7.42 เทาน้ันจากการใชงานอินเทอรเน็ตทุกหมวดหมู จึงนาสนใจที่จะ

ศึกษาวาประชากรในเขตกรุงเทพฯน้ันมีแรงจูงใจ และมีพฤติกรรมการเปดรับอยางไร

ในการอานหนงัสอืพมิพออนไลน เพือ่นาํขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาครัง้นีม้าเปนแนวทาง

ในการพัฒนาเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลน ตอไป

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร พฤตกิรรมการเปดรบั และแรงจงูใจ 

ของผูรับสารจากเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการคนควา

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเปนประชากรที่เคยเขาไปอานขาวสารผานเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลนที่มีอายุ 

15-60 ป โดยในการเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ไดกําหนดขนาดของกลุม
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ตวัอยางโดยคาํนวณจากสตูร Taro Yamane ซึง่กาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ไวทีร่อยละ 

95 และกําหนดความคลาดเคลื่อนไวที่รอยละ 5 หรือ 0.05 โดยมีการสุมตัวอยาง

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูคนควาใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยการแบงตามเขตการ

บริหารงาน 6 กลุมการปกครอง และไดทาํการสุมตวัอยางอยางงาย (Simple Random 

Sampling) โดยจับฉลากเพื่อเลือกเขตที่จะทําการสุมตัวอยางกลุมละ 2 เขต และวิธี

สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) กอนการเก็บขอมูลผูศึกษาจะทําการ Screening Test กลุม

ตวัอยางกอนวา “ทานเคยอานขาวสารผานเวบ็ไซตหนงัสือพมิพออนไลนหรอืไม” และ

เกบ็รวบรวมขอมลู โดยการใชแบบสอบถามในการเกบ็ขอมลู โดยใหกลุมตวัอยางตอบ

แบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) พรอมทั้งไดทําการ

ทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และความเชือ่ถอืได (Reliability) ของแบบสอบถาม 

กอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง

 เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว 

จึงสงไปลงรหัส (Coding) และคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณคาสถิติ

ตางๆ และอธิบายผลการศึกษาโดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

การเปดรับขาวสาร แรงจูงใจ โดยหาคารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequen-

cies) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 ผลการศึกษาคนพบว่า
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 68.5 

สวนใหญมีอายุ 21-25 ปมากที่สุด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปน

พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดตอเดอืน 10,001-20,000 บาทตอเดอืน มกีารเปด

รับเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลน

 2. พฤติกรรมการเปดรับเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลนจากการศึกษา

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนครั้งในการเปดรับเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลน
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ตอสัปดาหอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 เว็บไซตหนังสือพิมพ

ออนไลนที่มีจํานวนครั้งในการเปดรับมากท่ีสุดคือเว็บผูจัดการออนไลน กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีสถานที่ในการเปดรับเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลน ที่บาน ที่พักอาศัยมาก

ที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 47.7 แตท่ีนาสนใจคืออันดับสอง การเปดรับเว็บไซต

หนงัสอืพมิพออนไลนผานเครือ่งมอืสอืสาร ประเภทสมาทโฟน และแทป็เลต็กม็จีาํนวน

มากใกลเคียงกัน เนื้อหาที่กลุมตัวอยางมีการเปดรับมากที่สุดคือขาวทั่วไทย คิดเปน

รอยละ 84.8 ขาวทั่วไทย 

 จากผลการศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัเวบ็ไซตหนงัสอืพมิพออนไลนทีก่ลาวมา 

ผูรบัสารจะเลอืกเปดรบัสือ่และขาวสารจากแหลงทีม่คีวามนาสนใจ สอดคลองกบัความ

ตองการ เพือ่นาํมาแกปญหาหรอืสนองความตองการ และยงัเลอืกสนใจเฉพาะขาวสาร

ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับความเชื่อทัศนคติ และความสนใจของตน ตามภูมิหลังของ

แตละคน เพือ่สนองตอบความอยากรูอยากเหน็ของตนเอง และเลอืกรบัสือ่ทีไ่มตองใช

ความพยายามในการแสวงหาขอมลูขาวสาร แตสามารถบรรลเุปาหมายทีค่าดหวงัไวได 

ซึง่ตรงกลบักลุมตวัอยางทีเ่ปดรบัขอมลูขาวสารจากหนงัสือพมิพออนไลน เพราะความ

สะดวก และงายตอการเปดรับใชเวลานอยแตสามารถรับขาวสารไดรวดเร็ว ตรงตาม

ความตองการของตนเองโดยไมจาํกดัสถานทีแ่ละเวลา ในการรบัขาวสารผานเครอืขาย

อินเทอรเน็ต

 3. แรงจูงใจในการใชเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลน 

  3.1.  แรงจงูใจในดานขอมลู ในการเปดรบัเวบ็ไซตหนงัสือพมิพออนไลน 

คาเฉลีย่เทากบั 3.75 หมายถงึกลุมตวัอยางมแีรงจงูใจในดานขอมลูมาก โดยมแีรงจงูใจ

ในการติดตามขอมูลขาวสาร ความรูทั่วไป เพื่อที่จะไดเรียนรูเกี่ยวกับโลกกวางและหา

คําแนะนําเปนการใชประโยชนในดานขอมูลเพื่ออางอิงและเพื่อชวยในการตัดสินใจ 

  3.2.  แรงจูงใจดานมนุษยสัมพันธ ในการเปดรับเว็บไซตหนังสือพิมพ

ออนไลน คาเฉลีย่เทากบั 2.83 หมายถงึกลุมตวัอยางมแีรงจงูใจดานมนษุยสมัพนัธปาน

กลางและมีการรับขาวสารจากเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลนเพื่อไดรับความรูเพื่อการ

ติดตอพูดคุยกับผูอื่น สามารถสรางความรูสึกรวมกับคนอื่นๆ การใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน และไดแบงปนประสบการณรวมกบัผูอืน่ ผูรบัสารตองการการตดิตอสมัพนัธ

   3.3.  แรงจูงใจในดานเอกลักษณทางบุคคล ในการเปดรับเว็บไซต

หนังสือพิมพออนไลน คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 หมายถึงกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในดาน
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เอกลักษณทางบุคคลมาก โดยมีการเปดรับขาวสารผานเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลน

เพื่อมีสวนสนับสนุนและตอกยํ้าคานิยมท่ีกลุมตัวอยางยึดถือ ไดรับความมั่นใจและ

มีแบบแผนในการดําเนินชีวิต 

  3.4.  แรงจงูใจในดานบนัเทงิ ในการเปดรบัเวบ็ไซตหนงัสอืพมิพออนไลน 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 หมายถึงกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจดานบันเทิงปานกลาง โดยมีการ

เปดรับขาวสารเพื่อไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อไดรับความบันเทิงเพลิดเพลิน 

ลดความตรึงเครียดในชีวิตประจําวัน ทําใหไดใชเวลาของตนเองหลีกหนีจากผูอื่น 

  3.5.  แรงจูงใจในดานเทคโนโลยี ในการเปดรับเว็บไซตหนังสือพิมพ

ออนไลน คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 หมายถึงกลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในดานเทคโนโลยีปาน

กลาง โดยมีการเปดรับขาวสารเพื่ออานขาวยอนหลัง สืบคนจาก Search Engine 

การไดรับขอมลูใหมทกุชัว่โมง การตดิตามขาวสารตลอด 24 ชัว่โมงและการเลอืกเนือ้หา

สวนที่ตองการอานไดเฉพาะสวน 

  3.6. แรงจูงใจในดานพฤติกรรม ในการเปดรับเว็บไซตหนังสือพิมพ

ออนไลน ในภาพรวมอยูในระดบัมาก คาเฉลีย่เทากบั 3.47 หมายถงึกลุมตวัอยางมแีรง

จงูใจดานพฤตกิรรมมาก โดยมกีารเปดรบัขาวสารเพือ่แสวงหาขาวสารทีเ่ปนประโยชน

ตอตนเอง สนองความอยากรู เพื่อผอนคลายความเหงา พฤติกรรมที่เปนแรงจูงใจให

เปดรับก็คือการเลือกสื่อไดเปนสวนๆ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญคือผูรับสารมีความตั้งใจที่จะแสวงหาขาวสารเพื่อนํา

มาใชประโยชนทางใดทางหนึ่ง เชน เพื่ออาชีพการงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อ

เตรียมพรอมสําหรับลงมือกระทําหรือกระทั่งเพื่อการพักผอน ขึ้นอยูกับความตองการ

ทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูรบัสารเอง ในการเขาไปใชสือ่ถอืเปนความตัง้ใจทีจ่ะเขาไปแสวงหา

ขาวสารเพื่อสนองความตองการ โดยท่ีสื่อเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลน เปนเพียงตัว

เลือกหนึ่งทามกลางคูแขง สําหรับผูรับสารที่จะเลือกส่ือเพื่อตอบสนองความตองการ

ของบุคคลน้ันเปนจุดเริ่มตนกอนท่ีจะถูกแปรมาเปนแรงจูงใจที่จะผลักดันใหผูรับสาร

เลือกใชสื่อ โดยพฤติกรรมการเลือกใชสื่อของผูรับสารจะเปนตัวกําหนดสื่อที่เลือกใช 

โดยผูรับสารมักจะเลือกรับสื่อที่ไมตองใชความพยายามในการแสวงหาขอมูลขาวสาร 

แตสามารถบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว
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 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
 1. จากการศกึษาครัง้นี ้ พฤตกิรรมการบรโิภคขาวสารผานเครือ่งมอืสือ่สาร 

ประเภทสมาทโฟน และแท็ปเล็ตมีจํานวนมาก เว็บไซตหนังสือพิมพออนไลนควรจะ

ตองมกีารพฒันาจดัทาํในสวนของ แอปพเิคชัน่หนงัสือพมิพขึน้มาเพือ่รองรบัการใชงาน

ของผูบริโภคบนเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม

 2.  กระแสของ Social Media มกีารตอบรบัทีด่ทีาํใหเวบ็ไซตหนงัสอืพมิพ

ออนไลนปรับตัวเขากับกระแส Social Media โดยมีทั้ง Facebook และ Twitter 

ซึง่เปนชองทางทีด่ทีีจ่ะชวยเพิม่กลุมผูอานขาวสารบนเวบ็ไซตนอกจากปจจบุนัทีม่กีารนาํ 

Link ขาวไปเผยแพรแลวนั้น ควรจัดใหมีการมีกิจกรรมรวมกันผาน Social Media

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้จะสําเร็จไมไดถาไมไดรับความกรุณาจาก

ทานรองศาสตราจารย ดร.พรจิต สมบัติพานิช อาจารยที่ปรึกษาที่เมตตาคอยแนะนํา

และใหแนวทางในการศึกษาคนควาดวยความเอาใจใสอยางดีมาโดยตลอด ผูศึกษา

รูสกึซาบซึง้ใจเปนอยางยิง่ในความกรณุาของอาจารยในครัง้นี ้ขอขอบพระคณุอาจารย

เปนอยางสูงมา ณ ที่นี้

 กราบขอบคุณครอบครัว บิดา มารดา ผูเล้ียงดู ที่ทําใหลูกคนนี้เกิดมา

เขมแขง็และไมทอถอยมุงมัน่จนทาํสาํเรจ็ ขอบคณุพีใ่หญทีเ่ขาใจ เมตตา และเปนกาํลงั

ใจใหความพยายามของผูศึกษาเสมอมา ขอบคุณเพื่อนที่รักทุกคนที่คอยชวยเหลือ 

ทั้งทางกายและทางใจจนการคนควาอิสระนี้ประสบผลสําเร็จ ขอบคุณมากจริงๆ

 กลุมคนสําคัญที่จะไมกลาวถึงไมได ขอบคุณเพื่อนๆ การจัดการการสื่อสาร

องคกรทุกคน โดยเฉพาะ วัศยา พี่เอย และพี่ตั๋น ที่คอยดูแลและผลักดันใหกําลังใจ 

จนผูศกึษามวีนันี ้ขอบคณุกลุมทีป่รกึษาเดยีวกนัทีใ่หความชวยเหลอืหากไมไดกาํลงัใจ

จากทุกคนการศึกษาครั้งนี้คงจะไมสําเร็จ ขอบคุณหมอนรองกระดูกที่แสนอดทนของ

ตนเอง ขอบคุณรานกาแฟที่ใหที่พักพึงเพื่อทําการศึกษาคนควา ขอบคุณเครื่องดื่ม

ชูกําลังยามที่ตองทํางานยันเชา ขอบคุณสติท่ีทําใหเดินหนาตอไปในหลายครั้งที่ตอง

เจอกับปญหา ขอบคุณสุภาษิตที่วา ความพยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่น่ัน 
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ความสําเร็จเปนดังของขวัญที่แสนนาภาคภูมิใจของผูมีความพยายาม ยิ่งไดมายาก

ลําบากเทาไหรมันยิ่งหอมหวานและชื่นชํ่าหัวใจยิ่งนัก

 สุดทายนีผู้ศกึษาขอขอบพระคณุคร ูครบูาอาจารยผูทีค่อยประสทิธิป์ระสาท

วชิาใหความรูตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนัทีเ่ปนรากฐานในการศึกษา และขอขอบพระคุณ

ทุกทานที่ไมไดกลาวนามในที่นี้ที่ไดใหความชวยเหลือชี้แนะจนการวิจัยสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี
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 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพ ทัศนคติ และการนําไปใช

ประโยชนของผูอานหนังสือพิมพภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค

ในการศกึษา เพือ่ศกึษาลกัษณะของผูอานหนงัสอืพมิพ พฤตกิรรมการอานหนงัสอืพมิพ 

ทัศนคติตอหนังสือพิมพ และการนําเนื้อหาดานตางๆ จากการอานหนังสือพิมพไปใช

ประโยชนในชวีติประจาํวนั และความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการอาน ทศันคตแิละ

การนาํเนือ้หาทีไ่ดจากการอานหนงัสอืพมิพไปใชประโยชนในชวีติประจาํวนัของผูอาน

หนังสือพิมพในเขตกรุงเทพมหานคร

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการสํารวจ

แบบวัดผลครั้งเดียว ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross Sectional Study) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการสาํรวจขอมลู โดยใหกลุมตวัอยาง

ที่มีอายุตั้งแต 18 ขึ้นไปและอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เปน

ผูตอบแบบสอบถามเอง โดยมีผลการศึกษาดังนี้

 ลักษณะทางประชากร กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 18-23 ป 

การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบรษิทั

เอกชน และมีรายได 10,001-20,000 บาท พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพ กลุม

ตวัอยางสวนใหญอานหนงัสอืพมิพทีเ่ปนกระดาษ โดยอานหนงัสือพมิพไทยรฐัมากทีสุ่ด 

สวนใหญจะไมซ้ือหนงัสอืพมิพ สวนกลุมตวัอยางทีซ่ือ้อานเองสวนใหญซือ้ทีร่านสะดวก

ซื้อมากที่สุด สถานที่อานหนังสือพิมพสวนใหญจะอานที่ทํางาน โดยอานทุกวัน/เกือบ

ทกุวนั ใชเวลาในการอาน 5-15 นาท/ีครัง้ ในชวงเชา สวนใหญมปีระสบการณการอาน

หนังสือพิมพ 10 ปขึ้นไป โดยประเภทเนื้อหาที่อานมากที่สุด คือ ขาว ทัศนคติมีที่ตอ

หนังสือพิมพของกลุมตัวอยาง โดยรวม มีทัศนคติปานกลาง โดย “ทัศนคติดาน

พฤติกรรม” มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.50 รองลงมา ไดแก “ทัศนคติดานความรู 

การรับรู” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 และ “ทัศนคติดานความรูสึก” มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

เทากับ 3.06 ในดานการนําเนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชน 

โดยรวม กลุมตัวอยางมีการนําเนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนสูง 

โดย “ดานความรู ความเขาใจ” มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.90 รองลงมา ไดแก 

บทคัดย่อ
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“ดานขอมูลขาวสาร แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 “ดานความ

บันเทิง” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 “ดานประสบการณ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 และ 

“ดานขอคิดเห็น เพื่อชวยการตัดสินใจ” มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.34

 การทดสอบสมมตฐิาน พบวา ลกัษณะทางประชากร ไดแก อาย ุสถานภาพ

สมรส อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน จะมีความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) ในการอาน

หนงัสอืพมิพแตกตางกนั ลกัษณะทางประชากร ไดแก อาย ุการศกึษา สถานภาพสมรส 

และอาชพีทีแ่ตกตางกนั จะมรีะยะเวลา (นาทตีอครัง้) ในการอานหนงัสอืพมิพแตกตางกนั 

ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน 

จะมีประสบการณ (ป) ในการอานหนังสือพิมพแตกตางกัน ลักษณะทางประชากร 

ไดแก อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอหนังสือพิมพแตกตางกัน 

ลักษณะทางประชากร ไดแก การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมีการนํา

เนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันแตกตางกัน 

พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพดานระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ที่ใชในการอาน

หนงัสอืพิมพมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอหนงัสอืพมิพ พฤตกิรรมการอานหนงัสอืพมิพ

ดานระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ท่ีใชในการอานหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับการนํา

เนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และทัศนคติตอ

หนังสือพิมพมีความสัมพันธกับการนําเน้ือหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน

คําสําคัญ: หนังสือพิมพ์	ผูอาน	ลักษณะทางประชากร	พฤติกรรมการอาน	ทัศนคติ	

การใชประโยชน์
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บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
 หนังสือพิมพ ถือเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่นอกจากจะทําหนาที่ในการ

เผยแพรขาวสารตางๆ แลว หนังสือพิมพยังเปนตัวกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต

ใหมๆ ใหเปนที่ยอมรับของประชาชน รวมทั้งยังสรางคานิยมใหเกิดขึ้นในสังคมไดอีก

ดวย (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, 2550, น. 327) นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน ส่ือส่ิงพิมพ

ประเภทหนังสือพิมพไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและการพิมพ ทําใหสามารถผลิตไดรวดเร็วขึ้น 

 ปจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความ

ทันสมัย ทําใหผูคนสามารถรับขอมูลขาวสารตางๆ ไดหลากหลายยิ่งขึ้น และที่สําคัญ

คอมพวิเตอรมอียูแทบทกุบาน ทาํใหสามารถเขาถงึขอมลูทางการสือ่สารตางๆ ไดมาก

ขึ้นและงายขึ้น การซื้อหนังสือพิมพมาอานของประชาชนจึงลดนอยลงไปบาง 

หนงัสอืพมิพในปจจบุนัจงึตองมกีารทาํขาวอยางรวดเรว็เพือ่ใหประชาชนไดทราบขาว

สารนั้นๆ ไดทันทวงที และเสนอขาวที่มีคุณภาพนาสนใจ 

 หนงัสอืพมิพทีต่พีมิพออกมาจะไดรบัการตอบรบัจากผูอานหรอืไมนัน้ เกดิจาก

การยอมรบัหรอืไมยอมรบัในตวัหนงัสอืนัน้ๆ ของผูอาน และเมือ่เกดิขึน้แลวกจ็ะฝงอยู

ในจิตใจของผูอานอยางยาวนาน ดังนั้นถาหนังสือพิมพฉบับนั้นสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูอานไดอยางถูกตองแลว ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีตอหนังสือพิมพ

ฉบับนั้น (สุชาวดี ชาสุวรรณ, 2550, น. 2)

 ทัศนคติของบุคคลที่มีต อวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะถูกกําหนดขึ้นจาก

ความเชื่อ (Belief) ท่ีมีตอวัตถุวามีคุณลักษณะอยางไร ผสมกับความรูสึกหรือการ

ประเมินคา (Affection หรือ Evaluation) ของบุคคลมีตอลักษณะตามความเชื่อนั้น 

(Loudon & Bitta, 1993, p. 423, อางถึงใน สุวพิชญ เหลืองประเสริฐ, 2555 น. 36) 

ดงันัน้การทีจ่ะทราบทศันคตขิองบคุคลใดบคุคลหนึง่จงึถอืเปนสิง่สาํคญั เพราะทศันคติ

เปนเรื่องของความรูสึกภายในของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ในทางที่ดีหรือไมดี เห็นดวยหรือไมเห็นดวย เปนความพรอมที่จะเปนแรงขับใหบุคคล

แสดงออกในทางสนับสนุน หรือตอตานสิ่งน้ัน (เสรี วงษมณฑา, 2529 อางถึง
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ใน จนัญญา วงศเสนา, 2543, น.12)

 การอานหนังสือพิมพนอกจากจะทําใหทราบเหตุการณความเคล่ือนไหว

ตางๆ ในสังคมแลว ยังสามารถนําขอมูลขาวสารมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

ในหลากหลายดาน การศึกษาเก่ียวกับความตองการของผูอาน ตลอดจนสิ่งที่นําไป

ใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวันของผูอานที่มีตอหนังสือพิมพจึงเปนสิ่งสําคัญ 

 ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีในหัวขอ “พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพ ทัศนคติ 

และการนําไปใชประโยชนของผูอานหนังสือพิมพภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” 

จงึเปนประโยชนตอองคกรทีผ่ลติสือ่หนงัสอืพมิพ ในการผลิตส่ือทีม่เีนือ้หาใหสอดคลอง

กับความตองการของผูอาน และเปนแนวทางสําหรับการวางแผนทางดานการดําเนิน

ธุรกิจหนังสือพิมพใหสามารถแขงขันในยุคสังคมขาวสาร ซึ่งจะเปนผูไดรับประโยชน

โดยตรงตอไป

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาลักษณะของผู อ านหนังสือพิมพ พฤติกรรมการอาน

หนังสือพิมพ ทัศนคติท่ีมีตอหนังสือพิมพ และการนําเนื้อหาดานตางๆ จากการอาน

หนังสือพิมพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ของผู อ านหนังสือพิมพในเขต

กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการอาน

หนังสือพิมพของผูอานหนังสือพิมพในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันกับทัศนคติที่มีตอ

หนังสือพิมพของผูอานหนังสือพิมพในเขตกรุงเทพมหานคร

 4. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนักบัการนาํเนือ้หาทีไ่ดจาก

การอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของผูอานหนังสือพิมพในเขต

กรุงเทพมหานคร

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพกับ

ทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพ 

 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพกับ

การนําเนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
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 7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพกับการนํา

เนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

วิธีการวิจัย

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 

ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใช

ความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) และใชความนาจะเปน (Probability 

Sampling) โดยใชแผนแบบการเลือกตัวอยางกลุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified 

Cluster Sampling) 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ 

(Stratified Sampling) ขัน้ตอนที ่2 การเลอืกตวัอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 

ขั้นตอนที่ 3 การไดตัวอยางเขตในแตละชั้นภูมินั้น ใชการเลือกตัวอยางสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) ข้ันตอนท่ี 4 การเก็บขอมูลใชการสุมตัวอยางแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) 

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลชวงวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 

พ.ศ. 2556

 การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลทางสถิติและ

วิเคราะหผลขอมูล โดยแบงการประเมินผลออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหขอมูล

พรรณนา ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คํานวณคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สวนการทดสอบสมมตฐิาน ใชสถิตเิชงิอนมุาน ไดแก คาสถติ ิt-test การวเิคราะหความ

แปรปรวนจาํแนกแบบทางเดยีว (One way Anova Analysis) และสถติคิาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
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ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาผูท่ีอานหนังสือพิมพที่เปนกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพ-

มหานคร จํานวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

18-23 ป มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา โดยมสีถานภาพเปนโสด ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท กลุม

ตัวอยางอานหนังสือพิมพที่เปนกระดาษมากกวาหนังสือพิมพออนไลน โดยอาน

หนังสือพิมพไทยรัฐมากที่สุด สวนใหญจะไมซื้อหนังสือพิมพมากกวาซื้อ กลุมตัวอยาง

ที่ซื้ออานเองสวนใหญซื้อที่รานสะดวกซื้อ สถานที่อานหนังสือพิมพสวนใหญจะอานที่

ทํางาน โดยอานทุกวัน/เกือบทุกวัน และใชเวลาในการอาน 5-15 นาที/ครั้ง ชวงเชา 

สวนใหญมีประสบการณการอานหนังสือพิมพ 10 ปขึ้นไป โดยประเภทเนื้อหาที่อาน

มากที่สุด คือ ขาว

 ทัศนคติท่ีมีตอหนังสือพิมพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย “ทัศนคติ

ดานพฤติกรรม” กลุมตัวอยางมีทัศนคติดีที่สุด รองลงมา ไดแก “ทัศนคติดานความรู 

การรับรู” และ “ทัศนคติดานความรูสึก” 

 การนําเน้ือหาท่ีไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนโดยรวมอยูใน

ระดับใชประโยชนสูง โดย “ดานความรู ความเขาใจ” กลุมตัวอยางมีการนําไปใช

ประโยชนมากทีส่ดุ รองลงมา ไดแก “ดานขอมลูขาวสาร แลกเปลีย่นขอคดิเหน็” “ดาน

ความบันเทิง” “ดานประสบการณ” และ “ดานขอคิดเห็น เพื่อชวยการตัดสินใจ” 

อภิปรายผลการศึกษา
 1. ปรมะ สตะเวทิน (2541, น. 114) กลาววา เพศหญิงมีแนวโนม และมี

ความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย กลุมอายุที่ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุด คือ 18-23 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่อยูในวัยกําลังเรียนหนังสือและวัยเริ่มตนของ

ชีวิตการทํางาน นับไดวากลุมตัวอยางกลุมน้ีมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบคนสมัยใหมที่

จาํเปนตองรบีเรงและแขงขนักบัเวลา จงึตองเปดรบัขอมลูขาวสารจาํนวนมากเพือ่ตอบ

สนองตอการตดัสนิใจในดานการทาํงาน การคนควาหาขอมลูในการเรยีน และการดาํรง
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ชีวิตในสังคมยุคขอมูลขาวสารที่บุคคลใดมีขอมูลมาก ก็จะไดเปรียบตอการตัดสินใจ

ดานตางๆ มากเชนกัน นอกจากน้ีแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหผูรับสาร ในดานการ

ศกึษายงัพบวาคนทีม่รีะดบัการศกึษาสงู จะไดเปรยีบอยางมากในการทีจ่ะเปนผูรบัสาร

ที่ดี และมักใชสื่อมวลชนมากกวาคนที่มีระดับการศึกษาที่ตํ่ากวา 

 2. พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพของกลุมตัวอยางสามารถนําแนวคิด

เกี่ยวกับผูรับสารมาอธิบายไดวา โดยทั่วไปในการรับขาวสารของแตละบุคคลน้ัน 

จะเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของตน ประกอบดวย ความตองการขาวสาร

ที่เปนประโยชนแกตน ความตองการขาวสารที่สอดคลองกับความเชื่อ ทัศนคติ และ

คานิยมของตน ความตองการประสบการณใหม และความตองการความสะดวก 

และความรวดเร็วในการรับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 111) 

 3. กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพโดยรวมปานกลาง 

สอดคลองกบัความคดิของ พรีะ จริะโสภณ (2533, น. 210) ทีก่ลาววา การรบัรูขาวสาร

นัน้ ผูรบัสารจะมกีระบวนการเลอืกสรร (Selective Exposure) ซึง่กระบวนการเลอืก

รบัสารจะเปรยีบเสมอืนเครือ่งกรอง (Filters) ขาวสารในการรบัรู ซึง่จะแตกตางกนัไป

ตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ ของแตละ

บุคคล ซึ่งประกอบดวยการกลั่นกรอง 3 ชั้น คือ การเลือกเปดรับหรือเลือกสนใจ การ

เลือกรับรูและการตีความ และการเลือกจดจํา 

 4. กลุมตัวอยางสวนใหญมีการนําเนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพ

ไปใชประโยชนโดยรวมสูง สามารถนําทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ

มาอธิบายไดวา นอกจากความตองการขั้นพื้นฐาน 5 อยาง คือ ความตองการทาง

กายภาพ ความตองการความรัก ความตองการทางสังคม ความตองการชื่อเสียง

เกยีรตยิศ และความตองการสมหวงัแลว มนษุยยงัมคีวามตองการในความรูความเขาใจ 

ซึ่งเปนความตองการทีจ่ะแสวงหาระเบียบและความเขาใจสภาวะแวดลอมของตนเอง 

ความตองการที่จะรูนี้ เปนแรงผลักดันที่มนุษยเราเรียนมาจากการอยูในสังคม การ

ศกึษาแบบนีเ้ปนทีย่อมรบัวามนษุยเราจงใจแสวงหาขาวสารตางๆ จากสือ่มวลชน ไมใช

ถูกยัดเยียดขาวสารใหดังที่เคยคิดกัน (Mallow, 1954 อางใน สมชาติ ยรรยงสติมั่น, 

2545) 

 5. จากสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผูอานหนังสือพิมพในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพแตกตางกัน 
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ผลการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และ

รายไดทีแ่ตกตางกนั จะมคีวามถี ่(ครัง้ตอสปัดาห) ในการอานหนงัสอืพมิพแตกตางกนั 

โดยผูอานที่มีอายุมากจะมีความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) ในการอานหนังสือพิมพมากกวา

ผู อานที่มีอายุ ผู อานที่มีสถานภาพสมรสมีความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) ในการอาน

หนงัสอืพิมพมากทีส่ดุ ผูอานทีป่ระกอบอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิมคีวามถี ่(ครัง้ตอ

สปัดาห) ในการอานหนงัสอืพมิพมากกวาอาชพีอืน่ๆ ผูอานทีม่รีายไดสงูมคีวามถี ่(ครัง้

ตอสัปดาห) ในการอานหนังสือพิมพมากกวาผูอานที่มีรายไดนอย

 ลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพ

ที่แตกตางกัน จะมีระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ในการอานหนังสือพิมพแตกตางกัน 

โดยผูอานที่มีอายุมากใชระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ในการอานหนังสือพิมพมากกวา

ผูอานที่มีอายุนอย ผูอานท่ีมีการศึกษาตํ่าใชระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ในการอาน

หนังสือพิมพมากกวาผูอานที่มีการศึกษาสูง ผูอานที่มีสถานภาพสมรสใชระยะเวลา 

(นาทตีอครัง้) ในการอานหนงัสอืพมิพมากกวาผูอานทีม่สีถานภาพโสด ผูอานทีป่ระกอบ

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจใชระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ในการอานหนังสือพิมพ

มากกวาอาชีพอื่น

 ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได

ที่แตกตางกัน จะมีประสบการณ (ป) ในการอานหนังสือพิมพแตกตางกัน โดยผูอาน

ที่เปนเพศชายมีประสบการณ (ป) ในการอานหนังสือพิมพมากกวาผูอานที่เปน

เพศหญงิ ผูอานทีม่อีายมุากมปีระสบการณ (ป) ในการอานหนงัสอืพมิพมากกวาผูอาน

ทีม่อีายนุอย ผูอานทีม่กีารศกึษาสงูมปีระสบการณ (ป) ในการอานหนงัสือพมิพมากกวา

ผูอานที่มีการศึกษาตํ่า ผูอานที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีประสบการณ 

(ป) ในการอานหนังสือพิมพมากกวาอาชีพอื่น ผูอานที่มีรายไดสูงมีประสบการณ (ป) 

ในการอานหนังสือพิมพมากกวาผูที่รายไดนอย

 6. จากสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผูอานหนังสือพิมพในเขตกรุงเทพมหานคร

ทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกตางกนั มทีศันคตทิีม่ตีอหนงัสอืพมิพแตกตางกนั ผลการ

ศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมี

ทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพแตกตางกัน โดยผูอานเปนวัยรุนและผูอานที่มีอายุ 35 ป

ขึ้นไปมีทัศนคติท่ีมีตอหนังสือพิมพดีกวาชวงอายุอื่นๆ ผูอานที่ประกอบอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป และนิสิต/นักศึกษามีทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพดี
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กวาผูอานท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจสวนตัว ผูอานที่มีรายได

นอยมีทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพดีกวาผูอานที่มีรายไดมาก

 7. จากสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ผูอานหนังสือพิมพในเขตกรุงเทพมหานคร

ทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกตางกนั มกีารนาํเนือ้หาทีไ่ดจากการอานหนงัสือพมิพไป

ใชประโยชนในชีวิตประจําวันแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากร 

ไดแก การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมีการนําเนื้อหาที่ไดจากการอาน

หนงัสอืพมิพไปใชประโยชนในชวีติประจาํวนัแตกตางกนั โดยผูอานทีม่กีารศกึษาสงูจะ

มกีารนาํเนือ้หาทีไ่ดจากการอานหนงัสอืพมิพไปใชประโยชนมากกวาผูทีม่กีารศกึษาตํา่ 

ผูอานทีป่ระกอบอาชีพรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิและนสิติ/นกัศกึษามกีารนาํเนือ้หาทีไ่ด

จากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนมากกวาผูอานที่ประกอบอาชีพอื่น ผูอานที่มี

รายไดนอยมกีารนาํเนือ้หาทีไ่ดจากการอานหนงัสอืพมิพไปใชประโยชนมากกวาผูอาน

ที่มีรายไดมาก

 8. จากสมมติฐานการวิจัยที่ 4 พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพของผูอาน

ในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตทิีม่ตีอหนงัสอืพมิพ ผลการศกึษาพบ

วา พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพดานระยะเวลาที่ใช (นาทีตอครั้ง) ในการอาน

หนงัสอืพมิพมคีวามสมัพนัธกบัทศันคตทิีม่ตีอหนงัสอืพมิพ สามารถนาํแนวคดิเกีย่วกบั

ทัศนคติมาอธิบายไดวา บุคคลจึงมักจะแสดงพฤติกรรมตอวัตถุ หรือสิ่งเราตามที่ตน

ตัง้ใจวาอยากจะแสดงออกมา ซึง่ความตัง้ใจนีจ้ะถกูกาํหนดดวยความเชือ่ และทศันคติ

ของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น ดังนั้นเราจึงสามารถกลาวไดวาพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยก็มี

ความสัมพันธกับทัศนคติตอวัตถุ และความเชื่อที่มีตอวัตถุดวยเชนกัน

 9. จากสมมติฐานการวิจัยที่ 5 พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพของผูอาน

ในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามสมัพนัธกบัการนาํเนือ้หาทีไ่ดจากการอานหนงัสอืพมิพ

ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพ

ดานระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ท่ีใชในการอานหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับการนํา

เนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน สามารถนํา

แนวคิดทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจมาอธิบายไดวา บุคคลใชสื่อมวลชน

เพื่อสนองความตองการ ดังตอไปน้ี ตองการรูเหตุการณ ความตองการชวยตัดสินใจ 

ความตองการขอมลูเพือ่การพดูคยุหรอืสนทนา ความตองการมสีวนรวม ความตองการ

เสริมความคิดเห็น หรือ การสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดกระทําไปแลว และตองการ
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ความบันเทิง (McCombs and Becker, 1979 อางใน อุษาพรรณ ศรีกุลประเสริฐ, 

2543, น. 19) 

 10. จากสมมติฐานการวิจัยที่ 6 ทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพมีความสัมพันธ

กบัการนาํเนือ้หาทีไ่ดจากการอานหนงัสอืพมิพไปใชประโยชนในชวีติประจาํวนั ผลการ

ศึกษาพบวา ทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับการนําเนื้อหาที่ไดจากการ

อานหนงัสอืพมิพไปใชประโยชนในชวีติประจาํวนั สอดคลองกบัความคดิของ Loudon 

& Bitta (อางถึงใน สุวพิชญ เหลืองประเสิรฐ, 2555, น. 36) ที่กลาววา การที่บุคคล

เลือกที่จะใชประโยชนจากเน้ือหาในหนังสือพิมพบุคคลนั้นตองมีทัศนคติที่ดีตอ

หนังสือพิมพ มีความเชื่อมั่นในขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการอานหนังสือพิมพ เพราะ

ถามีทัศนคติที่ไมดีตอหนังสือพิมพแลวอาจจะเลือกใชสื่ออื่นเพื่อติดตามขอมูลขาวสาร

แทนการเลือกรับขอมูลขาวสารจากการอานหนังสือพิมพ ดังนั้นจะเห็นไดวาทัศนคติ

ของบุคคลที่มีตอวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะถูกกําหนดขึ้นจากความเชื่อที่ (Belief) มีตอ

วัตถุวามีคุณลักษณะอยางไรบาง ผสมกับความรูสึก หรือการประเมินคา (Affection 

หรือ Evaluation) ของบุคคลมีตอลักษณะตามความเชื่อนั้น 

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ผูอานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 18-23 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทา สถานภาพเปนโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท อานหนังสือพิมพที่เปนกระดาษมากกวา

หนังสือพิมพออนไลน โดยอานหนังสือพิมพไทยรัฐมากที่สุด สวนใหญจะไมซื้อ

หนังสือพิมพมากกวาซ้ือ กลุมท่ีซ้ืออานเองสวนใหญซื้อที่รานสะดวกซื้อ สถานที่อาน

หนังสือพิมพสวนใหญจะอานที่ทํางาน โดยอานทุกวัน/เกือบทุกวัน และใชเวลาในการ

อาน 5-15 นาท/ีครัง้ ชวงเชา สวนใหญมปีระสบการณการอานหนงัสอืพมิพ 10 ปขึน้ไป 

โดยประเภทเนื้อหาที่อานมากที่สุด คือ ขาว ดานทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพโดยรวม

อยูในระดบัปานกลาง สวนการนาํเนือ้หาทีไ่ดจากการอานหนงัสอืพมิพไปใชประโยชน

โดยรวมอยูในระดบัใชประโยชนสูง อาย ุสถานภาพสมรส อาชพี และรายไดทีแ่ตกตางกนั 

จะมีความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) ในการอานหนังสือพิมพแตกตางกัน อายุ การศึกษา 
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สถานภาพสมรส และอาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ในการอาน

หนังสือพิมพแตกตางกัน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน จะมี

ประสบการณ (ป) ในการอานหนังสือพิมพแตกตางกัน อายุ อาชีพ และรายไดที่

แตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอหนังสือพิมพแตกตางกัน การศึกษา อาชีพ และ

รายไดที่แตกตางกัน จะมีการนําเน้ือหาท่ีไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชน

ในชวีติประจาํวนัแตกตางกนั พฤตกิรรมการอานหนงัสือพมิพดานระยะเวลาทีใ่ช (นาที

ตอครั้ง) ในการอานหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพ 

พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพดานระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) ที่ใชในการอาน

หนังสือพิมพมีความสัมพันธกับการนําเน้ือหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวัน และทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับการนํา

เนื้อหาที่ไดจากการอานหนังสือพิมพไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
 1. สงเสริมใหมีการซ้ือหนังสือพิมพใหมากขึ้น เพราะกิจการหนังสือพิมพ

จัดทํามาเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร เหตุการณ ความเคลื่อนไหวในสังคมใหแก

ประชาชนไดรับทราบ

 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอขาวในหนาหนังสือพิมพ รูปแบบ

กระดาษใหมีความนาสนใจ สะดุดตา และชวนติดตามเพื่อใหผูอานสนใจที่จะอานขาว

แลวติดตามอานรายละเอียดของขาวในเลม

 3. ภาครฐัและภาคเอกชนควรสงเสริมและปลูกฝงนสัิยรกัการอานหนงัสือ 

การอานขาวในหนาหนังสือพิมพ จัดกิจกรรมเก่ียวกับการอานหนังสือพิมพใหแกเด็ก

ในโรงเรยีน และมหาวทิยาลยั ใหใชเวลาวางในการอานขาวในหนงัสอืพมิพเพือ่ตดิตาม

ขาวสารตางๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม หรือการศึกษาดวยตนเองจากการ

อานหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนการทําใหเด็กใชเวลาอยูกับหนังสือพิมพนานขึ้นและติดเปน

นิสัยไปจนโต

 4. ผูผลติหนงัสอืพมิพควรมกีารวเิคราะหขาวใหเจาะลกึ มคีวามนาเชือ่ถอื 

ชัดเจน และเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นตางๆ เพื่อ

สรางการมสีวนรวมระหวางหนงัสอืพมิพและประชาชนและเปนการเพิม่ทศันคตทิีม่ตีอ

หนังสือพิมพของประชาชนใหดีขึ้น
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 5. ผูผลิตหนังสือพิมพควรเพิ่มเนื้อหาหรือคอลัมนที่ชวยสรางองคความรู 

ขอมูลที่เปนประโยชนสามารถนําไปใชไดจริงในการประกอบอาชีพ หรือการเรียนการ

ศึกษา เพื่อใหผูอานหนังสือพิมพนําขอมูลไปใชประกอบในการทํางาน การศึกษาเลา

เรียน และควรลดสัดสวนเนื้อหาขาวที่เปนขาวอาชญากรรมสยองขวัญลง

 6. จดัมมุอานหนงัสอืพมิพตามสถานทีร่าชการ สถานทีส่าธารณะตางๆ ให

เพิ่มขึ้น เพื่อใหประชาชนทั่วไปหรือผูที่มีรายไดนอยสามารถหาหนังสือพิมพมาอานได

งายขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาดวยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re-

search) เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) และการสนทนากลุม 

(Focus Group) เพื่อเก็บขอมูลและรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาน

หนังสือพิมพ และทัศนคติที่มีตอหนังสือพิมพ เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขและพัฒนาวงการหนังสือพิมพของประเทศไทย

 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตัวผูรับสาร (Receiver) ซึ่งเปนการ

ศึกษาที่ยังไมครอบคลุมทั้งกระบวนการสื่อสาร จึงควรเพิ่มการศึกษาวิจัยในสวนของ

ผูสงสาร (Sender) หรือผูผลิตหนังสือพิมพถึงการกําหนดแนวทางและวิธีการสื่อสาร

ไปยังกลุมผูอาน เพื่อที่จะไดทราบถึงการวางแผน การผลิตหนังสือพิมพวามีขั้นตอน

อยางไร และมีมุมมองอยางไรที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพและกลุมผูอาน

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการอาน ทัศนคติ และการใช

ประโยชนระหวางหนังสือพิมพเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ เพื่อจะไดนําผลการศึกษามา

เปนแนวทางในการกาํหนดกลยทุธในการนาํเสนอขาวสารในสงัคมยคุขอมลูขาวสารที่

ตองการความสะดวกสบายและความรวดเร็วของขอมูล
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กิตติกรรมประกาศ

 การคนควาอสิระนีส้าํเรจ็ไดดวยความเพยีรพยายาม ความขยนั ความอดทน 

ความมุงมัน่ และความทุมเทอยางมาก ดวยหวงัจะใหการคนควาอสิระนีสํ้าเรจ็สมบรูณ

ตามความมุงหวัง ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนา ธูปแกว 

ที่กรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา ใหความเมตตากรุณาและใหความชวยเหลือเปน

อยางดี และไดเสียสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนําอยางใกลชิด รองศาสตราจารย สุเมธ 

สมภักดี กรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่คอยใหคําปรึกษา ใหความรูเรื่องสถิติและ

ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาครั้งนี้ ตลอดจน อาจารย ดร.นิธิดา 

แสงสิงแกว ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่กรุณาเปนประธานกรรมการ

สอบการคนควาอิสระและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน

 การทาํการคนควาอสิระครัง้นีจ้ะไมสาํเรจ็ลลุวงได หากขาดแรงใจอนัยิง่ใหญ 

การสนับสนุนในทุกเรื่อง และประสบการณอันมีคา จนนํามาสูความสําเร็จในวันนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณดวยความรักและเคารพยิ่ง
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(The Effectiveness of “Every Happiness…Always Great”
A TV Commercial by Bangkok Bank)
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 การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...
ยิ่งใหญเสมอ” ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยให
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้  1) เพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมการเปดรับชม การรับรู ความรูสึก การรับรูภาพลักษณของธนาคาร
กรุงเทพ และแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ ภายหลังจากที่ได
รบัชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” เรือ่ง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม 
และเรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก  2) เพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากร
ผูชม กับความรูสึกท่ีมีตอภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง 
ตา-ยาย: ดอกกลวยไม และเรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก  3) เพื่อศึกษาความแตกตางของ
ลักษณะทางประชากรผูชม กับการรับรู ภาพลักษณของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ภายหลังจากที่ไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” 
เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม และเรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก  4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภายหลังจากที่ได
รบัชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” เรือ่ง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม 
และเรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก กับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) โดยมี 3 สมมติฐานการวิจัย ไดแก สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะ
ทางประชากรของผูชมทีแ่ตกตางกนั จะมคีวามรูสกึตอภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ
...ยิ่งใหญเสมอ” แตกตางกันสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูชม
ที่แตกตางกัน จะมีการรับรูภาพลักษณที่แตกตางกัน และสมมติฐานการวิจัยที่ 3 
การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ผลการวิจัยภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง 
ตา-ยาย: ดอกกลวยไม พบวาผูชมที่มีลักษณะทางประชากรดานชวงอายุ และภูมิหลัง
การใชบริการของธนาคารกรงุเทพมหานคร ทีแ่ตกตางกนั จะมคีวามรูสกึตอภาพยนตร
โฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไมแตกตางกัน ใน
ขณะที่ผูชมที่มีเพศ ชวงรายไดสวนตัวตอเดือน และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน 

บทคัดย่อ
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มีความรูสึกที่มีตอภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: 
ดอกกลวยไม ไมแตกตางกัน
 ผูชมท่ีมีลักษณะทางประชากรดานระดับการศึกษา และภูมิหลังการใช
บริการธนาคารกรุงเทพ ท่ีแตกตางกัน จะรับรูภาพลักษณภายหลังจากที่ไดรับชม
ภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม 
แตกตางกนั ในขณะทีผู่ชมทีม่เีพศ ชวงอาย ุและชวงรายไดสวนตวัตอเดอืน ทีแ่ตกตางกนั 
จะรบัรูภาพลกัษณภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทกุความสุข...ยิง่ใหญ
เสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม ไมแตกตางกัน
 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภายหลังจาก
ที่ไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: 
ดอกกลวยไม มคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการใชบรกิารของธนาคารกรงุเทพ 
จํากัด (มหาชน)
 ผลการวจิยัภาพยนตรโฆษณาชุด “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” เรือ่ง พอ-ลกู: 
สวนสนกุ พบวา ผูชมทีม่ลีกัษณะทางประชากรดานชวงอาย ุชวงรายไดสวนตวัตอเดอืน 
และภูมิหลังการใชบริการธนาคารกรุงเทพ ที่แตกตางกันสงผลใหความรูสึกที่มีตอ
ภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” เรือ่ง พอ-ลกู: สวนสนกุ แตกตางกนั 
ในขณะทีผู่ชมทีม่เีพศ และระดบัการศกึษา ทีแ่ตกตางกนั มคีวามรูสึกทีม่ตีอภาพยนตร
โฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก ไมแตกตางกัน
 ผูชมทีม่ลีกัษณะทางประชากรดานภมูหิลงัการใชบรกิารของธนาคารกรงุเทพ 
ที่แตกตางกัน จะรับรู ภาพลักษณภายหลังจากที่ไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด 
“ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก แตกตางกัน ในขณะที่ผูชม
ที่มีเพศ ชวงอายุ ชวงรายไดสวนตัวตอเดือน และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน 
จะรบัรูภาพลกัษณภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทกุความสุข...ยิง่ใหญ
เสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก ไมแตกตางกัน
 การรบัรูภาพลกัษณของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ภายหลงัจากทีไ่ด
รบัชมภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” เรือ่ง พอ-ลกู: สวนสนกุ ไมมี
ความสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการใชบรกิารของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)

คําสําคัญ:	 ประสิทธิผล	โฆษณา	“ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ”	ธนาคารกรุงเทพ
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บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
  ธุรกิจอยางหนึ่งที่กําลังมีการแขงขันกันสูงในปจจุบันก็คือธุรกิจเกี่ยวกับ

การเงิน ซึ่งในปจจุบันหลายๆ สถาบันการเงิน เริ่มหันมาใหความสําคัญกับการทํา

โฆษณา ทัง้การทาํโฆษณาเพือ่การขายสนิคาและบรกิาร สาํหรบัธนาคารกรงุเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ในป พ.ศ. 2555 น้ี ทางธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดมุงเนนทํา

ภาพยนตรโฆษณาเพื่อสรางภาพลักษณใหกับองคกร เพราะกอนหนาน้ีผูบริโภค

สวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วาเปน

ธนาคารสําหรับแวดวงธุรกิจ ไมใชธนาคารสําหรับคนธรรมดาทั่วไป เพราะผูบริโภค

ไมไดรูสึกถึงความใกลชิดกันระหวางธนาคารและตัวผูบริโภคเองเมื่อเปรียบเทียบกับ

ความรูสึกที่มีตอธนาคารอื่น เปนเหตุใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตองคิดคน

แคมเปญเพื่อทําการสื่อสารวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารที่เปน

สวนหนึ่งในชีวิตของทุกคน ซึ่งทางธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ไดใช “ความสุข” 

ซึง่เปนทีท่กุคนพบเจอ และเปนนามธรรมทีส่ามารถรบัรูและสมัผสัได เปนตวัแทนของ

ความใกลชิด และความเปนสวนหนึ่งของกันและกัน ระหวางธนาคารและผูบริโภค 

ดงันัน้เมือ่ตนเดอืนมถินุายน พ.ศ. 2555 ทีผ่านมา ทางธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

จงึไดมแีคมเปญโฆษณาเพือ่การสือ่สารทางดานภาพลักษณขององคกรออกมาใหไดชม

กันภายใตชื่อแคมเปญวา “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ”

 ทั้งนี้เพราะธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีวา บทบาทความ

เปนธนาคารของธนาคารมิไดจํากัดอยู เพียงการดูแลเรื่องการเงินและฐานะทาง

เศรษฐกิจของลูกคา หากยังรวมถึงการสนับสนุนลูกคาใหสามารถดําเนินชีวิตอยางมี

ความสุขยิ่งขึ้น ซึ่งเจตนารมณดังกลาวไดสะทอนผานภาพยนตรโฆษณาชุดใหมของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่สื่อวาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชื่นชมยินดี

ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มอยางมีความสุขของลูกคา ทั้งนี้เพราะธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เชื่อวา “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), 

2555) และเมือ่เดอืนพฤศจกิายน และธนัวาคม พ.ศ. 2555 ทางธนาคารกรงุเทพ จาํกดั 
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(มหาชน) ไดมกีารออกอากาศภาพยนตรโฆษณาในสวนทีเ่ปนโฆษณาองคกร (Corpo-

rate Advertising) จํานวน 2 เรื่อง คือ ตา-ยาย : ORCHID, พอ-ลูก : Fun Fair และ

ในสวนที่เปนโฆษณาสินคา (Product Advertising) คือ ตา-ยาย : GLASSHOUSE, 

พอ-ลกู : BIRTHDAY เพือ่เปนการตอกยํา้ถงึความใกลชดิระหวางธนาคารกรงุเทพ จาํกดั 

(มหาชน) และผูบริโภคอยางตอเนื่อง

 ทัง้นีก้ารศกึษาเรือ่ง “ประสทิธผิลของภาพยนตรโฆษณาชุด “ทกุความสุข...

ยิ่งใหญเสมอ” ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” ซึ่งจะทําการศึกษาเฉพาะ

ในสวนของโฆษณาองคกรน้ัน จะทําการศึกษาประสิทธิผลของภาพยนตรโฆษณา

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผานภาพยนตรโฆษณาทั้งหมด 2 เรื่อง ไดแก  

1. ตา-ยาย : ORCHID ในขณะที่ตากับยายกําลังรดน้ําตนไมอยูที่หนาบานน้ัน อยูๆ 

ตาก็เกิดอาการไมปกติบางอยาง จนยายตกใจและถามวาเปนอะไร แตกลับไดคําตอบ

วา ตากําลังตะลึงที่ตนไมที่รดนํ้าอยูนั้นออกดอกแลว แมในตอนแรกยายจะโมโหที่ตา

ทําใหตกใจ แตเมื่อทั้งตาและยายไดมองเห็นตนไมที่ทั้งสองปลูกออกดอกมาใหเชยชม 

ตากับยายก็หยอกลอกันอยางมีความสุข  2. พอ-ลูก : Fun Fair เมื่อพอไดพาลูกไป

เที่ยวสวนสนุก สิ่งที่ลูกอยากไดก็คือของรางวัลจากการเลนเกม ในตอนแรกเมื่อคิดวา

จะไมไดรางวัลจากการเลมเกมปาลูกบอลใหกระปองลม คนเปนลูกก็แสดงทาทาง

ผิดหวัง แตเมื่อลูกบอลที่พอปาพลาด ไดไปชนเขากับหลังคา แลวกระเด็นไปชนเสา

ดานขาง จากน้ันลูกบอลจึงกระเด็นไปชนกระปองลมทั้งหมด แมวาจะเปนการชนะ

ดวยความบังเอิญ แตก็ทําใหทั้งพอและลูกมีความสุขไดเชนกัน 

 การศึกษาภาพยนตรโฆษณาองคกรทั้ง 2 เรื่องนี้ จะเปนแนวทางใหทราบ

ถึงประสิทธิผลของการสื่อสารผานทางภาพยนตรโฆษณา วาประชาชนสามารถรับรู

ภาพยนตรโฆษณาชุดดังกลาว และสามารถรับรูภาพลักษณขององคกรไดหรือไม 

อยางไร และการรับรูน้ัน จะมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชสินคาและบริการของ

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) หรอืไม ซึง่สามารถนาํผลการวจิยัครัง้นีไ้ปเปนแนวทาง

ในการวางแผนการทําการสื่อสารตลาดในอนาคตได
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 วัตถุประสงค์
 ในการศึกษาประสิทธิผลของภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญ
เสมอ” เรือ่งตา-ยาย: ดอกกลวยไม และเรือ่งพอ-ลกู: สวนสนกุ จะทาํการศกึษาในดาน
ตางๆ ดังนี้
 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับชมการรับรูความรูสึก การรับรูภาพ
ลกัษณของธนาคารกรงุเทพ และแนวโนมพฤตกิรรมการใชบรกิารของธนาคารกรงุเทพ 
ภายหลังจากท่ีไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง 
ตา-ยาย: ดอกกลวยไม และเรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก
 2. เพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรผูชม กับความรูสึก
ทีม่ตีอภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” เรือ่ง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม 
และเรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก
 3. เพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรผูชม กับการรับรู
ภาพลักษณของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภายหลังจากที่ไดรับชมภาพยนตร
โฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” เรือ่ง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม และเรือ่งพอ-ลกู: 
สวนสนุก
 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ภาพลักษณของธนาคาร
กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...
ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม และเรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก กับแนวโนม
พฤติกรรมการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...

ยิ่งใหญเสมอ” ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” ครั้งนี้ มีรูปแบบการศึกษา

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชนที่อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใชการเก็บ

ขอมูลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาหน่ึง (Cross - Sectional Study) และใหผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลเอง (Self-Administered Questionnaire)
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ผลการวิจัยและอภิปราย

สมมต ิฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีความรู สึกตอ

ภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” แตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมี

ความรูสึกตอภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: 

ดอกกลวยไม แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรดานชวงอายุ และ

ภูมิหลังการใชบริการของธนาคารกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน จะมีความรูสึกตอ

ภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม 

แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรที่กลาวไววา ตัวแปรดานชวงอายุ 

เปนตัวแปรท่ีคอนขางมีความสําคัญอยางมากทั้งนี้เพราะแบบแผนความคิดภูมิหลัง

และประสบการณชีวิตที่แตกตางกันของบุคคลนั้น จะสงผลตอมุมมอง และความรูสึก

นึกคิดของแตละบุคคล (กาญจนา แกวเทพ, 2547, น. 218-222) นอกจากนี้ชวงอายุ

ยังเปนสิ่งกําหนดความแตกตางเรื่องความยากงายในการชักจูงใจ และเปนปจจัยหนึ่ง

ทีท่าํใหคนมคีวามแตกตางกนัในเรือ่งความคดิและพฤตกิรรมอกีดวย (ปรมะ สตะเวทนิ, 

2539) สวนตัวแปรดานภูมิหลังการใชบริการของธนาคารกรุงเทพนั้น พบวา ผูชม

ที่ไมไดใชบริการของธนาคารกรุงเทพ มีความรูสึกตอภาพยนตรโฆษณา เรื่อง ตา-ยาย: 

ดอกกลวยไม มากกวาผูชมที่ใชบริการของธนาคารกรุงเทพ สอดคลองกับแนวคิดดาน

การรับรูที่กลาววา ประสบการณเดิมของแตละบุคคลนั้น มีอิทธิพลตอความสนใจและ

การเลือกรับรูสารของแตละบุคคล (พัชนี เชยจรรยา, 2542, น. 114)

 ตวัแปรดานเพศ ชวงรายไดสวนตวัตอเดอืน และระดบัการศกึษา ทีแ่ตกตางกนั

สงผลใหความรูสึกที่มีตอภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง 

ตา-ยาย: ดอกกลวยไม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาพยนตรโฆษณาชุด 

“ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม เปนภาพยนตรโฆษณา

ที่ไมไดสรางขึ้นมาเพื่อเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งการดําเนินเรื่องของภาพยนตร

โฆษณาเร่ืองดงักลาว ไมไดมจีดุทีช่ีเ้ฉพาะเจาะจงไปทีก่ลุมทีม่ชีวงรายไดชวงใดชวงหนึง่

โดยเฉพาะ ดังนั้นความรูสึกที่มีตอภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้จึงไมแตกตางกัน ถึงแมวา

ผูชมที่รับชมภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ จะมีเพศและชวงรายไดที่แตกตางกันก็ตาม 
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นอกจากนี้การทําภาพยนตรโฆษณาของธนาคารจะตองทําใหครอบคลุมกับผูชมทุก

ระดบัการศกึษา หรอืจะตองทาํภาพยนตรโฆษณาทีไ่มไดเฉพาะเจาะจงไปทีผู่ทีม่รีะดบั

การศึกษาระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะระดับการศึกษา ไมไดเปนคุณสมบัติ

ขัน้พ้ืนฐานของกลุมเปาหมายของธนาคารแตอยางใด ดงันัน้การดาํเนนิเรือ่งและเนือ้หา

ในภาพยนตรโฆษณาเรือ่งดงักลาว จงึไมไดสรางความแตกตางทางดานความรูสึกใหกบั

ผูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันนั่นเอง

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมี

ความรูสึกตอภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: 

สวนสนุก แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา

 ตัวแปรดานชวงอายุ ชวงรายไดสวนตัวตอเดือน และภูมิหลังการใชบริการ

ธนาคารกรุงเทพ ท่ีแตกตางกันสงผลใหความรู สึกที่มีตอภาพยนตรโฆษณาชุด 

“ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสอม” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก แตกตางกัน โดยตัวแปรดาน

ชวงอายุ พบวา ผูชมที่มีชวงอายุ 31 ปขึ้นไปมีความรูสึกตอภาพยนตรโฆษณา เรื่อง 

ตา-ยาย: ดอกกลวยไม มากกวาผูชมที่มีชวงอายุ 21-30 ป สอดคลองกับแนวคิดดาน

ประชากรที่กลาวไววา ตัวแปรดานชวงอายุ เปนตัวแปรที่คอนขางมีความสําคัญอยาง

มากทั้งนี้เพราะแบบแผนความคิดภูมิหลังและประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน

ของบุคคลนั้น จะสงผลตอมุมมอง และความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล (กาญจนา 

แกวเทพ, 2547, น. 218-222) ตัวแปรดานชวงรายไดสวนตัวตอเดือน พบวา ผูชมที่มี

ชวงรายได ไมเกนิ 30,000 บาท/ เดอืน มคีวามรูสกึตอภาพยนตรโฆษณา เรือ่งพอ-ลกู: 

สวนสนกุ มากกวา ผูชมทีม่ชีวงรายได 30,001 บาทขึน้ไป/ เดอืน สอดคลองกบัแนวคิด

ดานประชากรท่ีกลาวไววา ชวงรายไดมีบทบาทสําคัญตอผูรับสาร เพราะชวงรายได

ของคนยอมเปนเครื่องกําหนดความตองการของคน อันนํามาสูความรูสึกนึกคิดและ

พฤติกรรมของคนๆ นั้นดวย (ปรมะ สตะเวทิน, 2539) และตัวแปรดานภูมิหลังการ

ใชบริการธนาคารกรุงเทพ พบวา ผูชมท่ีใชบริการของธนาคารกรุงเทพ และผูชม

ที่ไมไดใชบริการของธนาคารกรุงเทพมีความรูสึกตอภาพยนตรโฆษณา เรื่อง พอ-ลูก: 

สวนสนุก มากกวาผูชมท่ีเคยใชบริการของธนาคารกรุงเทพ แตปจจุบันไมไดใชแลว 

สอดคลองกับแนวคิดดานการรับรูที่กลาววา ประสบการณเดิมของแตละบุคคลน้ัน 

มีอิทธิพลตอความสนใจและการเลือกรับรูสารของแตละบุคคล (พัชนี เชยจรรยา, 

2542, น.114) 
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 ตัวแปรดานเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกันสงผลใหความรูสึก

ที่มีตอภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ย่ิงใหญเสอม” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก 

ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” 

เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก เปนภาพยนตรโฆษณาที่ไมไดสรางขึ้นมาเพื่อเพศใดเพศหนึ่ง

โดยเฉพาะ ดงันัน้ภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาเรือ่งดงักลาวแลว ทัง้เพศชาย

และเพศหญิง จึงมีความรูสึกตอโฆษณาไมแตกตางกัน นอกจากน้ีการทําภาพยนตร

โฆษณาของธนาคารจะตองทาํใหครอบคลมุกบัผูชมทกุระดบัการศกึษา หรอืจะตองทาํ

ภาพยนตรโฆษณาท่ีไมไดเฉพาะเจาะจงไปท่ีผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง

โดยเฉพาะ เพราะระดับการศึกษา ไมไดเปนคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของกลุมเปาหมาย

ของธนาคารแตอยางใด ดังน้ันการดําเนินเรื่องและเนื้อหาในภาพยนตรโฆษณา

เร่ืองดงักลาว จงึไมไดสรางความแตกตางทางดานความรูสึกใหกบัผูทีม่รีะดบัการศกึษา

ที่แตกตางกันนั่นเอง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนั จะมกีารรบัรูภาพลกัษณ

ที่แตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการ

รบัรูภาพลกัษณทีแ่ตกตางกนั ภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...

ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา

 ตัวแปรดานระดับการศึกษา และภูมิหลังการใชบริการธนาคารกรุงเทพ 

ทีแ่ตกตางกนัสงผลใหการรบัรูภาพลกัษณภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชดุ 

“ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม แตกตางกัน โดยตัวแปร

ดานระดับการศึกษา พบวา ผูชมที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และระดับการ

ศึกษาปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโทมีการรับรูภาพลักษณภายหลังจากที่ไดรับชม

ภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย : ดอกกลวยไม

มากกวา ผูชมท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรที่

กลาวไววา ตัวแปรดานการศึกษาเปนลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร 

กลาวคือ คนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่ตางกันยอมมีความรูสึกนึกคิดอุดมการณและ

ความตองการท่ีแตกตางกันไป อีกท้ังระดับการศึกษาที่ตางกัน ยังกอใหเกิดทัศนคติ

และประสบการณที่แตกตางกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2547, น. 218-222) และตัวแปร
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ดานภูมิหลังการใชบริการธนาคารกรุงเทพ พบวา ผูชมที่ไมไดใชบริการของธนาคาร

กรงุเทพ และผูชมทีเ่คยใชบรกิารของธนาคารกรงุเทพ แตปจจบุนัไมไดใชแลวมกีารรบั

รูภาพลักษณภายหลังจากท่ีไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญ

เสมอ” เรื่อง ตา-ยาย : ดอกกลวยไมมากกวาผูชมที่ใชบริการของธนาคารกรุงเทพ 

ซึ่งภูมิหลังการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ ถือไดวาเปนประสบการณที่มีอิทธิพล

ตอการรับรูภาพลักษณของปจเจกบุคคลดวยเชนกัน (รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2546) 

และจากผลการวิจัยท่ีพบวาผูชมท่ีไมไดใชบริการของธนาคารกรุงเทพมีการรับรูภาพ

ลักษณมากที่สุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูชมท่ีใชบริการของธนาคารกรุงเทพ และผูชม

ที่เคยใชบริการของธนาคารกรุงเทพ แตปจจุบันไมไดใชบริการแลว อาจจะมี

ประสบการณการใชบรกิารของธนาคารกรงุเทพทีไ่มคอยนาจดจาํ ซึง่ประสบการณดงั

กลาวนั้นสงผลตอการรับรูภาพลักษณของกลุมเปาหมาย อาจทําใหกลุมเปาหมาย

ไมสามารถรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงเทพไดอยางเต็มที่ก็เปนได

 ตัวแปรดานเพศ ชวงอายุ และชวงรายไดสวนตัวตอเดือน ที่แตกตางกัน

สงผลใหการรบัรูภาพลกัษณภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...

ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัย

เรื่อง “กลยุทธการประชาสัมพันธ การรับรูขาวสาร และภาพลักษณ ของคณะแพทย-

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ของ จอย ทองกลอมสี (2550) ที่พบวา ผูที่มีเพศ 

ชวงอายุ และชวงรายไดที่แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตอคณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมแตกตางกัน อีกดวย

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีการ

รบัรูภาพลกัษณทีแ่ตกตางกนั ภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...

ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา

 ตัวแปรดานภูมิหลังการใชบริการของธนาคารกรุงเทพ ที่แตกตางกันสงผล

ใหการรับรูภาพลักษณภายหลังจากท่ีไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...

ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก แตกตางกัน โดยผูชมที่ไมไดใชบริการของ

ธนาคารกรุงเทพ มีการรับรูภาพลักษณภายหลังจากที่ไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด 

“ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก มากกวาผูชมที่ใชบริการของ

ธนาคารกรุงเทพและผูชมที่ใช และไมไดใชบริการของธนาคารกรุงเทพ มีการรับรูภาพ

ลกัษณภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสุข...ยิง่ใหญเสมอ” เรือ่ง 
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พอ-ลูก: สวนสนุก มากกวาผูชมที่เคยใชบริการของธนาคารกรุงเทพ แตปจจุบันไมได

ใชแลว สอดคลองกบัแนวคดิดานภาพลกัษณทีก่ลาวไววาปจจยัทีท่าํใหเกดิภาพลกัษณ

ขององคกรในทางท่ีดีหรือไมดีน้ัน ก็อาจข้ึนอยูกับทัศนคติของบุคคล เนื่องจากแตละ

บุคคลไดรับและสะสมประสบการณมาไมเหมือนกัน ซึ่งประสบการณตางๆ เหลานั้น

เปนผลทําใหเกิดทัศนคติตามมา และหนึ่งในปจจัยที่เปนตัวกําหนดทัศนคติดังกลาว 

คือ ประสบการณสวนตัวของบุคคลโดยตรง (ไพบูลย อินทรวิชา, 2527) จากผลการ

วิจัยที่พบวาผูชมที่ไมไดใชบริการของธนาคารกรุงเทพมีการรับรูภาพลักษณมากที่สุด 

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ ผูชมทีใ่ชบรกิารของธนาคารกรงุเทพ และผูชมทีเ่คยใชบรกิารของ

ธนาคารกรุงเทพ แตปจจุบันไมไดใชบริการแลว อาจจะมีประสบการณการใชบริการ

ของธนาคารกรุงเทพท่ีไมคอยนาจดจํา ซ่ึงประสบการณดังกลาวนั้นสงผลตอการรับรู

ภาพลกัษณของกลุมเปาหมาย อาจทาํใหกลุมเปาหมายไมสามารถรบัรูภาพลักษณของ

ธนาคารกรุงเทพไดอยางเต็มที่ก็เปนได

 ตัวแปรดานเพศ ชวงอายุ ชวงรายไดสวนตัวตอเดือน และระดับการศึกษา 

ทีแ่ตกตางกนัสงผลใหการรบัรูภาพลกัษณภายหลงัจากทีไ่ดรบัชมภาพยนตรโฆษณาชดุ 

“ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก ไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลอง

กับงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธการประชาสัมพันธ การรับรูขาวสาร และภาพลักษณ ของ

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ของ จอย ทองกลอมสี (2550) ที่พบ

วา ผูที่มีเพศ ชวงอายุ และชวงรายไดที่แตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณตอคณะ

แพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไมแตกตางกนั อกีดวย ในสวนของตวัแปรดาน

ระดับการศึกษานั้น ถึงแมวาระดับการศึกษาจะเปนหนึ่งในหลายๆ ตัวแปรที่สงผลตอ

การรบัรูภาพลกัษณ แตกไ็มไดหมายความวาผูทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนั จะตอง

มีการรับรูภาพลักษณท่ีแตกตางกันเสมอไป ท้ังนี้เพราะมีอิทธิพลดานอื่นๆ เขามา

เกีย่วของดวย เชน กรอบอางองิ ซึง่เกดิจากการสัง่สอนอบรมทางครอบครวั และสงัคม 

ดังที่พัชนี เชยจรรยา (2542, น.114) ไดกลาวไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูชมสวนใหญมี

ระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี ซึ่งผูที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน ก็อาจจะได

รับอทิธพิลจากสิง่แวดลอมทีเ่หมอืน หรอืคลายคลึงกนั จงึอาจทาํใหการรบัรูภาพลักษณ

ที่มีตอธนาคารกรุงเทพ ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรูภาพลักษณของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มี

ความสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการใชบรกิารของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 การรบัรูภาพลกัษณของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ภายหลังจากที่ไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” 

เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาระดับการรับรูภาพ

ลักษณของธนาคารกรุงเทพ ภายหลังจากที่ไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความ

สุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม มาก ก็จะมีแนวโนมที่จะใชบริการ 

หรือ แนะนําบอกตอใหผูอื่นมาใชบริการของธนาคารกรุงเทพดวยเชนกัน ซึ่งจากผล

การวจิยัพบวา ผูชมสวนใหญเหน็วาภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” 

เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไมเปนสินคาที่ตอบสนองความตองการของทานไดเปนอยาง

ด ีและผูชมสวนใหญมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใช และแนะนาํใหผูอืน่ใชบรกิารบญัชเีงนิฝากของ

ธนาคารกรงุเทพ สอดคลองกบัแนวคดิดานพฤตกิรรมผูบรโิภคทีก่ลาวไววา กระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภคจะเกดิขึน้กต็อเมือ่ไดรบัสิง่เรา และรบัรูถงึปญหาวา สนิคาและ

บริการดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการของตนไดนั่นเอง (พิบูล ทีปะปาล, 

2545, น. 66)

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 การรบัรูภาพลกัษณของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ภายหลังจากที่ไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” 

เร่ือง พอ-ลกู: สวนสนกุ มคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการใชบรกิารของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาระดับการรับรูภาพลักษณ

ของธนาคารกรุงเทพ ภายหลังจากท่ีไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...

ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง พอ-ลูก: สวนสนุก ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมที่จะใชบริการ 

หรือ แนะนําบอกตอใหผู อื่นมาใชบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง “ทศันคตขิองผูบรโิภคทีม่ตีองงานโฆษณาองคกร (Corpo-

rate Advertising) ของบริษัทโทรศัพทเคลื่อนที่ DTAC กรณีศึกษาโฆษณาชุด “สํานึก

รักบานเกิด” ของอังสนา อังสนานิวัตน ที่ผลการวิจัยพบวาในทางพฤติกรรมการซื้อใช

บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่แสดงออกนั้นกลับไมเปนไปตามทัศนคติที่มี ทั้งนี้เพราะ

พฤติกรรมผูบริโภคนั้นยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมากมาย เชน ความรูสึก ความ

นึกคิด สิ่งจูงใจ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ อีกทั้ง
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กองทุนเปดบัวหลวง RMF/ LTF เปนสินคาเฉพาะทางที่ตองอาศัยความสนใจ และ

ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนมากเพียงพอ จึงจะสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อและแนะนําให

ผูอื่นซื้อกองทุนเปดบัวหลวง RMF/ LTF ของธนาคารกรุงเทพได

สรุปและขอเสนอแนะ

 1. ผูชมมคีวามรูสกึตอภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” 

เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม วาโฆษณาเรื่องดังกลาวมีวิธีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

ธนาคารที่นาสนใจ และโฆษณาเรื่องดังกลาวทําใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ

เงินฝากไดเปนอยางดี อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นในการทําภาพยนตรโฆษณาครั้ง

ตอไป ควรจะเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับธนาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาลงในโฆษณา

ใหมากกวาเดิม เพื่อที่ผูชมจะไดมีความรูสึกตอโฆษณาในประเด็นดังกลาวมากขึ้น

 2.  ผูชมมคีวามรูสกึตอภาพยนตรโฆษณาชดุ “ทกุความสขุ...ยิง่ใหญเสมอ” 

เรือ่งพอ-ลกู: สวนสนกุ วาโฆษณาเรือ่งดงักลาวทาํใหทราบรายละเอยีดเกีย่วกบับรกิาร

เงนิฝากไดเปนอยางด ีอยูในระดบัปานกลาง ดงันัน้ในการทาํภาพยนตรโฆษณาครัง้ตอไป 

ควรจะเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาลงในโฆษณาใหมากกวาเดิม เพื่อที่ผูชมจะไดมี

ความรูสึกตอโฆษณาในประเด็นดังกลาวมากขึ้น

 3.  ภายหลังจากท่ีไดรับชมภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญ

เสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม และเรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก ผูชมรับรูวาธนาคาร

กรุงเทพเปนธนาคารท่ีใหบริการทางการเงินครบวงจร และธนาคารกรุงเทพมีการใช

เทคโนโลยีชวยในการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ดังนั้นในการทําภาพยนตร

โฆษณาองคกรครั้งตอไป ควรจะสื่อใหเห็นถึงภาพลักษณในดานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อ

ที่ผูชมจะไดรับรูภาพลักษณของธนาคารในระดับที่มากขึ้น 

 4. ภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่องพอ-ลูก: 

สวนสนกุเปนโฆษณาองคกรทีเ่ชือ่มโยงกบักองทนุเปดบวัหลวง RMF/ LTF ซึง่กลุมเปา

หมายของกองทุนเปดบัวหลวง RMF/ LTF คือ ผูที่มีชวงอายุ 21 ป ขึ้นไป และมีชวง

รายไดขั้นตํ่า 15,000 บาท/ เดือน ซึ่งอาจเปนเพราะนักแสดงในเรื่องดังกลาวเปนคุณ

พอและลกูสาว จงึทาํใหผูชมรบัรูถึงกลุมเปาหมายของภาพยนตรโฆษณาเรือ่งนีว้ากลุม
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เปาหมายของภาพยนตรโฆษณาเรื่องน้ีคือ ผูปกครองที่มีบุตรชวงอายุตํ่ากวา 14 ป 

ซึ่งไมตรงกับกลุมเปาหมายของภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ ดังนั้นในการทําภาพยนตร

โฆษณาในครัง้ตอไปควรคดัเลอืกนกัแสดงใหใกลเคยีงกบักลุมเปาหมายมากกวานี ้ทัง้นี้

เพือ่ความชดัเจนของกลุมเปาหมาย และเพือ่เปนการปองกนัความสบัสนทีอ่าจเกดิขึน้

 5. จากการพูดคุยกับผูชมสวนใหญ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม พบวา

ภาพยนตรโฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” เรื่อง ตา-ยาย: ดอกกลวยไม และ

เรื่องพอ-ลูก: สวนสนุก นั้น ผูชมบางสวนคิดวาเปนโฆษณาของบริษัทประกันชีวิต

มากกวาโฆษณาของสถาบนัการเงนิ เนือ่งจากยงัขาดความเชือ่มโยงถงึธนาคารกรงุเทพ

อยู เพราะถาหากในตอนทายของภาพยนตรโฆษณาไมมสัีญลักษณของธนาคารกรงุเทพ 

ก็ไมสามารถทราบไดวาเปนภาพยนตรโฆษณาของสถาบันการเงินใด ดังนั้นในการทํา

ภาพยนตรโฆษณาองคกรครั้งตอไป ควรจะมีการกลาวถึง หรือเชื่อมโยงไปยังธนาคาร

กรุงเทพมากกวานี้ เพื่อสรางการจดจํา ปองกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับผูชม และ

เปนการชวยสรางภาพลักษณขององคกรใหมีความเดนชัดมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยัครัง้นีส้าํเรจ็ลลุวงไปไดดวยด ีเพราะความเมตตาจาก รองศาสตรา-

จารยแอนนา จุมพลเสถียร อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารยสุเมธ สมภักดี 

คณะกรรมการ และอาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช ประธานกรรมการสอบ ที่สละเวลา

อนัมคีา ใหคาํปรกึษา ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ ในงานวจิยั รวมถงึอาจารย

ทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน และใหความรูอยางเต็มที่ รวมถึงพี่ๆ ที่หองโครงการฯ 

ที่คอยชวยเหลือในเรื่องตางๆ จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ หองเรียน ฯลฯ ตลอด

ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา

 ขอบคุณเพื่อนๆ MCM รุน 12 ทุกคน ที่แลกเปล่ียนประสบการณตางๆ 

รวมกัน ทั้งในและนอกหองเรียน ขอบคุณเพื่อนๆ ชาว Dom-Khai (การด กุง จิ๊ก แจม 

ตาล นุก นุน ปน โอม) ที่คอยชวยเหลือ สนับสนุน และอยูเคียงขางกันและกัน รวมถึง

ทานประธาน (พี่เจต) ที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาตลอดมา
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 ขอบคณุชาว BBDO Bangkok โดยเฉพาะพีบ่ัด๊ หวัหนาทีแ่สนจะเขาใจลกูนอง

และคอยสนบัสนนุทัง้เรือ่งงานและเรือ่งเรยีนตลอดเวลา ขอบคุณพีแ่ปม เพือ่นรวมงาน

ที่คอยชวยเหลือกันอยูทุกวัน ขอบคุณพี่ทอย หนึ่งในทีม creative ของภาพยนตร

โฆษณาชุด “ทุกความสุข...ยิ่งใหญเสมอ” พี่เอและนํ้าหวาน AE ที่คอยใหขอมูล และ

ตอบทุกขอสงสัยเกี่ยวกับโฆษณาเรื่องนี้ ขอบคุณชาวเห็ด ที่คอยใหกําลังใจ

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ-คุณแม กําลังใจที่สําคัญ และคอยอยูเคียงขาง 

คอยรับฟง คอยสนับสนุน และคอยชวยเหลือตลอดมา รวมถึงอาตุม ที่ชวยใหงานวิจัย

ครั้งนี้สําเร็จไปดวยดีอีกขั้นหนึ่ง

 สดุทายนี ้ขอขอบคณุ ทกุเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ ทกุประสบการณทีพ่บเจอทีเ่ปน

กําลังใจและแรงผลักดัน ใหเดินทางมาจนถึงวันนี้...
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 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารและทัศนคติที่มีตอ กฟผ. ของกลุม

วยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร” มวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร 

ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) รวมถึงศึกษาลักษณะทางประชากรของวัยรุนที่แตกตางกันกับพฤติกรรมการ

เปดรบัขาวสารเกีย่วกบั กฟผ. ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารของ

วัยรุนกับทัศนคติตอ กฟผ. และความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรม

ที่มีตอ กฟผ. รูปแบบการวิจัยเปนการศึกษาดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ดวยเทคนิควิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูล ณ ชวง

เวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษากับกลุมวัยรุน อายุ 15-21 ป อาศัย

อยูในกรุงเทพมหานครท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา 

จํานวน 300 คน ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบผสม (Mixed Sampling) สําหรับ

การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใช คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การหาคา t-test 

Independence, One-way Analysis of Variance (F-test) และคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง มีชวงรายได

ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท ในดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 

พบวา สวนใหญไดรับขาวสารเก่ียวกับ กฟผ. จากสื่อโทรทัศนมากที่สุด ประมาณ 

9 ครั้งตอ 3 เดือน ดานความรูเกี่ยวกับ กฟผ. พบวา สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ กฟผ.

ระดับมาก (74.7%) สําหรับทัศนคติที่มีตอ กฟผ. พบวาสวนใหญมีระดับทัศนคติ

โดยรวมเปนทัศนคติเชิงบวก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.91) ดานแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ 

กฟผ. พบวา โดยรวมมีแนวโนมพฤติกรรมการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตางๆ 

ของ กฟผ. อยูในระดบัตัง้ใจทีจ่ะสนบัสนนุ กฟผ. สงู (คาเฉลีย่เทากบั 3.55) นอกจากนี้

บทคัดย่อ
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ยังพบวา กลุมวยัรุนในกรงุเทพมหานครทีมี่ลักษณะทางประชากรแตกตางกนั มพีฤตกิรรม

การเปดรับขาวสาร กฟผ. ไมแตกตางกัน ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. กับ

ทัศนคติพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติโดย

รวมตอ กฟผ. จะมีเพียงทัศนคติตอ กฟผ. ดานความเปนองคกรที่มีความสําคัญของ

ประเทศเทานัน้ทีม่คีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอ กฟผ. นอกจากนีย้งัพบวา ทศันคตโิดย

รวมของวัยรุนที่มีตอ กฟผ. มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ กฟผ.

คําสําคัญ:	 เปดรับขาวสาร,	ทัศนคติ,	กลุมวัยรุน,	กฟผ.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 มีชื่อยอวา “กฟผ.” เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

สงักดักระทรวงพลงังาน มภีาระหนาทีใ่นการผลติและจดัสงหรอืจาํหนายกระแสไฟฟา

ใหแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูใชไฟฟาตรง และประเทศใกลเคียง 

รวมทั้งดําเนินธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงานไฟฟา ตามพระราชบัญญัติการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 กฟผ. จึงไดดําเนินการผลิตไฟฟาใหเพียงพอ 

เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟาของประเทศไทย (การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย, ม.ป.ป.)

 เนือ่งจากเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ ภาคเกษตรกรรม และภาคอตุสาหกรรม

เพิม่สงูขึน้ในทกุๆ  ป จาํนวนประชากรในประเทศเพิม่ขึน้ สงผลใหระบบสาธารณปูโภค

ขั้นพื้นฐานอันไดแก พลังงานไฟฟา นํ้า ระบบการสื่อสาร เชื้อเพลิง มีความจําเปนมาก

ยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ทําใหความตองการใชพลังงานไฟฟาจากดานตางๆ  เพิ่มสูง

ขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ความตองการใช

ไฟฟาของประเทศไทยสูงสุด 26,121.10 เมกะวัตต มากกวาความตองการใชไฟฟา

สงูสดุของป 2554 (23, 900 เมกะวตัต 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 น.) ประมาณ 

1,782 เมกะวัตต โดยมีการทําลายสถิติปริมาณการใชพลังงานไฟฟาสุทธิสูงสุด ถึง 7 

ครั้ง (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2555) 

 นอกจากนี้ เหตุการณที่เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 จากเหตุการณ

แผนดนิไหวทีป่ระเทศสหภาพพมา ขนาดความสัน่สะเทอืน 6.6 รกิเตอร สงผลใหวาลว

กาซธรรมชาติที่บานอีตอง จ.กาญจนบุรี ซึ่งรับกาซฯ จากประเทศพมา เกิดปญหาปด

ตวัเอง และทาํใหประเทศไทยไมสามารถรบักาซธรรมชาตจิากพมาในอตัรา 1,100 ลาน

ลกูบาศกฟตุตอวนัได รวมทัง้สงผลใหโรงไฟฟาทีใ่ชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาตจิากฝงตะวนั

ตก กําลังผลิตไฟฟารวมประมาณ 5,000 เมกะวัตต ตองหยุดเดินเครื่องชั่วคราวทั้งนี้ 

กฟผ.ไดแกไขสถานการณดงักลาวดวยการสัง่เดนิเครือ่งนํา้มนัเตาจากโรงไฟฟาราชบรุี
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ทดแทน จนกระทั่งทอกาซกลับมาเริ่มสงกาซไดตามปกติเม่ือเวลา 11.00 น. และ

สามารถสงจายเขาโรงไฟฟากาซฯ ทั้งหมดไดในชวงบายวันที่ 11 พ.ย. 2555

 นายพงษดิษฐ พจนา รองผูวาการกิจการสังคม  กฟผ. กลาววา ในชวง 

2-3 ปที่ผานมาไดเกิด เหตุการณตางๆ ที่ทําใหไมสามารถ จัดสงกาซฯ สูระบบไฟฟา

หลายครั้ง แสดงใหเห็นวาการพึ่งพิงกาซฯ ในการผลิตไฟฟามากไป ซ่ึงปจจุบันไทย

ใชกาซฯ ผลิตไฟฟาถึง 70% ของเชื้อเพลิงทั้งหมด และอีก 15 ป กาซฯ ในอาวไทย

ซึง่เปนปรมิาณสวนใหญทีใ่ชผลติไฟฟาไทยจะหมดลงไป เส่ียงตอความไมมัน่คงในระบบ

ไฟฟา ดังนั้น ตองวอนทุกภาคสวนใหความสําคัญกระจายแหลงเชื้อเพลิงและรวมกัน

เรงหาทางออกใหกับการพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศ เนื่องจากกระบวนการ

พัฒนาโรงไฟฟาในปจจุบันตองใชเวลา 5-6 ป (ไทยโพสต, 2555)

 จากเหตุการณดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความไมมั่นคงของแหลงพลังงาน

เชื้อเพลิง ดังน้ัน กฟผ. จึงเรงดําเนินการเพื่อสรางความรูความเขาใจแกประชาชน

เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร และใหตระหนักถึงสถานการณดานพลังงานใน

อนาคต รวมถึงเกิดความรูเพื่อตัดสินใจเลือกพลังงานในอนาคตได อีกทั้งสรางการ

ยอมรบัตอการดาํเนนิงานของ กฟผ. จนมแีนวโนมสนบัสนนุการดาํเนนิงานขององคกร

ในอนาคต

 ดังนั้น การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอ กฟผ. จึงเปนส่ิงจําเปน

และมคีวามสาํคญัเปนอยางมาก เพือ่ใหทราบถงึภาพลกัษณขององคกรทีเ่กดิขึน้วาเปน

ไปในทิศทางบวก ลบ หรือเปนกลางอยางไรในทัศนคติของประชาชน รวมถึงความรู

ความเขาใจ และการตระหนกัถึงสถานการณพลงังานของประเทศ ทีจ่ะสงผลตอทศันคติ

ทีม่ตีอองคกร และกอใหเกดิการสนบัสนนุการดาํเนนิงานขององคกรตอไป โดยผูศกึษา

เลอืกศกึษากลุมวยัรุนทีก่าํลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจนถงึอดุมศกึษาใน

เขตกรงุเทพมหานคร เนือ่งจากเปนกลุมคนรุนใหมทีม่คีวามคดิและความเชือ่มัน่ตนเอง

และเปนวัยที่ไดรับความรูจากในหลักสูตรการเรียน อีกทั้งมีการเปดรับขอมูลจากสื่อ

ภายนอก และที่สําคัญเปนวัยที่กําลังจะกาวเขาสูวัยทํางานและเปนกลุมคนรุนใหมที่

จะเปนกําลังสําคัญของประเทศ รวมถึงจะเติบโตเปนกลุมบุคคลหลักที่จะใชพลังงาน

ตอไปในอนาคตดวย 
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 วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนม

พฤติกรรมที่มีตอ กฟผ.ของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุมวัยรุ นที่แตกตางกันกับ

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ กฟผ. 

 3. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารของกลุมวยัรุนทีม่คีวามสัมพนัธ

กับทัศนคติตอ กฟผ.

 4. เพือ่ศกึษาทศันคตขิองกลุมวยัรุนทีม่คีวามสัมพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรม

ที่มีตอ กฟผ.

 คําสําคัญ
 วัยรุน หมายถึง วัยรุนตอนกลางที่มีอายุ 15-18 ป และ วัยรุนตอนปลาย

ที่มีอายุ 19-21 ป

 พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร หมายถงึ พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร กฟผ. 

จากสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร สื่อออนไลน (เว็บไซต, Facebook) สื่อ

นอกบาน (Billboard, Mobile Ad.) สื่อบุคคล กิจกรรม และสื่ออื่นๆ 

 ความรู หมายถึง ขอเท็จจริง เปนขอมูลที่กลุมเปาหมายไดรับและเก็บ

รวบรวมจากประสบการณตางๆ  จากการที่ยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมี

เหตุผล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะทางประชากรของผูรับสาร และพฤติกรรมการเปดรับ

สารของกลุมเปาหมายดวย

 ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอ กฟผ. ในดานความนาเช่ือถือในการ

บรหิารงาน ความเปนองคกรทีม่คีวามสาํคญัของประเทศ ความเปนองคกรทีม่ชีือ่เสยีง 

และความเปนองคกรที่หวงใยสังคมและสิ่งแวดลอม 

 แนวโนมพฤตกิรรม หมายถงึ ความตัง้ใจทีจ่ะสนบัสนนุกจิกรรมตางๆ  ของ 

กฟผ. ไดแก การสนบัสนนุโครงการกอสรางโรงไฟฟาใหม การรณรงคกจิกรรมเพือ่สังคม 

และการสมัครงานกับ กฟผ.
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วิธีการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวย

เทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการเก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใด

เวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู โดยประชากรทีใ่ชในการศึกษาครัง้นี ้คือวยัรุนตอน

กลางและตอนปลาย ในชวงอาย ุ15-21 ป ทีก่าํลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ถึงระดับอุดมศึกษา และอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน โดยใชวิธีการ

สุมกลุมตัวอยางแบบผสม (Mixed Sampling) ทั้งการเลือกตัวอยางแบบอาศัยหลัก

ความนาจะเปน (Probability Sampling) และไมใชความนาจะเปน (Non-Probabil-

ity Sampling) ดวยวิธีการเลือกกลุมแบบแบงพวก (Stratified Cluster Sampling) 

การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) และการสุมตวัอยางแบบตรง

ตามชนดิ (Typical Sampling) 

 สําหรับการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

ผลการวิจัยและอภิปราย

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสาร กฟผ. ที่แตกตางกัน

 จากผลการศกึษาพบวา กลุมเปาหมายเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย มอีายุ 

19-21 ป การศกึษาอยูในระดบัอดุมศกึษา มชีวงรายไดครอบครวัเฉลีย่ตอเดอืนไมเกนิ 

30,000 บาท สําหรับพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. กลุมเปาหมายมีการเปดรับ

ขาวสาร กฟผ.จากสื่อโทรทัศนมากที่สุด และมีความถี่ในการเปดรับขาวสาร กฟผ. 9 

ครั้งตอ 3 เดือน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา “กลุ มวัยรุ นในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสาร กฟผ. ที่ไมแตกตางกัน” หมายความวา ลักษณะทางประชากรไมมีผลตอ

พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร กฟผ. (ครัง้ตอ 3 เดอืน) เนือ่งจากกลุมตวัอยางทัง้ 2 กลุม
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เปนกลุมทีม่ลีกัษณะทางประชากรคลายกนัไมวาจะเปนเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และ

ชวงรายไดครอบครวัเฉลีย่ตอเดอืน รวมถงึมลีกัษณะทางจติวทิยาคลายคลงึกนั ทัง้ความ

รูสึกนึกคิด ทัศนคติ จึงสงผลใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. เปนไปในทิศทาง

เดยีวกนัดวย อกีทัง้พบวากลุมเปาหมายสวนมากมพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร กฟผ.

จากสื่อที่มีผูเปดรับมากที่สุด (โทรทัศน) แสดงใหเห็นวาสื่อโทรทัศนยังคงเขาถึงคนทุก

เพศ ทุกวัย และทุกครัวเรือนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่วา “วัยรุนหนุม

สาว ใชเวลาดูโทรทัศนมากกวาหนังสือพิมพและเปนวัยที่ใหความสนใจกับสื่อใหมๆ  

มากกวาวยัอืน่ๆ ” (ยบุล เบญ็จรงคกจิ, 2534, น. 65-71) อกีทัง้ยงัสอดคลองกบัแนวคดิ

ที่กลาววา ผูรับสารท่ีมีลักษณะทางประชากรรวมกัน ยอมมีลักษณะทางจิตวิทยา

คลายคลึงกัน และสงผลใหมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, 

น. 105-109) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติตอ กฟผ.

 จากผลการศกึษาพบวา กลุมวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร สวนใหญมรีะดบั

ทัศนคติโดยรวมเปนทัศนคติเชิงบวก สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา 

“พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. จากสื่อที่มีผูเปดรับมากที่สุด (โทรทัศน) ไมมี

ความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมตอ กฟผ.” หมายความวา กลุมเปาหมายมีการเปด

รับขาวสาร กฟผ. จากสื่อที่มีผูเปดรับมากที่สุด (โทรทัศน) แตก็ไมไดมีทัศนคติโดยรวม

ตอ กฟผ. ดีขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละดานพบวา “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. 

จากสือ่ทีม่ผูีเปดรบัมากทีส่ดุ (โทรทศัน) มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอ กฟผ. ดานความ

เปนองคกรที่มีความสําคัญของประเทศ” มีคาเปนลบ หมายความวา ผูที่มีพฤติกรรม

การเปดรับขาวสาร กฟผ. จากสื่อโทรทัศนบอยครั้งเพียงใด แตกลับมีทัศนคติไมคอยดี

ตอ กฟผ. ดานความเปนองคกรที่มีความสําคัญของประเทศ ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา ขาว

ที่นําเสนอเกี่ยวกับ กฟผ. เปนเชิงลบมากกวาเชิงบวก อาทิ ขาวการตอตานโรงไฟฟา

ของชมุชน หรอืขาวโรงไฟฟานวิเคลยีร ฯลฯ จงึอาจทาํใหวยัรุนเกดิทศันคตทิีไ่มคอยดนีกั

ในดานความเปนองคกรที่มีความสําคัญของประเทศ แตเมื่อพิจารณาทัศนคติโดยรวม

จึงเปนบวก หรือนอกจากนี้อาจเปนเพราะวัยรุนมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. 
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มากเกินไป โดยท่ีไมอาจจําแนกไดวาขอมูลใดเปนขอมูลที่ถูกตองหรือสําคัญ อีกทั้ง

ทําใหเกิดความเบื่อหนาย สงผลใหมีทัศนคติแปรเปลี่ยนเปนดานลบ ตามแนวคิดที่วา 

บุคคลแตละคนจะมีขีดความสามารถในการประมวลขอมูลขาวสารไดจํากัด จึงเกิด

ปญหาขอมูลขาวสารลนตัวขึ้น (Information Overload) จากการที่ผูนั้นมีกิจกรรม

การสื่อสารหลายอยางในแตละวัน ทําใหมีขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ  มากมาย

จนไมอาจจดัระบบหรอืเลอืกนาํมาใชได (สเุทพ พงศศรวีฒัน, ม.ป.ป.) แตอยางไรกต็าม

จากผลการศึกษาที่พบวา วัยรุนมีทัศนคติโดยรวมที่ดีตอ กฟผ. จึงนาจะนําประเด็นนี้

ไปศึกษาเชิงลึกเพื่อทราบสาเหตุดังกลาวตอไป

 สาํหรบั “พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร กฟผ. ไมมคีวามสมัพนัธกบัทศันคติ

ตอ กฟผ.” ในดานความนาเชื่อถือในการบริหารงาน ดานความเปนองคกรที่มีชื่อเสียง 

และดานความเปนองคกรท่ีหวงใยสังคมและสิ่งแวดลอม อาจเปนเพราะทัศนคติตอ 

กฟผ.ของกลุมเปาหมายเกิดจากความรูท่ีมีมาอยูกอนแลว เนื่องจากผลการวัดระดับ

ความรูเกีย่วกบั กฟผ. ของกลุมเปาหมายนัน้พบวากลุมเปาหมายสวนมากมรีะดบัความ

รูมาก แสดงถึงความไมสัมพันธกันระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. กับ

ทัศนคติที่มีตอ กฟผ. ดังน้ัน ไมวากลุมเปาหมายจะมีความบอยครั้งในการเปดรับ

ขาวสารเพยีงใด กไ็มไดทาํใหทศันคตขิองกลุมเปาหมายดขีึน้ ซึง่แสดงใหเหน็วาทศันคติ

มคีวามเกีย่วของกบัความรู แตไมมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร กฟผ. 

ตามแนวคดิทีว่า ความรูเปนสิง่ทีเ่กีย่วของกบัการระลกึถงึเฉพาะเรือ่งทัว่ๆ ไป โดยเนน

ความจาํ และการเกดิความรูไมวาระดบัใดกต็ามยอมมคีวามสัมพนัธกบัความรูสึกนกึคดิ 

ซึง่เชือ่มโยงกบัสภาพจติใจในบคุคลตางกนั อนัมปีจจยัจากประสบการณทีส่ั่งสมมาและ

สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลทําใหบุคคลมีความคิดและแสดงออกตามความคิด ความ

รูสึกของตน ดังน้ัน อาจกลาวไดวาความรูเปนบอเกิดของทัศนคติ (Benjamin B.

Bloom, 1971, pp. 271-273 อางถึงใน กฤติกา ศักดิ์มณี, 2547, น. 26) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติตอ กฟผ. มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรม

ที่มีตอ กฟผ.

 จากผลการศึกษาพบวา แนวโนมพฤติกรรมการสนับสนุนกิจกรรมหรือ

โครงการตางๆ ของ กฟผ. อยูในระดับตั้งใจที่จะสนับสนุน กฟผ. สูง สําหรับผลการ



JC JournalJC Journal144

ทดสอบสมมติฐานพบวา “ทัศนคติโดยรวมตอ กฟผ. มีความสัมพันธตอแนวโนม

พฤติกรรมที่มีตอ กฟผ.” นั่นคือ กลุมเปาหมายมีทัศนคติที่ดีตอ กฟผ. มีแนวโนม

พฤติกรรมท่ีมีตอ กฟผ. ในการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของ กฟผ.

ในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่วา ทัศนคติมีเพียงองคประกอบเดียวคือ ดาน

ความรูสึก ที่สามารถแสดงระดับความพอใจหรือไมพอใจตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง สวนองค

ประกอบดานความรูเปนเพียงปจจัยที่นําไปสูการเกิดทัศนคติ (Antecedents of 

Attitude) และองคประกอบดานพฤตกิรรมเปนผลทีเ่กดิจากทศันคต ิ (Consequences 

of Attitude) (Schiffman & Kamuk, อางถึงใน ธนาพงษ จันทรชอน, 2546, น. 48) 

และทัศนคติเปนตัวช้ีวัดวาบุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุหรือ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตางๆ  โดยทัศนคติมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจ

สงผลพฤติกรรมในอนาคต ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองสิ่งเรา และ

เปนมติขิองการประเมนิเพือ่แสดงวาชอบหรอืไมชอบตอประเดน็หนึง่ๆ  ซึง่ถอืเปนการ

สือ่สารภายในบคุคลทีเ่ปนผลกระทบมาจากการรบัสาร อนัจะสงผลไปถงึพฤตกิรรมตอ

ไป (Roger, 1978, pp. 208-209, อางถึงใน สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533, น. 35)

สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง มีชวงรายได

ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท ในดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

พบวา สวนใหญไดรับขาวสารเกี่ยวกับ กฟผ. จากส่ือโทรทัศนมากที่สุด ดานความรู

เกี่ยวกับ กฟผ.พบวา สวนใหญมีความรูเก่ียวกับ กฟผ.ระดับมาก (74.7%) สําหรับ

ทัศนคติที่มีตอ กฟผ. พบวาสวนใหญมีระดับทัศนคติโดยรวมเปนทัศนคติเชิงบวก 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.91) ดานแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ กฟผ.พบวา โดยรวมมีแนวโนม

พฤติกรรมการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของ กฟผ. อยูในระดับตั้งใจที่จะ

สนับสนุน กฟผ. สูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.55) นอกจากนี้ยังพบวา กลุมวัยรุ นใน

กรงุเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกตางกนั มพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร 

กฟผ. ไมแตกตางกัน ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. กับทัศนคติพบวา 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กฟผ. ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติโดยรวมตอ กฟผ. 
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จะมีเพียงทัศนคติตอ กฟผ. ดานความเปนองคกรที่มีความสําคัญของประเทศเทานั้น

ที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอ กฟผ. นอกจากนี้ยังพบวา ทัศนคติโดยรวมของวัยรุน

ที่มีตอ กฟผ. มีความสัมพันธตอแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอ กฟผ.

 จากผลการศกึษาดงักลาว กฟผ.ควรใหความสําคญักบัขอกงัวลและประเดน็

ที่กลุมเปาหมายใหความสนใจ ท้ังเรื่องการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ความมั่นคงของ

พลังงานไฟฟา ราคาคาไฟท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน และการคอรรัปช่ันที่อาจสงผลใหระบบ

ไฟฟาไมไดมาตรฐาน เพือ่ทีจ่ะไดปรบัปรงุ พฒันาการสือ่สารในประเดน็นัน้ๆ ใหถกูตอง

และเหมาะสมกบัความตองการของกลุมเปาหมายมากขึน้ และจากผลการศกึษาทีพ่บ

วา วยัรุนมกีารเปดรบัสือ่โทรทศันมากแตกลบัมทีศันคตเิชิงลบในดานความเปนองคกร

ที่มีความสําคัญของประเทศ ดังนั้น กฟผ. จึงควรใหความสําคัญในดานการสื่อสาร

ทีอ่าจจะเนนเรือ่งการสรางความรูความเขาใจควบคูไปกบัการสรางภาพลกัษณองคกร

ผานสื่ออื่นที่หลากหลายและเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น ซึ่งปจจุบันสื่อออนไลนคอน

ขางมปีระสทิธภิาพในการสือ่สาร อกีทัง้เปนสือ่ทีก่ลุมวยัรุนใหความสนใจเปนอยางมาก 

สําหรับเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ  เชน การสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ เพื่อสังคม ที่อาจนํา

มาเพิ่มชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น ทั้งนี้ 

การทาํกจิกรรมของกลุมวยัรุนกบั กฟผ. ถอืเปนการสรางความรวมมอืและยงัเปนโอกาส

ทีก่ลุมวยัรุนจะไดเกดิประสบการณตรงตอองคกร ซึง่เมือ่วยัรุนมคีวามรูความเขาใจตอ 

กฟผ. ในระดับมากแลว ก็จะมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเพิ่มขึ้น โดยจะสงผลตอแนวโนม

พฤติกรรมที่จะสนับสนุนงานหรือกิจกรรมตางๆ ของ กฟผ. ดีตามไปดวย นอกจากนี้ 

ผลการศึกษายังพบวา วัยรุนมีแนวโนมพฤติกรรมการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ

ตางๆ ของ กฟผ. อยูในระดับตั้งใจที่จะสนับสนุน กฟผ. สูง ซึ่งอาจเปนผลมาจากการ

มีความรู และทัศนคติที่ดีตอองคกร ดังนั้น กฟผ. จึงควรสื่อสารในประเด็นนี้ตอไปและ

ควรขยายการสื่อสารไปยังประเด็นอื่นๆ ที่วัยรุนมีความรูในระดับนอยเพื่อสรางความ

รูและเกดิความตระหนกัถงึความเปนองคกรสาํคญัผานส่ือทีห่ลากหลายและเหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย รวมถึงควรปลูกฝงตั้งแตวัยเด็กดวย

 สาํหรบัขอเสนอแนะสาํหรบัการศกึษาตอไปในอนาคต กฟผ. ควรเกบ็ขอมลู

จากกลุมวัยรุนในจังหวัดอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติ 

และแนวโนมพฤติกรรมของกลุมวัยรุนท่ัวประเทศใหครอบคลุมมากขึ้น และอาจจะ
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ศกึษากลุมเปาหมายกลุมอืน่ๆ เพิม่เพือ่ความหลากหลายของขอมลู อาท ิกลุมวยัทาํงาน 

หรือ กลุมคนทํางานวิชาชีพเฉพาะ เชน กลุมพนักงานที่มีอาชีพเกี่ยวกับพลังงาน เพื่อ

ทราบความคิดเห็นในฐานะท่ีเปนกลุมอาชีพคลายกัน ซึ่งอาจจะไดความคิดเห็นที่

หลากหลายแตกตางกันออกไป นอกจากน้ี ในการวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยอาจใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกหรือสัมภาษณกลุม เพื่อใหทราบขอมูลที่

เฉพาะเจาะจงและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ  ที่นาสนใจ อาทิ 

กลยุทธการสื่อสาร ประสิทธิผลของการสื่อสาร การรับรู ความคาดหวัง และความพึง

พอใจที่มีตอ กฟผ. เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น
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 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอการเปนเมืองหนังสือโลก

ของกรุงเทพมหานคร 2556” การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมกีารสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) จากกลุมนกัเขยีน 

กลุมสํานักพิมพ กลุมนักอาน และหนวยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมดเปน

จํานวน 12 ทาน รวมกับการสังเกตการณ (Observation) การคนควาและวิเคราะห

ขอมลูจากเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วของ (Documentary Research) โดยมชีวงระยะเวลา

ในการศึกษาตั้งแต เดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2556 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในประเด็นที่กรุงเทพมหานคร

ไดรับเลือกใหเปนเมืองหนังสือโลก พบวา กลุมผูเกี่ยวของไดมีการแสดงความคิดเห็น

ในมุมมองของสถานะที่แตกตางกันออกไป ในประเด็นหลักและบางหัวขอมีการแสดง

ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เชน การรณรงคการส่ือสารของกรุงเทพมหานคร

ที่ยังไมมีความตอเน่ือง การใหความสําคัญตอหองสมุดที่เปนโครงสรางสําคัญตอการ

เปนเมืองหนังสือโลก การมองหนังสือเปนเครื่องมือสําคัญตอการพัฒนาสังคมและ

ประเทศ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นตอปจจัยของการดําเนินงานที่สามารถจะ

ประสบความสําเร็จและการรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ในการเปนสวนหนึ่งของการ

ขับเคลื่อนการเปนเมืองหนังสือโลกของกรุงเทพมหานคร

 สวนปจจยัทีส่งผลตอพฤตกิรรมการอานของคนไทย พบวา มกีารแบงปจจยั

ออกเปน 4 สวน ไดแก บทบาทของครอบครัว บทบาททางการศึกษา การอานบน

เทคโนโลยีและวัฒนธรรมการอานของไทย ซ่ึงมีการวิเคราะหถึงบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมไทยในอดีตไดอยางนาสนใจในการยอนกลับไปพิจารณาตอวิถีการดําเนิน

ชีวิตและโอกาสทางการศึกษาของคนไทยในอดีต ทั้งหมดนี้ลวนเปนสวนหนึ่งที่อาจสง

ผลมายังพฤติกรรมการอานของคนไทยในปจจุบัน

 สดุทายการศกึษาการวางแผนของกรงุเทพมหานครตอการเปนเมอืงหนงัสอื

โลก พบวา หนวยงานของกรุงเทพมหานครไดมีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค 

กลยุทธและการประเมิน เอาไวอยางชัดเจนซึ่งมีเปาหมายตอการยกระดับการอาน

บทคัดย่อ
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ของคนไทยใหเพิ่มมากขึ้นเปน 10- 15 เลมตอป แตยังมีปญหาตอการสื่อสารที่ไม

ตอเนื่องซึ่งสรางผลกระทบตอการการรับรู และการกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิด

พฤติกรรมตอการมีสวนรวมเกี่ยวกับการเปนเมืองหนังสือโลกของกรุงเทพมหานคร

คําสําคัญ:	 เมืองหนังสือโลก,	 กรุงเทพมหานคร,	 ความคิดเห็น,	 นักเขียน,	 นักอาน,	
สํานักพิมพ์.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 โครงการเมอืงหนงัสอืโลกเกดิขึน้จากองคกรยเูนสโกไดเหน็ความสาํคญัของ

การอยูรวมกนัอยางสนัตสิขุของเหลามนษุยชาต ิหนงัสือจงึเปนเครือ่งมอืทีม่พีลังอาํนาจ

และประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการกระจายความรูใหกระจายไปทั่วโลก ดังนั้นองคกร

ยูเนสโกจึงไดพยายามสงเสริมใหเกิดการอาน การจัดพิมพหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค

ที่ตองการสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดความยั่งยืน จนกระทั่งเมื่อป 2544 โครงการ

เมอืงหนงัสอืโลกไดเริม่ตนครัง้แรกทีก่รงุมาดรดิ ประเทศสเปนและดาํเนนิการคดัเลอืก

จากองคกรยเูนสโกมาทกุปภายใตเงือ่นไขการเสนอแผนการสงเสรมิการอานทีย่เูนสโก

ไดกําหนดไว จนกระทั่งกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงลําดับที่ 13 ในการไดรับเลือก

ใหเปนเมืองหนังสือโลกป 2556 

 ทั้งนี้ คุณปราณี สัตยประกอบ ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรม 

ทองเที่ยวและกีฬา (สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2556) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการเปนเมือง

หนังสือโลกของกรุงเทพมหานครวาสืบเน่ืองจากวิกฤติการอานของคนไทย โดย

สํานักงานสถิติแหงชาติมีการสํารวจวิจัยวาอัตราการอานของคนไทยทั้งประเทศ คน

ไทยอานหนังสือปละ 2- 5 เลม ฉะนั้นวิกฤติของการอานคนไทยเปนที่นาหวง ขณะที่

เด็กสิงคโปรอานสูงถึง 50-60 เลมตอป ซึ่งใกลเคียงกับประเทศเวียดนามที่อานถึง 60 

เลมตอป (สยามธุรกิจ, 8 พฤษภาคม 2555) หากมีการวิเคราะหถึงโครงสรางของ

ประเทศสิงคโปร ซ่ึงถือเปนประเทศท่ีมีวัฒนธรรมการอานอยูในระดับสูงตลอด

หลายปทีผ่านมา สิง่ทีช่ีใ้หเหน็ถึงความเปลีย่นแปลงคอื ความเจรญิกาวหนาของประเทศ

ทั้งที่ไมไดมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เน่ืองจากเกิดการเนนใหมีทรัพยากร

ทางบุคคลที่มีคุณภาพผานการอานหนังสือ โดยมีการริเริ่มโครงการและการรณรงค

มากมาย ดําเนินการโดยคณะกรรมการหอสมุดแหงชาติสิงคโปร เพื่อสงเสริมการอาน

และจุดประกายการเรียนรูตลอดชีวิตของชาวสิงคโปร 

 สงิคโปรมโีครงการสงเสรมิการอานทีน่าสนใจอยางหลากหลาย เชน โครงการ 

Read Singapore เปนโครงการสงเสรมิการอานระดบัชาตทิีไ่ดรบัแรงบนัดาลใจมาจาก

โครงการ One Book One City ของประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและประเทศ
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แถบยโุรป นอกจากนีย้งัมกีารคดัเลอืกหนงัสอืและนาํมาเปนหวัขออภปิรายใหเกดิการ

วิพากษวิจารณเพื่อพัฒนาใหชาวสิงคโปรเกิดทักษะที่มีความคิดและกระตุนใหมี

บรรยากาศการแลกเปลีย่นความคดิตอหนงัสอือยูเสมอ (กรงุเทพธรุกจิ, 22 พฤษภาคม 

2555)

 นอกจากน้ีประเทศสิงคโปรยังมีระบบการศึกษาที่นาสนใจและเอื้ออํานวย

ตอการเรียนการสอนและการคนควาไดอยางนาสนใจภายใตวิสัยทัศน “สอนใหนอย

ลง เรียนรูใหมากขึ้น” (Teach Less, Learn More) โดยมีกรอบความคิด 4 แบบ

ดวยกัน ไดแก วิสัยทัศนเพื่อชาติวิสัยทัศนเพื่อการศึกษา วิสัยทัศนเพื่อการปฏิบัติและ

วิสัยทัศนเพื่อความรวมมือ โดยเฉพาะวิสัยทัศนเพื่อชาติที่สิงคโปรไดเนนใหนักเรียน 

นกัศกึษาไดมโีอกาสใชทกัษะทางความคดิ การสรางสรรคและการแกไขปญหาและนสัิย

ตอการทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนน้ีเปนเอกลักษณของชาติที่จะจุดความหวังของ

ประเทศสิงคโปรได โดยเฉพาะรัฐที่เล็งเห็นความสําคัญของระบบการศึกษาและเพิ่ม

การสนับสนุนภายในโรงเรียนและชุมชนใกลเคียง (ทักษะแหงอนาคตใหม การศึกษา

เพื่อศตวรรษที่ 21, 2555) 

 จากขอมูลเบื้องตนดังกลาว ผูศึกษาจึงเกิดประเด็นที่สนใจตอความพรอม

ในหลายๆ ดาน ท้ังการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร ปจจัยความพรอมใน

องคประกอบตางๆ ผานการแสดงความคิดเห็นของกลุมผูเกี่ยวของในโครงการเมือง

หนงัสอืโลกอยาง กลุมนกัเขียน กลุมสาํนกัพมิพ กลุมนกัอานและหนวยงานการดาํเนนิ

งานของกรุงเทพมหานคร เพื่อสะทอนความคิดเห็นตอความพรอมในหลายภาคสวน

ตอการเปนเมืองหนังสือโลกของกรุงเทพมหานคร 2556

 วัตถุประสงค
 1.  เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของผูเกีย่วของในประเดน็ทีก่รงุเทพมหานครได

รับเลือกเปนเมืองหนังสือโลก

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของตอพฤติกรรมการอานของคนไทย

 3.  เพื่อศึกษาการวางแผนของกรุงเทพมหานครตอการเปนเมืองหนังสือ

โลก
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วิธีวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง ความคดิเหน็ของผูเกีย่วของตอการเปนเมอืงหนงัสอืโลกของ

กรุงเทพมหานคร 2556 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการ

สมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) ซึง่จะสัมภาษณโดยมกีรอบและจดุสนใจ

ตามวัตถุประสงค โดยมีกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ นักเขียน นักอานชมรม Book 

Lover Club เจาหนาที่ผูบริหารสํานักพิมพ นายกสมาคมการพิมพแหงประเทศไทย

และหนวยงานของกรุงเทพมหานคร รวมจํานวนทั้งหมด 12 ทาน ประกอบดวย

 กลุมนักเขียน 

 1. สมบัติ พลายนอย (นักเขียนและศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป 

  ป 2553)

 2. วินทร เลียววาริณ (นักเขียนเจาของรางวัลซีไรต 2 สมัย)

 3. พศิน อินทรวงค (นักเขียนแนวธรรมะ)

 4. วิษณุ แทนบุญชวย (นักเขียนและคอลัมนิสต)

 กลุมนักอานจากชมรม Book Lover Club

 1. ภานุมาศ คาดีวี (ผูกอตั้งชมรม Book Lover Club)

 2. ประยูร สนใจ (ผูรวมกอตั้งชมรม Book Lover Club)

 3. ปริมลดา พิมพโคตร (นักอานชมรม Book Lover Club)

 กลุมสํานักพิมพ

 1. วรพันธ โลกิตสถาพร (นายกสมาคมผูจัดพิมพและผูจัดจําหนายหนังสือ

แหงประเทศไทย)

 2. องอาจ จิระอร (ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานหนังสือเลม บริษัท 

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด มหาชน)

 3. ศศกร วฒันาสทุธวิงศ (ผูอาํนวยการสายงานสิง่พมิพ สาํนกัพมิพแจมใส)

 4. ศรรวริศา เมฆไพบูลย (ที่ปรึกษาสํานักพิมพกํามะหยี่)

 ผูดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร

 1. ปราณี สัตยประกอบ (ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ

ทองเที่ยว)
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 การศกึษาครัง้นี ้ผูศกึษาใชวธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลูดวยการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกโดยวางโครงสรางคําถามกึ่งโครงสรางไวลวงหนา เพื่อใหการซักถามเปนไป

อยางละเอียดและครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษามากขึ้น ซึ่งโครงสรางคําถามจะ

สอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา โดยผูศึกษาเปนผูสัมภาษณดวยตัวเอง มีการ

จดบันทึกและบันทึกเสียงสัมภาษณและบันทึกภาพในระหวางการสัมภาษณพรอมๆ 

กันไปดวยเพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณ 

 สดุทายมกีารตรวจสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) และความถกูตองแมนยาํ 

(Validity) มกีารตรวจสอบเครือ่งมอืจากอาจารยทีป่รกึษาและทาํการทดลองสมัภาษณ

กับกลุมตัวอยาง (Pilot Study) กอนลงสนามจริง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอการเปนเมืองหนังสือโลก

ของกรุงเทพมหานคร 2556” ผูศึกษาไดนําผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูล

จากการสมัภาษณแบบเจาะลกึจากกลุมผูเกีย่วของอยาง กลุมนกัเขยีน, กลุมสาํนกัพมิพ, 

กลุมผูอานและหนวยงานที่ดําเนินการเมืองหนังสือโลก รวมทั้งใชวิธีสังเกตการณ

และรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของมาอภิปรายผลการศึกษาเรื่องดังกลาวตาม

ที่ผูศึกษาไดคนพบ ดังนี้

 จากขอสรุปวัตถุประสงคที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของผู เกี่ยวของ

ตอการเปนเมืองหนังสือโลกของกรุงเทพมหานคร 2556 พบวา ความคิดเห็นตอการ

เปนเมืองหนังสือโลกของกรุงเทพมหานครสอดคลองกับแนวคิดการสงเสริมการอาน 

(เสนทางการรูหนังสือ, กรมศึกษานอกโรงเรียน, 2536) ซึ่งแนวคิดนี้ไดระบุถึงความรับ

ผดิชอบตอบทบาทของผูปกครองและบทบาทของคุณครซูึง่เปนพืน้ฐานทางวฒันธรรม

การสงเสริมการอาน แผนการกิจกรรมสงเสริมการอานที่มีประสิทธิภาพ การผลิต

หนังสือราคาถูก การเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดโปรแกรมตางๆ เพื่อการรู

หนงัสอื การฝกอบรมทีท่นัสมยั บทบาทดานนโยบายรฐัและการจดัระบบเผยแพรและ

การกระจายสื่ออยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้
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 1. บทบาทของผูปกครองและคุณครู 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเกี่ยวของพบวาไดใหความสําคัญตอ

บทบาทของผูปกครองและคุณครูเปนอยางมาก เนื่องจากบุคลากรเหลานี้เปนปจจัย

สําคัญตอการปลูกฝงแรกเริ่มใหกับเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานเปนพื้นฐาน 

โดยองคประกอบของครอบครัวตองมีความสนใจตอหนังสือในเบื้องตน มีการเลือก

ประเภทหนังสือใหเหมาะแกบุตรหลานหรือเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่

เกี่ยวของเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชส่ือของผูมารวมงาน

กิจกรรม เสียงสะทอนหนังสือเด็กไทยในใจพอแมทั้งเขตกรุงเทพมหานครและ

ตางจังหวัด โดย อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย (Positioning Magazine, 2548) ที่คนพบ

วา สื่อที่มีประโยชนตอตัวพอแมและเด็กคือหนังสือและมีเกณฑพิจารณาในเรื่องของ

เนื้อหาและภาพประกอบเปนลําดับแรก รวมถึงการคาดหวังจากหนังสือนิทานหรือ

วรรณกรรม คือ ความรูที่ไดรับและจินตนาการ จริยธรรมและทักษะทางภาษา ตาม

ลําดับ

 สวนบทบาทของคุณครูมีสวนสําคัญตอจากสถาบันครอบครัว โดยจําเปน

ตองมกีระบวนการสอนใหเกดิการเชือ่มโยงระหวางเนือ้หากบัหองสมดุใหนกัเรยีนไดมี

โอกาสสัมผัสคลุกคลีกับการอานและการคนความากยิ่งขึ้น รวมถึงการกระตุนผาน

การนําเสนอหนังสือที่นาสนใจใหแกนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

 2. แผนกิจการสงเสริมการอานอยางมีประสิทธิภาพ

 จากการศึกษาพบวา กลุมผูเก่ียวของรับรู ตอการเปนเมืองหนังสือโลก 

เนื่องจากอยูในแวดวงหนังสือและรับรูจากสื่อออนไลน รวมถึงปายบิลบอรด สวนมาก

ยังไมเคยเห็นการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธใหเกิดการรับรูอยางเปนทางการ 

จากภาพรวมช้ีใหเห็นวา การดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบตอโครงการเมือง

หนังสือโลกยังไมสามารถสรางการรับรูตอกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของไดชัดเจนมาก

นัก โดยขาดการสื่อสารอยางตอเนื่องและความชัดเจนตอวัตถุประสงคของการเปน

เมืองหนังสือโลก รวมถึงการนําเสนอผานสื่อหลักอยาง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ

หรือการสอดแทรกในรายการตางๆ และการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อใหเกิดนิสัย

รักหนังสือและรักการอานยังมีอยูนอย ทําใหยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลงตอความตั้งใจ

จะทาํใหกรงุเทพมหานครเปนมหานครแหงการอานเทาทีค่วร ซึง่สอดคลองกบังานวจิยั
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ที่เกี่ยวของเรื่อง โครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติ ดานการประชาสัมพันธ

และการประสานงานของทองถิ่น ศึกษากรณี หมูบานไทรงาม ตําบลพนางตุง อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย ชาฎา รัตนโชติ (บทคัดยอ, 2526) ในขอเสนอแนะพบวา 

ปญหาดานการประชาสัมพันธและการประสานงานขององคกรในระดับทองถิ่น เปน

สิ่งสําคัญมากสําหรับโครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติ หากขาดสองสิ่งนี้อาจ

ทําใหโครงการไมประสบผลตามที่ตั้งไว

 3. การผลิตหนังสือราคาถูก

 การผลติหนงัสอืราคาถกูเปนประเดน็ทีท่างกลุมนกัเขยีนและกลุมสาํนกัพมิพ

ตางแสดงความคิดเห็นวาเปนหนทางอยางหน่ึงที่เพิ่มโอกาสการเขาถึงหนังสือใหแก

ประชาชนและกลุมเปาหมายของโครงการเมอืงหนงัสอืโลก โดยเชือ่วาแนวคดินีส้ามารถ

กระตุนใหเกิดปริมาณการอานไดดีในระดับหนึ่งซึ่งจะสงผลกระทบในทางที่ดีตอ

สํานักพิมพ นักเขียนและคนอานดวย ซึ่งรัฐบาลควรเขามามีบทบาทตอการรวม

สนับสนุนงบประมาณผลิตหนังสือในปริมาณมากเพื่อลดตนทุนการผลิต ทําใหราคา

หนังสือนั้นถูกลงและกระจายไปยังสถานที่ตางๆ เชน หองสมุดโรงเรียนหรือหองสมุด

สาธารณะ เปนตน

 จากความคิดเห็นดังกลาวแสดงถึงความไมสอดคลองตอการทําหนาที่

สนบัสนนุของภาครฐัทีค่วรจะเขามาสงเสรมิตออตุสาหกรรมการพมิพเพือ่สรางโอกาส

ใหแกผูผลิตสามารถดําเนินอยูไดภายใตความอยูรอดและมั่นคงในการทํางาน รวมถึง

โอกาสการเขาถึงหนังสือของประชาชนทั่วไปที่สนใจตอการอานดวย

 4. เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก

 หองสมุดเปนสิ่งท่ีผู เก่ียวของเห็นวาเปนสถานที่สําคัญตอการเปนเมือง

หนังสือโลกของ กรุงเทพมหานคร เพราะเปนสถานที่สวนกลางของสาธารณะที่บุคคล

ภายนอกสามารถเขาไปคนควาหาความรูและเหมาะสาํหรบัผูทีม่คีวามสนใจหนงัสือแต

ไมมีกําลังทรัพย

 หองสมุดควรมีการปรับตัวทางดานการใหบริการดานเวลาและเนื้อหาของ

หนังสือใหสอดคลองกับวิถีชีวิตตามบริบทของชุมชนและพื้นที่นั้นๆ ทั้งนี้ บรรยากาศ

ในหองสมุดของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบสวนมากผูเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นวาขาด

การดูแลอยางตอเนื่อง ทําใหบรรยากาศไมนาเขาไปใชบริการ แตกตางกับหองสมุดที่
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อยูภายใตการดแูลของเอกชน เชน หองสมดุมารวย ทีม่บีรรยากาศเงยีบสงบเยน็สบาย 

อากาศปลอดโปรง มกีารตกแตงแนวศลิปะเพือ่สรางความผอนคลายและมกีารแบงโซน

หนังสือที่ชัดเจน เปนตน

 จากการศึกษาพบวาสิ่งอํานวยความสะดวกอยางหองสมุดภายใตการดูแล

ของรัฐ สวนใหญยังไมสอดคลองตอแนวคิดและองคประกอบของหองสมุดเทาที่ควร 

ในขณะทีห่องสมดุทีม่เีอกชนรบัผดิชอบดแูลมคีวามสอดคลองตอการสรางบรรยากาศ

และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในหองสมุด 

 5. จัดโปรแกรมเพื่อการรูหนังสือ

 จากการศึกษาพบวาการกระตุนการเรียนรูหนังสือใหแกเด็กและเยาวชน

ทั่วประเทศยังไมเกิดการดําเนินงานที่เขมแข็งผานบุคลากรอยางครู นโยบายของ

โรงเรยีนและภาครฐัทีค่วรจะเปน โดยเฉพาะอตัราการอานหนงัสอืทีผู่เกีย่วของมองวา

ปริมาณการอานจะเยอะในเมืองหลวงเปนหลัก โดยจําเปนตองมีการปรับเปล่ียนตอ

ระบบการศึกษาใหเหมาะสมตอการเรียนรูเช่ือมโยงตอหนังสือมากขึ้น โดยสามารถ

ศึกษาตนแบบตามวิสัยทัศนของประเทศสิงคโปรซึ่งมีการสรางโมเดลการศึกษาให

สอดคลองตอการอานไดอยางนาสนใจ 

 6. การฝกอบรมที่ทันสมัยและเหมาะสม

 จากการศึกษาพบวา ยังขาดการผลิตบุคลากรทางดานการใหบริการใน

หองสมุดอยางบรรณารักษท่ีจําเปนตองมีความรัก ความเขาใจตอหองสมุด ทั้งระบบ

การยมื ประเภทหนงัสอืรวมถึงพนกังานขายตามรานหนงัสือใหญเชนกนัและควรมกีาร

ปรึกษาหารือรวมกันในการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพมิใหเกิดการผูกขาด

จากสํานักพิมพเจาใหญเพียงฝายเดียว 

 นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหเยาวชนไดประลองความสามารถ

ผานเวทปีระกวดตอการเขยีนและการอานยงัไมไดถกูจดัอยางตอเนือ่งใหสอดคลองตอ

การสรางสงัคมแหงการอานตอการเปนเมอืงหนงัสอืโลก รวมถงึการสนบัสนนุและเชดิชู

นักเขียนไทยใหวงการหนังสือระดับนานาชาติไดรู จักเทาที่ควร ทั้งหมดจึงยังไม

สอดคลองตอแนวคิดการสงเสริมการอานในการฝกอบรมที่ทันสมัยและเหมาะสม

 7. บทบาทดานนโยบายของรัฐ

 กลุมผูเกีย่วของมองเหน็ความสาํคญัตอบทบาทของนโยบายรฐัเปนอยางยิง่

ตอการสรางสงัคมแหงการอานดวยการสนบัสนนุการผลิตหนงัสือตอสํานกัพมิพทีผ่ลิต
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หนงัสอืทีม่คีณุภาพออกไปกระจายใหกบัสงัคมในวงกวางเพือ่โอกาสแหงการเขาถงึและ

การรวมมอืดาํเนนิงานกบัภาคเอกชนเพือ่ความตอเนือ่งและความรวดเรว็ทีจ่ะสามารถ

มาทดแทนขอดอยตอการทํางานของภาครัฐที่หายไปแตมีขอดีทดแทนคือ อํานาจการ

ตัดสินใจและมีงบประมาณในการลงทุนตอการสรางสรรคบรรยากาศและสถานที่เพื่อ

เอื้ออํานวยใหเกิดสังคมแหงการอานไดอยางเขมแข็ง 

 8. จัดเผยแพรและการกระจายอยางมีประสิทธิภาพ

 นโยบายตอการเปนเมืองหนังสือโลกมีการวางแผนจัดทําหองสมุดเคลื่อนที่

ซึง่สอดคลองตอแนวคดิการสงเสรมิการอานในการจดัเผยแพรและกระจายสือ่เพยีงแต

ยังไมเกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมซึ่งยังไมสามารถประเมินประสิทธิภาพตอ

การเขาถึงและปริมาณผูเขารวมในการใชบริการได 

 จากขอสรุปวัตถุประสงคที่ 2 การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของตอพฤติกรรม

การอานของคนไทย พบวา ไดมีความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอการใหความสําคัญตอ

ครอบครัว คุณครูและการเติบโตของเทคโนโลยี รวมถึงวิเคราะหถึงบริบททางสังคม

วฒันธรรมและโอกาสทางการศกึษาไทยในอดตีโดยเฉพาะสทิธทิางการศกึษาของสตรี

และบริบทสังคมทางการเกษตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานของคนไทยในอดีตซ่ึง

สอดคลองตอแนวคิดเกี่ยวกับสังคมไทยและการศึกษาในอดีต (ไพฑูรย เครือแกว 

ณ ลาํพนู, 2518) พบวา สงัคมไทยสวนมากเปนสงัคมเกษตรและมอีาชพีทาํนา ทาํสวน 

ทาํไร โดยเฉพาะชาวชนบททีน่ยิมเปนชาวนาและมธีรรมเนยีมการชวยกนัเกีย่วขาวหรอื

ที่เรียกวา “ลงแขก” ซึ่งมีการรองรําทําเพลงไประหวางเกี่ยวขาว ทําใหประเพณีใน

รูปแบบนี้กลายเปนคานิยมท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมของคนไทยซึ่งชอบความบันเทิง

เรงิใจตอการฟงและดมูากกวาการอานหนงัสอื โดยเฉพาะอยางยิง่โอกาสทางการศกึษา

ในอดตีระหวางผูชายและผูหญงิทีแ่ตกตางกนั จากแนวคดิดงักลาวชีใ้หเหน็วา บทบาท

หนาที่ของผูหญิงคือการเตรียมตัวเปนศรีภริยาที่ดี เรียนรูการปรุงอาหารในครัวเรือน

และการปฏิบัติตอสามี นอกจากนี้แหลงเรียนรูหนังสือในอดีตมีนอยและวัดยังคงเปน

หลกัสถานทีแ่หลงการเรยีนการสอนซึง่ผูหญงิไมสามารถเขาเรยีนผานการสอนจากพระ

ไดเนือ่งจากผดิศลีขอปฏบิตั ิจงึทาํใหโอกาสในการอาน การเขยีน ของหญงิไทยในอดตี

ลดลงจากแนวทางของธรรมเนียมประเพณี 
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 วัตถุประสงคที่ 3 การศกึษาการวางแผนของกรงุเทพมหานครตอการเปน

เมืองหนังสือโลกพบวาไดมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหเกิดการกระตุนพฤติกรรมการ

อานและการรบัรูตอการเปนเมอืงหนงัสอืโลกของกรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถปุระสงค 

เปาหมาย กลยุทธและการประเมินที่ใชเปนแผนการดําเนินงานตอการขับเคลื่อนตอ

วาระนี้ ซึ่งหลักการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครสอดคลองกับแนวคิดการวางแผน

ที่มีรูปแบบขั้นตอนตอการปฏิบัติงานตางๆ ดังนี้   

 1. การพยากรณสภาวะแวดลอม 

 กรุงเทพมหานครไดพยายามสงเสริมแผนสนับสนุนการอานเพื่อกระตุนให

คนไทยมีระดับการอานที่สูงขึ้นซึ่งจําเปนตองอาศัยหนวยงานและภาคีอื่นๆ เขามามี

บทบาทตอการสนับสนุนตอการเปนเมืองหนังสือโลกใหเกิดการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนดานการใหความรวมมือตอนโยบาย อุปกรณการ

อานหรืองบประมาณ เปนตน ซึ่งจากการศึกษาตอหนวยงานของกรุงเทพมหานครพบ

วา กรุงเทพมหานครไดเผชิญตอการไมมีวัฒนธรรมการอานตั้งแตตนในอดีตจึงทําให

พื้นฐานของคนไทยนั้นไมมีนิสัยรักการอานรวมถึงปจจัยทางดานนโยบายของภาค

รัฐบาลทีย่งัใหความสนใจนอยตอหนงัสอื โดยเฉพาะการสนบัสนนุทางดานงบประมาณ

ตอทรัพยสินทางปญญาท่ีจะสามารถพัฒนาประเทศใหเกิดความกาวหนา หากมีการ

สงเสริมใหประชาชนหรือผูประกอบการตางๆ มีองคความรูตอความสามารถที่จะเขา

ถงึหนงัสอืไดงายขึน้ ไมวาจะเปนดานราคาหรอืชองทางการจดัจาํหนาย ดงันัน้ บทบาท

ของภาครัฐบาลจึงเปนสวนท่ีสําคัญตอการทําใหโครงการเมืองหนังสือโลกมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น

 2. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

 กรุงเทพมหานครไดมีการกําหนดวัตถุประสงคตอการเปนเมืองหนังสือโลก

ไวอยางชัดเจน คือ ตองการสรางวัฒนธรรมการอานใหกับคนไทยและมีเปาหมาย คือ 

กลุมเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักและประชาชนทั่วไปซ่ึงเปนกลุม

เปาหมายรอง เพื่อยกระดับปริมาณการอานใหเพิ่มขึ้นจากเดิมคนไทยอานหนังสือ

โดยเฉลี่ย 2-5 เลมตอป เปน 10-15 เลมตอป ซึ่งจําเปนตองเกิดความรวมมือของ

ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เปนตน
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 3. การพัฒนากลยุทธ

 กรุงเทพมหานครไดมีการกําหนดกลยุทธเพื่อขับเคลื่อนใหโครงการเมือง

หนังสือโลกสามารถบรรลุวัตถุประสงคได กรุงเทพมหานครจึงไดมีกลยุทธเพื่อสราง

เสริมวัฒนธรรมการอานตอการขับเคลื่อน 5 ประการ ดังนี้ 

  3.1 การสื่อสารสาธารณะตอการเปลี่ยนกระบวนทัศนทางสังคม

    กรงุเทพมหานครมองวาการเปลีย่นพฤตกิรรมใหคนไทยหนัมาสนใจ

การอานจําเปนตองอาศัยชองทางการสื่อสารเปนเครื่องมือที่จะกระตุนใหเกิดความ

สนใจและการรบัรู โดยมกีารรวมมอืกบั อสมท. ผลติสือ่และกจิกรรมตางๆ เพือ่รณรงค

กระตุนใหคนไทยหันมาสนใจตอการอานมากยิ่งขึ้น เชน การใชสื่อโปสเตอร สติ๊กเกอร 

นิตยสาร ปายบิลบอรด วิทยุ โทรทัศน การจัดงานอีเวนทและกิจกรรมตางๆ รวมถึงมี

การแตงตั้ง 3 ทูตแหงการอาน ไดแก นองเดียวทศกัณฑเด็ก วูดดี้ และ ว.วชิระ เมธี 

โดยมีเปาหมายเพื่อการรับรูเปนหลักและไมไดเนนสื่อใดสื่อหนึ่งเปนพิเศษ เนื่องจาก

สื่อบางสื่อไมไดอยูภายใตการดูแลและควบคุมของกรุงเทพมหานคร เชน สื่อโทรทัศน, 

วิทยุและหนังสือพิมพ ทําใหเกิดปญหาตอการนําเสนอที่ขาดความตอเนื่อง ไมมีเวลา

ระบุในผังตารางออกอากาศที่แนชัดตอการประชาสัมพันธและการรณรงค ทําให

โครงการขาดประสิทธิภาพในการรับรูในแงของความถี่ตอการนําเสนอ โดยเฉพาะสื่อ

หลกัอยางโทรทศันทีเ่ปนชองทางในการกระจายการรบัรูใหกบักลุมเปาหมายหลักและ

กลุมเปาหมายรองไดอยางกวางขวาง โดย ปราณ ีสตัยประกอบ ใหเหตผุลวา ผูประกอบ

การดานสือ่สารมวลชนควรมจีติสาํนกึตอการชวยกนันาํเสนอวาระการอานใหเกดิความ

สําคัญเพื่อสร างปญญาใหกับสังคมและประเทศ ดังน้ัน ทางหนวยงานของ

กรงุเทพมหานครจงึไมมนีโยบายไปซ้ือพืน้ทีส่ือ่ทางโทรทศันเพือ่การรณรงค จากปญหา

ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ (2551) ศึกษา

เรือ่ง “ความรู ทศันคต ิแนวโนมพฤตกิรรมการเขารวมโครงการหยดุเพิม่เตมิความรอน

ใสกรงุเทพฯ ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร” ผลการวจิยัในครัง้นีไ้ดมขีอเสนอ 

คือ ควรใหความรูเก่ียวกับโครงการมากข้ึน เพื่อใหประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับ

โครงการ จนเกดิการยอมรบัและทศันคตทิีด่แีละเพิม่การโฆษณาประชาสมัพนัธทีเ่กีย่ว

กับโครงการ โดยเฉพาะสื่ออยางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและนิตยสารซึ่งเปนสื่อที่

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมาก 
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  3.2 การกําหนดนโยบายชัดเจนอยางตอเนื่อง

    กรงุเทพมหานครไดมกีารประชมุกบัภาคเีครอืขายเพือ่ชีแ้จงใหเหน็

ถึงการดําเนินการและงบประมาณตอการดําเนินการที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่องใน

ระยะยาว

  3.3 การสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

    กรุงเทพมหานครไดมีภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 

มูลนิธิและองคกรตางๆ รวมถึง 89 ภาคีไดสนใจเขารวมที่จะสนับสนุนการสราง

วัฒนธรรมการอาน เชน ซีพีออลและเอสซีจี เปนตน

  3.4 การขยายพื้นที่การอาน

    กรุงเทพมหานครไดจัดทําโครงการ “Read on the move” เพื่อ

ตอบสนองตอพฤติกรรมของคนในกรุงเทพฯ โดยนําหนังสือไปวางตามสถานีหรือบน

ยานพาหนะตางๆ และมีการขยายการอานไปยังรานกาแฟซึ่งเปนพื้นที่ของคนรุนใหม

ตอการใชชวีติ นอกจากนีย้งัมกีารทดลองโครงการดงักลาวถงึ 30 เขตในกรงุเทพมหานคร 

เพื่อหาบรรยากาศพื้นที่ตนแบบตอการอานหนังสือ

   3.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่หลากหลาย

    กรงุเทพมหานครไดมกีารจดักจิกรรมสงเสรมิการอานใหแกผูพกิาร

เพื่อใหสามารถเขาถึงหนังสือไดเหมือนคนปกติทั่วไป ดวยการทําหนังสือเสียงสําหรับ

หนังสืออักษรเบรลลสําหรับผูพิการทางสายตา เปนตน

 4. การประเมินผลทางเลือก

 กรงุเทพมหานครมหีลกัการประเมนิตอการดาํเนนิงานการเปนเมอืงหนงัสือ

โลกซึ่งไดใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนผูประเมินทั้งภายในและภายนอก 

หลกัการนีจ้าํเปนอยางยิง่ตอการประเมนิถงึความสําเรจ็และขอผิดพลาดเพือ่นาํผลลัพธ

ที่ไดมาหาแนวทางปรับปรุงและแกไขใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 นอกจากนี้ ผูศึกษายังพบวา บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยในอดีตสง

ผลกระทบมาสูพฤตกิรรมการอานของคนไทยในปจจบุนั โดยแทจรงินัน้พืน้ฐานคนไทย

นยิมการดโูขน ลแิก ลาํตดั ละคอนและนยิมการฟง เชน นทิานพืน้บาน พฤตกิรรมเหลา

นี้ถูกสั่งสมมาอยางยาวนานโดยยังมิไดมีตําราการอานสําหรับคนไทย ประกอบกับใน

อดีตคนไทยมีความรูหนังสือนอย เนื่องจากบริบททางสังคมเกษตรกรรมที่เนนไปทาง
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คาขายและปลูกพืช สวน ไร นา เปนหลัก จึงไมมีความจําเปนตอการเรียนรูหนังสือให

อานออกเขียนได ดังนั้นการวิเคราะหถึงตนทุนการอานของคนไทยในอดีตซ่ึงฝงอยู

ในวิถีชีวิตที่สืบทอดตอกันมานั้น จําเปนตองมีการใชระยะเวลาเพื่อปรับเปล่ียนตอ

ความรูสึก ความคิด ใหเห็นถึงคุณประโยชนและขอดีที่จะไดรับจากการอานหนังสือ

ซึ่งหนวยงานของกรุงเทพมหานครจําเปนตองมีการวางแผนเพื่อใหเกิดประสิทธิผล

อยางยั่งยืนภายใตพื้นฐานการเขาใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง 

 สิ่งเหลาน้ีจะเปนปจจัยสําคัญในเบ้ืองตนอยางหนึ่งที่จะทําใหการวางแผน

การเปนเมอืงหนงัสอืโลกเกดิความครอบคลมุตอคนในพืน้ทีท่ีม่บีรบิทแตกตางกนัซึง่จะ

สงผลตอการตอบสนองความตองการทีช่ดัเจนตอพืน้ทีท่ีห่นวยงานไดลงไปสงเสรมิการ

อานและสรางบรรยากาศไดอยางเหมาะสม

บทสรุป

 สุดทายผูศึกษาพบวาการเปนเมืองหนังสือโลกของกรุงเทพมหานครจะมี

โอกาสประสบผลสําเร็จได จําเปนตองเกิดความรวมมือขององคกรทางภาครัฐซึ่งมี

อํานาจและงบประมาณในการบริหารประเทศ โดยภาครัฐจัดเปนหัวใจสําคัญที่จะ

กาํหนดทศิทางตอการพฒันาประเทศ ผานการรางนโยบายทีม่ปีระโยชนตอสงัคม เชน 

การสนบัสนนุอตุสาหกรรมการพมิพ หรอืการออกแบบระบบการศกึษาใหเชือ่มโยงตอ

การอาน สวนองคกรภาคเอกชนถอืเปนกาํลงัเสรมิทีจ่ะทาํใหการดาํเนนิงานไมเกดิการ

ลาชาเหมือนระบบราชการทั่วไป ในขณะที่ภาคีเครือขายตางๆ ที่รวมลงนาม สามารถ

มสีวนรวมในการกระตุนบคุลากรภายในหนวยงานหรอืองคกรทีส่ามารถรบัผดิชอบได 

ทัง้หมดจงึเปนฟนเฟองสาํคญัตอการขบัเคลือ่นวฒันธรรมการอานของประเทศไทยซึง่

เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญตอการผลิตทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความเขาใจตอ

สิ่งรอบตัวผานการอานซ่ึงจะเปนอาวุธทางปญญาที่ติดตัวไปตลอด ดังนั้นการผลักดัน

วัฒนธรรมการอานควรเปนการกระจายอํานาจและหนาที่ของทุกฝายที่ควรมองเห็น

ความสําคัญและประโยชนตอประเทศไทยตอไปในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ

 1.  กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายการสนับสนุนหรือการกระตุ นตอ
กระบวนการรณรงคการสื่อสารเพื่อสรางการรับรูใหแกกลุมเปาหมายหลักและกลุม
เปาหมายรอง 
 2.  ระบบการศึกษาควรมีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศนตอการเรียนการสอน
ใหเอื้อตอการเขาถึงหนังสือในรูปแบบตางๆ และควรมีการสอนในลักษณะเชื่อมโยง
ระหวางในและนอกหองเรียน 
 3.  หนวยงานที่ดูแลพื้นที่แหงความรูอยางหองสมุดประชาชน หองสมุด
ประจําจังหวัด ฯลฯ ควรที่จะตองเปนผูรักและเห็นคุณคาแกหนังสือและหัดเรียนรูถึง
กระบวนการพฒันาการสรางบรรยากาศ การตกแตง การบรหิารหนงัสอื การจดัหมวดหมู
 4.  ผูใหบรกิารในรานหนงัสอืหรอืบรรณารกัษตามหองสมดุตางๆ เปนองค
ประกอบสําคัญสวนหน่ึงท่ีจะสรางบรรยากาศใหประชาชนเกิดความรูสึกอยากเขาไป
ใชบรกิาร ดงันัน้จงึควรมกีารจดัการฝกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของบคุลากรทางดาน
นี้ใหมากขึ้น 
 5.  รัฐบาลควรเล็งเห็นความสําคัญตอการสรางประเทศใหเกิดความยั่งยืน 
โดยการสรางประชากรดวยเครื่องมืออยางหนังสือที่มีคุณภาพ ควรมีนโยบายตอการ
จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพซึ่งจะเปนแรงผลักดันตอวัฏจักร
ของการอานเปนอยางมาก 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต

 1. ศึกษาการเปรียบเทียบประเทศที่ประสบความสําเร็จตอการเปนเมือง
หนังสือโลก เพื่อสํารวจตอปจจัยที่สําคัญตอการเปล่ียนแปลงในทิศทางที่สําเร็จ เพื่อ
นํามาพิจารณาทบทวนความเหมาะสมตอการกําหนดนโยบาย กลยุทธ วิสัยทัศนและ
การสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. เพิ่มกลุมผูเก่ียวของตอการมีบทบาทสรางวัฒนธรรมการอานในระดับ
มหภาคเพื่อใหมองเห็นนโยบาย แผนการดําเนินงานในระยะยาวตอการสงเสริมให
ประชากรในประเทศมพีืน้ฐานรกัการอานมากขึน้ เชน บทบาทของกระทรวงศกึษาธกิาร 
เปนตน
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 การศึกษาเรื่อง “การสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น 

WhatsApp ของผูใชในเขตกรงุเทพมหานคร” มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถงึลกัษณะทาง

ประชากรและความคิดเห็นที่มีต อแอปพิเคชั่น WhatsApp ของผู ใช ในเขต

กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) 

 กาํหนดแนวทางในการศกึษาดวยวธิกีารวจิยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชในการ

ศึกษาคือผูใชแอปพิเคชั่น WhatsApp ที่มีชวงอายุระหวาง 15-24 ป ทั้งเพศชายและ

เพศหญงิ ทีอ่าศยัอยูในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 400 คน สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห

ขอมูลมี 2 ประเภท คือเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ และ

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และเชงิอนมุาน (Inferential Statistics) ไดแก Pearson’s Chi-squared 

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (t-test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกตางจะทํา

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant 

Difference) 

 ผลการศึกษา พบวา ผูใชแอปพิเคชั่น WhatsApp อายุ 15-24 ป ที่อาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 24 ป และมีอาชีพเปนลูกจาง

หนวยงานรฐั/เอกชน มากทีส่ดุ ผลการศกึษาดานพฤตกิรรมการใชแอปพเิคชัน่ What-

sApp พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชงานทุกวัน การใชงานโดยเฉลี่ย 1-15 นาที 

ชวงเวลาทีใ่ชงานบอยทีส่ดุ 18.01-22.00 น. สถานทีท่ีใ่ชงานบอยทีส่ดุ คอืทีบ่าน/ทีพ่กั

อาศัย มีการใชงานสงขอความ มากที่สุด ผลการศึกษาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการ

ใชแอปพิเคชั่น WhatsApp แบงออกเปนความคิดเห็น 4 ดาน ไดแก ดานการใชงาน 

ดานอารมณและความรูสกึ ดานสงัคมและดานการเรยีน/การทาํงาน ผลการวจิยัพบวา 

ดานการใชงาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับมากที่สุดในเรื่องของการ

ประหยัดเวลาและคาใชจายในการโทรศัพท/สง SMS มากที่สุด ดานอารมณและ

บทคัดยอ
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ความรูสกึ พบวา กลุมตวัอยางมคีวามเหน็ดวยในระดบัมากทีส่ดุในเรือ่งของทาํใหผอน

คลายความเครียด มากที่สดุ ดานสังคม พบวา กลุมตวัอยางเหน็ดวยในระดบัมากทีส่ดุ

ในเรื่องของทําใหเปนคนทันสมัย ดานการเรียน/การทํางาน พบวา กลุมตัวอยางเห็น

ดวยในระดับมากมากที่สุดในเรื่องของแจงขอมูลขาวสารทางการเรียน/การทํางาน 

คําสําคัญ:	 การสํารวจ,	ความคิดเห็น,	พฤติกรรม,	การใชแอปพิเคฃั่น.
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บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
 ในปจจุบันอาจกลาวไดวาเปนยุคของขอมูลขาวสารหรือที่เรียกกันวา 

สื่อใหม (New Media) ไดมีการหลอมรวมเทคโนโลยีตางๆ เขาไวดวยกัน จนสื่อใหม

เหลานี้ไดเขามามีบทบาทท่ีสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษยและสังคมในหลายดาน 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรือ่งของการสือ่สาร ทีท่าํหนาทีเ่ปนสือ่กลางในการสือ่สารระหวาง

บคุคล การสือ่สารระหวางกลุมรวมไปถงึการแสดงความคิดเหน็ในเรือ่งราวตางๆ อยาง

ไมจํากัดสิทธิเสรีภาพทางความคิด ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหส่ือใหมไดรับความนิยมจาก

จํานวนผูใชท่ีเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงในปจจุบันมีการประยุกตโปรแกรมสําหรับ

อปุกรณเคลือ่นที ่หรอืทีเ่รยีกกนัวา Mobile Application จงึทาํใหมแีอปพเิคชัน่ใหมๆ  

เกดิขึน้ตลอดเวลา เนือ่งจากผูใชงานมคีวามตองการในการใชแอปพเิคชัน่ทีแ่ตกตางกนั 

ผูผลิตและนักพัฒนาจึงไดมีการพัฒนาแอปพิเคชั่นใหมๆ มากมายบนโทรศัพทมือถือ

และแอปพเิคชัน่ทีไ่ดรบัความนยิมในผูใชทีใ่ชในการตดิตอส่ือสารคือ แอปพเิคช่ันในรปู

แบบของโปรแกรมการสนทนาออนไลน ซึง่ในทีน่ีจ้ะกลาวถงึ แอปพเิคชัน่ WhatsApp 

ซึง่เปนการสนทนาทางโทรศพัทมอืถือ ซึง่ไดรบัความนยิมอยางแพรหลายตัง้แตวยัเดก็

จนกระทัง่ถงึวยัทาํงาน ทัง้นีอ้าจจะเปนเพราะการตดิตอสือ่สารทีร่วดเรว็กวาเดมิเพราะ

สามารถสงขอความติดตอกันแบบ Real time ตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงการสงแนบ

ไฟลมลัตมิเีดยีตางๆ  ทัง้ในรปูแบบของขอความ รปูภาพ คลปิเสยีง และภาพเคลือ่นไหว

สะดวกในการติดตอสื่อสารท่ีงายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันอาจกลาวไดวา 

โปรแกรมแชทเหลานีไ้ดกลายเปนแอปพเิคชัน่มาตรฐานของผูใชโทรศพัทแบบสมารทโฟน

ไปแลว 

 ดวยเหตผุลดงัทีก่ลาวขางตน ผูวจิยัมคีวามเหน็วาในแอปพเิคชัน่ทางโทรศพัท

มือถือไดเขามามีบทบาทตอผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร มีการใชงานแอปพิเคชั่น 

WhatsApp ในรูปแบบการสนทนาเปนกลุมโดยมีการแจงขาวสารดานการเรียน การ

ทํางานรวมไปถึงการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณผานกลุ มที่ตั้งขึ้นใน

แอปพิเคชั่น WhatsApp นี้ และจากประสบการณที่ผูวิจัยไดประสบมา พบวามีความ

นิยมในการติดตอสื่อสารผานแอปพิเคชั่น WhatsApp เปนจํานวนมากในผูใชชวง
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อายุ 15-24 ป อีกท้ังพบวายังไมมีงานวิจัยใดกลาวถึงพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น 

WhatsApp ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผานแอปพิเคชั่น 

WhatsApp ของผูใชในเขตกรงุเทพมหานคร เพือ่เปนแนวทางในการศกึษาแอปพเิคชัน่

แบบอื่นๆ ในอนาคต

 วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใชแอปพิเคชั่น WhatsApp ใน

เขตกรุงเทพมหานคร

 2.  เพือ่ศกึษาความคดิแหน็ทีม่ตีอแอปพเิคชัน่ WhatsApp ของผูใชในเขต

กรุงเทพมหานคร

วิธีการศึกษา

 การศึกษาเรื่อง การสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น 

WhatsApp ของผูใชในเขตกรงุเทพมหานคร ในการศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ 

(Qualitative Research) ซ่ึงกําหนดแนวทางในการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross-Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 1. ประชากร ประชากรที่ทําการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ ผูใชที่มีชวงอายุ

ระหวาง 15-24 ป ทั้งชายและหญิง ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตามขอมูล

สถิติตามหลักฐานการทะเบียนราษฏร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของกรมปกครอง 

จํานวนประชากรของกรุงเทพมหานคน จํานวน 785,211 คน

 2. กลุมตวัอยาง การกาํหนดขนาดตวัอยางในการศึกษาวจิยัครัง้นี ้ผูศึกษา

ใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเนจากสูตรคํานวนขนาดกลุมตัวอยาง โดยกําหนด

ความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 คาระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับไดไมนอยกวารอยละ 5 

หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
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วิธีการสุมตัวอยาง 
 การวจิยัครัง้นี ้ผูศกึษาไดกาํหนดสุมตวัอยางจากประชากรเพศชายและหญงิ 

ที่มีช วงอายุระหวาง 15-24 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ) ที่อาศัยอยู ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวน 400 คน 

การวิเคราะหข้อมูล
 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามไดแลว ผู วิจัยไดนําขอมูลแตละสวนของ

แบบสอบถาม มาวิเคราะหและแปลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติในการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 1.  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก ความถี่ และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล 

และพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp 

 2.  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในสมมติฐานตางๆ 

โดยใชการวิเคราะห ไดแก Pearson’s Chi-squared และการทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง (t-test) และการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 

(One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

ผลการศึกษาและอภิปราย

ผลการศึกษา
 การศึกษาเรื่อง “การสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น 

WhatsApp ของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาไดแบงเน้ือหาออกเปน 

3 ตอนดังนี้
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 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากร

 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากร
 วิเคราะหลักษณะทางประชากรดานเพศ อายุ และอาชีพ พบวาประชากร

ผูใชแอปพิเคชั่น WhatsApp สวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุ 24 ป และมีอาชีพเปน

ลูกจางหนวยงานรัฐ/เอกชน 

ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใช้แอปพิเคชั่น WhatsApp 
 วิเคราะหพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp ของกลุมตัวอยาง 

พบวาดานความถ่ีในการใชแอปพเิคช่ัน WhatsApp ตอสปัดาห กลุมตวัอยางสวนใหญ

มีการใชงานทุกวันโดยระยะเวลาที่ใชแอปพิเคชั่น WhatsApp ในแตละครั้งอยูที่ 1-15 

นาที สําหรับชวงเวลาที่ใชแอปพิเคชั่น WhatsApp บอยที่สุดคือชวง 18.01-22.00 น. 

ในสวนของสถานที่ที่ใชแอปพิเคชั่น WhatsApp บอยที่สุดคือที่บาน หรือที่พักอาศัย

และการใชงานแอปพิเคชั่น WhatsApp ในการรับ-สงขอมูลใชสําหรับสงขอความมาก

ที่สุด

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใช้แอปพิเคชั่น 
 WhatsApp 
 ดานการใชงาน พบวา กลุมตวัอยางมคีวามเหน็ดวยในระดบัมากในเรือ่งของ

การประหยัดเวลาและคาใชจายในการโทรศัพท/สง SMS รองลงมาคือเปนการติดตอ

สื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ใชเพื่อพูดคุยเรื่องทั่วไปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช

เพือ่ตดิตอกบัเพือ่นทีอ่ยูตางเวลาและสถานที ่มกีารใชงานงาย เพยีงแคบนัทกึหมายเลข

โทรศพัทและการรบั-สงขอมลูรปูภาพ คลปิเสยีงหรอืวดิโิอคอนขางจาํกดันัน้พบวากลุม

ตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับที่นอยที่สุด 

 ดานอารมณและความรูสกึ พบวา กลุมตวัอยางมคีวามเหน็ดวยในระดบัมาก

ในเรื่องของทําใหผอนคลายความเครียดมากท่ีสุด รองลงมาคือใชสัญลักษณรูปภาพ 

(Icon) ในการสื่อความหมายทางอารมณ เปนการระบายความรูสึก/อารมณผานการ
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ตัง้ขอความกาํหนดสถานะ (Status) อยางอสิระ มกีารดใีจเมือ่มเีพือ่นมาทกัเวลาทีท่าน

ออนไลน มีความรูสึกเหงา/โดดเดี่ยวเมื่อไมไดใชงาน ทําใหสูญเสียความเปนสวนตัว 

และใชรปูภาพการตนูหรอืขอความแทนการใชรปูของตวัเองเปนรปูโปรไฟลเพราะรูสึก

ไมปลอดภัยนั้นพบวากลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับที่นอยที่สุด 

 ดานสังคมพบวากลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากในเรื่องของทําใหเปน

คนทันสมัย รองลงมาคือสามารถชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลกับบุคคล 

ทําใหการสื่อสารแบบเผชิญหนาหรือพูดคุยกันนอยลง การใชมากเกินไปทําใหคนรอบ

ขางไมพอใจ สงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย และไมสามารถเขากับกลุมเพื่อนไดหาก

ทานไมไดใชนั้นพบวากลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับที่นอยที่สุด 

 ดานการเรียน/การทํางาน พบวากลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากในเรื่อง

ของแจงขอมูลขาวสารทางการเรียน/การทํางานรองลงมาคือสรางกลุม (Group) 

สําหรับเพื่อนที่เรียน/ทํางานดวยกัน สงขอมูล (เอกสาร/รูปภาพ/คลิปเสียง/วิดิโอ) ที่

เกี่ยวของกับการเรียน/การทํางาน มีผลประโยชนตอการเรียน/การทํางาน หากไมใช

อาจทําใหพลาดขอมูลสําคัญท่ีเพื่อนๆ มาแชรไวในกลุม (Group) ใชเพื่อติดตอกับ

อาจารย/หวัหนางานสวนทาํใหเสยีการเรยีน/ทาํงานนัน้พบวากลุมตวัอยางมคีวามเหน็

ดวยในระดับที่นอยที่สุด

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชแอปพิเคช่ัน 

WhatsApp ของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม

ทีว่า สือ่สมยัใหมนัน้ หมายถงึ สือ่อเิลก็ทรอนกิสและดจิทิลัซึง่สามารถกระจายขาวสาร

ไปไดอยางรวดเร็วและกวางไกล การสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ ที่ไดรวมเอาเสียง 

ขอความ และภาพไวในสื่อเดียวกัน เปนสื่อที่ตอบสนองความตองการเปดรับสารของ

ผูรับสารมากที่สุด 

 ในการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายและมีการ

ใชงานแอปพิเคชั่น WhatsApp ทุกวัน การใชงานโดยเฉลี่ยอยูที่ครั้งละ 1-15 นาที 

เขาใชบริการบอยที่สุดในชวงเวลา 18.01-22.00 น. สถานที่ในการใชงานมากที่สุดคือ 
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ที่บาน/ที่พักอาศัย และมีการรับสงขอความมากที่สุด ผูศึกษาไดพบขอสังเกตวากลุม

ตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัยเริ่มตนทํางาน อาจมีระยะเวลาในการใชแอปพิเคชั่น 

WhatsApp ไมมากเนื่องจากมีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบและตองทํางาน จึงใชเวลา

สวนใหญในการใชแอปพเิคชัน่ WhatsApp ในชวงเยน็ ซึง่เปนชวงเวลาหลงัจากเลกิงาน

 สวนการศึกษาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp 

จะเห็นไดวาผูใชมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp สามารถ

ชวยประหยดัเวลาและคาใชจายทาํใหเขาถงึกลุมเปาหมายไดงาย สามารถประชาสมัพนัธ

ขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมากไดในระยะเวลาพรอมๆ กัน

 ในสวนการศกึษาความคดิเหน็ตอพฤติกรรมการใชแอปพเิคช่ัน WhatsApp 

ของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร ดานอารมณและความรูสึกพบวาการใชแอปพิเคชั่น 

WhatsApp ชวยทําใหผอนคลายความเครียด ซึ่งผลจากการศึกษานี้ผูศึกษาพบ

ขอสังเกตวา ผูใชสวนใหญอยูในชวงวัยเรียนและวัยทํางาน จึงมีภาวะความกดดันจาก

การเรยีนและการทาํงาน กอใหเกดิความเครยีด จงึตองไดรบัการผอนคลาย การใชงาน

แอปพิเคชั่น WhatsApp จึงชวยใหผอนคลายความเครียดลงในระดับหนึ่ง เนื่องจาก

ใชในการพูดคุยกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 ในสวนการศกึษาความคดิเหน็ตอพฤติกรรมการใชแอปพเิคช่ัน WhatsApp 

ดานสังคม ผูศึกษาไดพบขอสังเกตวา ในปจจุบันเปนยุคที่มีความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดเวลาจึงทําใหสังคมไดรับการพัฒนาให

ทันตามยุคตามสมัย และมีการพัฒนาตอยอดแอปพิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

 ในสวนการศกึษาความคดิเหน็ตอพฤติกรรมการใชแอปพเิคช่ัน WhatsApp 

ดานการเรียน/การทํางาน พบวาผูใชมีความเห็นในเรื่องของการใชเพื่อแจงขอมูล

ขาวสารดานการเรียน /การทํางาน และการสรางกลุม (Group) สําหรับเพื่อนที่เรียน/

ที่ทํางาน ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ ผู ศึกษาพบขอสังเกตวา ผูใชที่ตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนวัยรุ นตอนปลายท่ีเปนนักศึกษาใกลจบหรือเพิ่งเริ่มทํางาน การใช

แอปพิเคชั่น WhatsApp จึงมีประโยชนตอการแจงขาวสารที่เกี่ยวของกับการเรียน/

การทํางานผานกลุมหรือ Group ท่ีไดสรางไว เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาในการแจง

ขอมูลขาวสารใหทราบโดยทั่วถึง ผูศึกษามีความเห็นวาในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับ

สื่อใหมนั้น เปนเรื่องที่เกินความตองการขั้นพื้นฐานของความตองการมนุษยไปแลว 
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อาจกลาวไดวา ในปจจบุนั มนษุยมคีวามผกูพนักบัสือ่ใหม แทบทกุคนจาํเปนตองพึง่พา

สื่อใหมเหลาน้ีในการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงตองอาศัยความเขาใจและการชี้แนะ

แนวทางของสื่อใหมเหลาน้ีเพื่อสามารถนําไปปรับเปล่ียนคานิยม ทัศนคติ และ

พฤติกรรมและแรงจูงใจของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป
 จากการศึกษาการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชแอปพิเคช่ัน 

WhatsApp ของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับส่ือใหมที่

วา สื่อสมัยใหมนั้น หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสและดิจิทัลซึ่งสามารถกระจายขาวสาร

ไปไดอยางรวดเร็วและกวางไกล การสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ ที่ไดรวมเอาเสียง 

ขอความ และภาพไวในสื่อเดียวกัน เปนสื่อที่ตอบสนองความตองการเปดรับสารของ

ผูรับสารมากที่สุด มีคุณสมบัติในการสรางปฏิสัมพันธไดงาย 

 เนื่องจากเปนรูปแบบของการสื่อสารแบบสองทาง มีความสามารถในการ

เคลื่อนที่ไดสูง ทําใหสะดวกในการพกพาไปในสถานที่ตางๆ เปนการติดตอสื่อสาร

ที่สะดวกและรวดเร็วในลักษณะของความไรพรมแดน และสามารถนําไปใชประโยชน

ไดในทกุที ่และเปนการศกึษาพฤตกิรรมและความคดิเหน็ของผูใชเพือ่ใหทราบทศิทาง

ของความคิดเห็นที่มีตอแอปพิเคชั่น WhatsApp 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะในสวนของความคิดเห็นของผูใช

แอปพเิคชัน่ WhatsApp ซึง่เปนการแสดงออกดวยความเหน็ดวย ไมเหน็ดวยมากนอย

เพยีงไรตอแอปพเิคชัน่ WhatsApp เพือ่ใหทราบถงึทศิทางความเหน็ของผูใชทีม่ตีอส่ือ

ชนิดนี้อยางไร จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายและมี

การใชงานแอปพิเคชั่น WhatsApp ทุกวัน การใชงานโดยเฉลี่ยอยูที่ครั้งละ 1-15 นาที 

เขาใชบริการบอยที่สุดในชวงเวลา 18.01-22.00 น. สถานที่ในการใชงานมากที่สุดคือ 

ที่บาน/ที่พักอาศัย และมีการรับสงขอความมากที่สุด 

 สวนการศึกษาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp 

ของผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร ดานอารมณและความรูสึกพบวาการใชแอปพิเคชั่น 
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WhatsApp ชวยทาํใหผอนคลายความเครยีด สวนการศกึษาความคดิเหน็ตอพฤตกิรรม

การใชแอปพิเคชั่น WhatsApp ดานการเรียน/การทํางาน พบวาผูใชมีความเห็นใน

เรื่องของการใชเพื่อแจงขอมูลขาวสารดานการเรียน /การทํางาน และการสรางกลุม 

(Group) สําหรับเพื่อนที่เรียน/ที่ทํางาน ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ ผูศึกษาพบขอสังเกตวา 

ผูใชที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนวัยรุนตอนปลายที่เปนนักศึกษาใกลจบหรือเพิ่ง

เริ่มทํางาน การใชแอปพิเคชั่น WhatsApp จึงมีประโยชนตอการแจงขาวสาร

ทีเ่กีย่วของกบัการเรยีน/การทาํงานผานกลุมหรอื Group ทีไ่ดสรางไว เพือ่ไมใหเปนการ

เสียเวลาในการแจงขอมูลขาวสารใหทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใชแอปพิเคช่ัน 

WhatsApp ของผูใชในเขตกรุงเทพมหานครผูศึกษาไดพบขอสังเกตวากลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูในชวงวยัเริม่ตนทาํงาน อาจมรีะยะเวลาในการใชแอปพเิคช่ัน WhatsApp 

ไมมากเนือ่งจากมภีาระหนาทีต่องรบัผดิชอบและตองทาํงาน จงึใชเวลาสวนใหญในการ

ใชแอปพิเคชัน่ WhatsApp ในชวงเยน็ ซึง่เปนชวงเวลาหลังจากเลิกงาน สวนการศกึษา

ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp จะเห็นไดวาผูใชมีความคิด

เห็นตอพฤติกรรมการใชแอปพิเคชั่น WhatsApp สามารถชวยประหยัดเวลาและ

คาใชจายทาํใหเขาถงึกลุมเปาหมายไดงาย สามารถประชาสมัพนัธขอมลูขาวสารไปยงั

กลุมเปาหมายจํานวนมากไดในระยะเวลาพรอมๆ กัน 

 ซึง่ผลจากการศกึษานีผู้ศกึษาพบขอสงัเกตวา ผูใชสวนใหญอยูในชวงวยัเรยีน

และวัยทํางาน จึงมีภาวะความกดดันจากการเรียนและการทํางาน กอใหเกิด

ความเครียด จึงตองไดรับการผอนคลาย การใชงานแอปพิเคชั่น WhatsApp จึงชวย

ใหผอนคลายความเครียดลงในระดับหนึ่ง เนื่องจากใชในการพูดคุยกับเพื่อนเพื่อแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น สวนการศึกษาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชแอปพิเคช่ัน 

WhatsApp ดานสงัคม ผูศกึษาไดพบขอสงัเกตวา ในปจจบุนัเปนยคุทีม่คีวามกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดเวลาจึงทําใหสังคมไดรับการ

พัฒนาใหทันตามยุคตาม 
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 ผูศึกษามีความเห็นวาในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับส่ือใหมนั้น เปนเรื่องที่

เกนิความตองการขัน้พืน้ฐานของความตองการมนษุยไปแลว อาจกลาวไดวา ในปจจบุนั 

มนษุยมคีวามผกูพนักบัสือ่ใหม แทบทกุคนจาํเปนตองพึง่พาสือ่ใหมเหลานีใ้นการดาํเนนิ

ชีวิตประจําวัน จึงตองอาศัยความเขาใจและการชี้แนะแนวทางของสื่อใหมเหลานี้เพื่อ

สามารถนาํไปปรบัเปลีย่นคานยิม ทศันคต ิและพฤตกิรรมและแรงจงูใจของผูใชไดอยาง

มีประสิทธิภาพตอไป

ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาในอนาคต
 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการใชแอปพเิคชัน่อืน่ทีค่ลายกนัในลกัษณะอืน่หรอื

มีความคิดเห็นดานอื่นๆ  เชนการทําใหสังคมมีเครือขาย หรือการนําแอปพิเคชั่นมาใช

เชื่อมสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคกรตางๆ ผานการสรางกลุมบนแอปพิเคชั่น

เพื่อการนําไปใชประโยชนจากการใชงานมากที่สุด 
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 การศึกษาเรื่อง “การใชพริตตี้ในกิจกรรมพิเศษของธุรกิจรถยนต” มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญของการเลือกใชพริตตี้ในกิจกรรมพิเศษของธุรกิจ

รถยนตเพือ่ศกึษาคณุสมบตัแิละหนาทีร่บัผดิชอบของพรติตีข้องคายรถยนตเพือ่ศึกษา

กระบวนการคัดเลือกพริตตี้เพื่อเปนผูนําเสนอสินคาของคายรถยนตและเพื่อศึกษา

รูปแบบการสือ่สารของพรติตีข้องคายรถยนตในงานมหกรรมยานยนต ครัง้ที ่29 “THE 

29th Thailand International Motor Expo 2012” 

 ในการศกึษาครัง้นีใ้ชรปูแบบของการศกึษาวจิยัในเชงิคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยวธิกีารสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) โดยเลอืกบรษิทั

รถยนตที่พริตตี้ไดรับรางวัลจากการประกวด “Motor Expo Smart Pretty Vote 

2012” ในงานมหกรรมยานยนต ครั้งที่ 29 ไดแก บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จํากัด, 

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 

และแบงผูใหสัมภาษณออกเปน 3 กลุม คือ ผูบริหารหรือผูที่ทําหนาที่ในการคัดเลือก

พริตตี้ของแตละคายรถยนต ตัวแทนจากบริษัทจัดหาศิลปนและพริตตี้ที่ปฏิบัติหนาที่

ในงานมหกรรมยานยนต ครั้งที่ 29 รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่

เกี่ยวของเพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห

 ผลการศกึษาพบวา องคกรธรุกจิรถยนตเลือกใชพรติตีใ้นงานกจิกรรมพเิศษ

เนื่องจากพริตตี้มีความสําคัญในการดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนและผูเขาชมงาน

โดยเฉพาะหากเปนงานกิจกรรมพิเศษที่เปนระดับงานใหญและมีผูเขารวมงานมาก

พริตตี้จะยิ่งมีความสําคัญมากสวนในเรื่องคุณสมบัติของพริตตี้พบวา คุณสมบัติทั่วไป

ของพรติตี ้คอื การมบีคุลกิภาพทีด่ ีมคีวามมัน่ใจในตนเอง มมีนษุยสมัพนัธทีด่ ีมทีกัษะ

ในการสื่อสาร มีความรู ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีความเขาใจในระบบ

สังคมและวัฒนธรรมไทย นอกจากน้ีพริตตี้ยังตองมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมในดาน

ความสามารถพิเศษ เชน การเตนหรือการเดินแบบอีกดวยสวนหนาที่รับผิดชอบหลัก

ของพริตตี้ คือการพูดนําเสนอรถยนต การยืนคูกับรถยนตเพื่อใหสื่อมวลหรือชาง

ภาพถายภาพใหสัมภาษณกับทางสื่อมวลชน รวมทั้งดําเนินการเลนเกมสกับผูเขาชม

งานดวย

บทคัดยอ
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 กระบวนการคดัเลอืกพรติตีข้องแตละคายรถยนตจะคาํนงึถงึพรติตีก้ลุมเดมิ

ที่เคยรวมงานกันกอน จากนั้นจึงสรรหาพริตตี้หนาใหม โดยวาจางบริษัทจัดหาศิลปน

หรอืการคดัเลอืกตรงกระบวนการคดัเลอืกเริม่จากการประกาศรบัสมคัร คดัเลอืกจาก

ประวตัสิวนตวัและรปูถาย สมัภาษณและทดสอบหนากลองพจิารณาคดัเลอืก ประกาศ

ผลการคัดเลือก ตัดสินใจจางและเซ็นสัญญา จากน้ันจะมีการซักซอมสคริปต และ

ฟตติ้งชุดที่จะใสในวันงาน

 การสือ่สารของพรติตีเ้ปนการสือ่สารตอหนาสาธารณชนโดยพรติตีข้องแตละ

คายรถยนตจะใชรูปแบบการสื่อสารทั้งเชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษาใหควบคูและ

สมัพนัธกนัเพือ่ใหการสือ่สารมปีระสทิธภิาพรปูแบบการส่ือสารเชงิวจันภาษาคือภาษา

พูด การใชภาษาในการพูดจะตองมีความชัดเจนและมีรายละเอียดที่ถูกตอง เพื่อที่จะ

ใหการสื่อสารเขาใจตรงกันทั้งทางผูสงสารและผูรับสาร พริตตี้ที่ปฏิบัติหนาที่จะตอง

พดูจาฉะฉาน ออกเสยีงภาษาไทยชดัเจนถกูตองสวนรปูแบบการสือ่สารเชงิอวจันภาษา 

คอื การแสดงออกทางสหีนา การใชสายตา ภาษารางกาย กริยิาทาทางหรอืการโพสตทา 

พริตตีจ้ะตองใชอวจันภาษาในการสือ่สารเพือ่ทีจ่ะทาํใหตนเองดโูดดเดนและเหมาะสม 

นอกจากนีเ้สือ้ผาเครือ่งแตงกายกเ็ปนรปูแบบการนาํเสนอดานอวจันภาษาอกีรปูแบบ

หนึ่ง การแตงกาย การแตงหนาทําผมจะตองดูทันสมัยและเหมาะสมกับบุคลิกของ

แตละคน เพราะการแตงกายจะสื่อถึงบุคลิกภาพและภาพลักษณของรถยนตดวย

คําสําคัญ: พริตตี� คณุสมบติั กระบวนการคดัเลือก รูปแบบการสื�อสาร
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การจัดกิจกรรมพิเศษเปนเครื่องมือในดานการประชาสัมพันธประเภท

หนึ่ง ซึ่งองคกรมกัจะเลอืกใชเพือ่สรางความสัมพันธกบัผูบรโิภคกลุมเปาหมายและสื่อ

หลักที่องคกรมักจะเลือกใชรวมกับการจัดงานกิจกรรมพิเศษคือ สื่อบุคคลซึ่งหมายถึง 

บุคคลที่มาทําหนาที่สื่อสารกับผูรับสารหรือเรียกวาผูสงสาร ในการจัดงานมักจะเลือก

ใชสือ่บคุคลเพือ่การประชาสมัพนัธสนิคาและสรางภาพลกัษณของตราสนิคา เพือ่ทีจ่ะ

สื่อสารไปยังผูบริโภค เนื่องจากการสื่อสารโดยสื่อบุคคลจะสามารถเห็นรูปรางหนาตา 

หรือแมกระทั่งกิริยาทาทางของผูพูด “พริตตี้” เปนส่ือบุคคลและเปนเครื่องมือการ

สื่อสารหนึ่งที่องคกรธุรกิจใหความสนใจ เพราะพริตตี้ถือเปนจุดสนใจส่ิงแรกที่จะ

กระตุนและดึงดูดผูบริโภคใหเขามาชมสินคา การมีพริตตี้จึงแพรขยายความนิยมเพิ่ม

มากขึน้เรือ่ยๆ  แทบจะทกุสนิคาทีม่กีารจดังานกจิกรรมพเิศษมกัเรยีกใชพรติตีเ้พือ่ชวย

ในการดงึความสนใจของลกูคากลุมเปาหมาย องคกรธรุกจิรถยนตกเ็ชนเดยีวกนั แตละ

คายรถยนตตางเลือกใช “พริตตี้” เปนกลยุทธหนึ่งที่จะสรางความนาสนใจและความ

ประทับใจในสินคา เพื่อที่จะใหพริตตี้เปนสื่อบุคคลในการสรางสีสัน ถายทอดและ

นําเสนอคุณสมบัติของรถยนต เม่ือทางองคกรเห็นวาพริตตี้เปนสื่อบุคคลที่ตองให

ความสําคัญ กระบวนการคัดเลือกจึงมีความพิถีพิถัน เพื่อคัดเลือกพริตตี้ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมายไดดีที่สุด เพราะพริตตี้จะเปน

ตัวแทนในการถายทอดและนําเสนอคุณสมบัติของรถยนตและเปนเครื่องมือสื่อสาร

ดานภาพลักษณของผลิตภัณฑดวย 

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศกึษาความสาํคญัของการเลอืกใชพรติตีใ้นกจิกรรมพเิศษของธรุกจิ

รถยนต

 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติและหนาที่รับผิดชอบของพริตตี้ของคายรถยนต

ในงานมหกรรมยานยนต ครั้งที่ 29 “THE 29th Thailand International Motor 

Expo 2012” 
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 3. เพือ่ศกึษากระบวนการคดัเลอืกพรติตีเ้พือ่เปนผูนาํเสนอสินคาของคาย

รถยนตในงานมหกรรมยานยนต ครั้งท่ี 29 “THE 29th Thailand International 

Motor Expo 2012” 

 4. เพือ่ศกึษารปูแบบการสือ่สารของพรติตีข้องคายรถยนตในงานมหกรรม

ยานยนต ครั้งที่ 29 “THE 29th Thailand International Motor Expo 2012”

วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชพริตตี้ในกิจกรรมพิเศษของธุรกิจรถยนต” ใช

รูปแบบของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมลูดวยวธิกีารสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) และจากการ

คนควาขอมลูจากเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วของ (Documentary Research) กอนจะดาํเนนิ

การวเิคราะหและสรปุผลของขอมลูมกีารตรวจสอบความนาเชือ่ถอื (Reliability) และ

ความถูกตองแมนยํา (Validity) ของขอมูล คือ ขอมูลประเภทบุคคลใชวิธีการตรวจ

สอบดวยการถามคําถามกับกลุมเปาหมายหลายๆ คนในองคกรดวยประเด็นคําถาม

เดียวกัน เพ่ือตรวจสอบวาคําตอบน้ันมีความสอดคลองกับขอมูลคําตอบที่ไดจากผูให

สมัภาษณหรอืไม สวนขอมลูประเภทเอกสาร ผูศกึษาไดศกึษาและพจิารณาจากเอกสาร

หลากหลายประเภท โดยพจิารณาวามทีีม่าจากแหลงขอมลูทีม่คีวามนาเช่ือถอืมากนอย

เพียงใด เพื่อใหการศึกษาในครั้งนี้มีความถูกตองนาเชื่อถือและสมบูรณยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ความสําคัญของการใชพริตตี้ในกิจกรรมพิเศษของธุรกิจรถยนตพบวาคาย

รถยนตเลือกใชพริตตี้เพื่อเปนสื่อบุคคลที่จะชวยใหการจัดงานกิจกรรมพิเศษนาสนใจ 

เพราะพริตตีส้ามารถดงึดดูความสนใจของสือ่มวลชนและผูเขาชมงานใหเขามาทีบ่ธูจดั

แสดงสินคาขององคกร ตรงกับแนวคิดของ แคช และ ลาเซสเฟลด (Elihu Katz and 

Paul Lazarsfeld, 1955) ทีไ่ดศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของสือ่บคุคลวาสือ่บคุคลมอีทิธพิล

อยางมากในการที่จะทําใหผูรับสารยอมรับและเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
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และหากคายรถยนตมพีรติตีท้ีส่วย มคีวามสามารถ มชีือ่เสียง ยิง่สามารถจงูใจผูชมงาน

ไดมากขึ้นสอดคลองกับคุณสมบัติของผูสงสารที่ดีเพื่อสรางความนาเชื่อถือในสายตา

ของผูรับสาร (Source Credibility) ของแม็ก ครอสกี้ (Mc Croskey, 1987) ที่วา

ความสามารถ (Competence) และการเปนคนที่มีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักทางสังคม 

(Sociability) จะทาํใหไดรบัความรูสกึทีด่จีากผูรบัสารกอนทีจ่ะมกีารสือ่สาร นอกจาก

นี้ความสําคัญของการเลือกใชพริตตี้ยังขึ้นอยูกับระดับของงานและวัตถุประสงคของ

การงาน หากเปนระดับงานใหญที่มีกลุมผูเขารวมงานมากพริตตี้จะมีความสําคัญมาก 

 ในสวนของคณุสมบตัขิองพรติตีบ้คุลกิภาพทีด่เีปนคณุสมบตัทิีส่าํคญัอนัดบั

แรกเพราะบุคลิกภาพหรือรูปลักษณภายนอกจะเปนสิ่งแรกที่จะทําใหพริตตี้ดูโดดเดน

เปนที่สะดุดตา ตรงกับคํานิยามของ นงนุช ศิริโรจน (2537) ที่กลาวไววา บุคลิกภาพ

คอืคณุลกัษณะทีท่าํใหบคุคลเปนทีส่ะดดุตาแกผูอืน่ การมคีวามมัน่ใจในตนเองมมีนษุย-

สัมพันธที่ดียิ้มแยมแจมใสสอดคลองกับงานวิจัยของอาทิตยา ทรัพยสินวิวัฒน (2554) 

ในเรื่องคุณสมบัติของพิธีกรรายการสนทนาบันเทิงที่สรุปวาคุณสมบัติเหลาน้ีเปนส่ิงที่

สําคัญของพิธีกรรายการสนทนาบันเทิง จากการศึกษายังพบวาบุคลิกภาพของพริตตี้

แตละคายรถยนตมลีกัษณะทีแ่ตกตางกนัซึง่จะสะทอนภาพลักษณของรถยนต เชน คาย

รถยนตซันยอง เปนรถยนตขนาดใหญมีภาพลักษณของความหรูหราพริตตี้จะตองดู

สวยสงา ผิวขาว บุคลิกภาพดี คายรถยนตฮุนได เปนคายรถยนตสัญชาติเกาหลีที่มุง

เนนตลาดรถยนตขนาดกลางทั่วไป พริตตี้จะตองเปนวัยรุนดูเกาหลี นารัก หุนดี สวน

คายรถยนตซูบารุ เปนคายรถยนตที่เนนความเร็วและแรงดวยรูปลักษณที่สวยงาม 

พริตตี้จะตองสวย เซ็กซี่ มีเสนห ซึ่งสอดคลองกับที่ พจน ใจชาญสุขกิจ (2554) กลาว

ไววา สือ่บคุคลมคีวามสาํคญัตอการสือ่สารภาพลกัษณ การสรางภาพลักษณขององคกร

ตองอาศยัภาพลกัษณของบคุคลแตละองคกรจะตองสรางความแตกตางจากคูแขงและ

พยายามสื่อสารหรือถายทอดความเปนตัวตนของบุคคลน้ันใหมีความสอดคลองกับ

ภาพลักษณขององคกรที่กําหนดไว

 คุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีพริตตี้ทุกคนควรมี คือ ทักษะในการส่ือสาร ความรู 

ทัศนคติ และความเขาใจในระบบสังคมวัฒนธรรมไทย เปนคุณสมบัติที่มีความสําคัญ

อยางมากสําหรับการประกอบอาชีพพริตตี้ ซ่ึงสอดคลองตามแนวคิดการสื่อสารของ

เดวิค เค เบอรโล (Devid K Berlo) ที่กลาวไววา ผูสงสารจําเปนตองมีคุณสมบัติ

ดังกลาวเพื่อใหเกิดความสําเร็จและเกิดประสิทธิผลของการสื่อสาร
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 ทักษะดานการสื่อสารท่ีดีเปนคุณสมบัติที่สําคัญมากสําหรับการประกอบ
อาชพีพรติตี ้พรติตีจ้ะตองสามารถสือ่สารไดอยางถกูตอง โดยใชทกัษะในการอานเพือ่
อานสคริปตใหเขาใจและจดจํารายละเอียดสินคา จากนั้นใชทักษะในการพูดเพื่อพูด
นาํเสนอสนิคาใหชัดเจนและสามารถใชภาษาทีถู่กตอง สอดคลองกบัแนวความคดิของ
เดวคิ เค เบอรโล (Devid K Berlo) ทีว่าผูสงสารจาํเปนตองมทีกัษะในการสือ่สาร หาก
สื่อสารดวยคําพูดจะตองมีความชํานาญในดานการพูด รูวิธีในการพูดรวมทั้งเลือกใช
ภาษาหรือออกเสียงคําตางๆ ไดอยางถูกตองชัดเจนสวนความรูหมายถึง ความรูรอบ
ตัวหรือความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรถยนต ประกอบกับประสบการณความสามารถและ
การมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนาได สอดคลองกับ
คุณสมบัติในการเปนผูสงสารที่ดีของ แม็ก ครอสกี้ (Mc Croskey, 1987) ที่กลาวไว
วา ความรูในเรื่องที่จะสื่อสารรวมทั้งความสามารถในการควบคุมสถานการณในการ
สื่อสารเปนส่ิงท่ีจะชวยทําใหผูสงสารไดรับความนาเชื่อถือในสายตาของผูรับสารและ
ยงัสอดคลองกบังานวจิยัของ อรสิรา กาํธรเจรญิ (2545) ในเรือ่งคณุสมบตัขิองผูดาํเนนิ
รายการตอบปญหาวชิาการทางโทรทศัน ทีไ่ดกาํหนดไววา ไหวพรบิและความสามารถ
ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเปนคุณสมบัติที่ดีของผูดําเนินรายการ
 พริตตี้ตองมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง ตอผูรับสารและตองานที่รับผิดชอบ ตอง
เปนคนขยัน อดทน ใจเย็น มีความเปนมืออาชีพตามแนวคิดของ เดวิค เค เบอรโล 
(Devid K Berlo) ที่อธิบายไววา ผูสงสารจําเปนตองมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง ตอเนื้อหา
ขาวสารและตอผูรับสาร การสื่อสารจึงจะประสบผลสําเร็จ ความเขาใจในระบบสังคม
และวฒันธรรมไทยเปนอกีหนึง่คณุสมบตัทิีพ่รติตีท้กุคนควรมเีพือ่ใหเขาใจวธิกีารสือ่สาร
จะไดมีการวางตัวอยางเหมาะสม พริตตี้จะตองคํานึงถึงกรอบของสังคมไทยเพื่อให
ทราบวาควรปฏบิตัตินอยางไร และตองมพีฤตกิรรมการแสดงออกทีเ่หมาะสมเพือ่เปน
แบบอยางที่ดีของสังคม เชน สังคมไทยเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับการออนนอม
ถอมตน พูดจาไพเราะ การเคารพผูใหญ สอดคลองกับแนวคิดของ เดวิค เค เบอรโล 
(Devid K Berlo) ท่ีวา วัฒนธรรม กรอบของสังคม คือปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรู 
ประสบการณ รวมท้ังพฤติกรรมของผูสงสาร สิ่งเหลานี้จะเปนตัวหลอหลอมถึง
บุคลิกลักษณะของพฤติกรรมบุคคลในการแสดงออกตอบุคคลอื่นและเปนตัวกําหนด
รูปแบบวธิกีารสือ่สารทีเ่ปนทีย่อมรบัของสงัคม นอกจากนีย้งัพบวาบางคายรถยนตตอง
การพริตตี้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะนอกเหนือไปจากคุณสมบัติดังกลาวขางตน คือ พริตตี้
จะตองมีความสามารถที่หลากหลาย เชน สามารถเดินแบบหรือเตนไดดวย 
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 สําหรับหนาที่รับผิดชอบของพริตตี้หนาที่หลัก คือ การพูดนําเสนอรถยนต

ที่นํามาจัดแสดงในงาน โดยจะตองทําการสื่อสารขอมูลรายละเอียดของรถยนตรุนนั้น

ใหถกูตองชดัเจน สอดคลองกบัคาํนยิามของการสือ่สารของ จอรจ เอมลิเลอร (George 

A Miller, 1951) ที่กลาววา การสื่อสารหมายถึงการถายทอดขาวสารจากที่หนึ่งไปยัง

อกีทีห่นึง่ หรอืสรปุไดวา การสือ่สาร คอื กระบวนการของการถายทอดสาร (message) 

จากบุคคลฝายหน่ึงซ่ึงเรียกวา ผูสงสาร (source) ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา 

ผูรับสาร (receiver) โดยผานสื่อ (channel) และยังสอดคลองกับที่โรเจอรส และ 

ชูเมคกอร (Rogers and Shoemaker, 1969) ไดกลาววาในกรณีที่ตองการใหบุคคล

ใดๆ เกดิการยอมรบัในสารทีเ่สนอไปหรอืใหการสือ่สารมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ สือ่ทีใ่ชใน

การกระตุนใหเกดิการตดัสนิใจยอมรบัสารนัน้ ควรใชการสือ่สารระหวางบคุคล โดยใช

สือ่บคุคลเปนผูเผยแพรขาวสาร ซึง่สือ่บคุคลในทีน่ีห้มายถงึพรติตีน้ัน่เอง และนอกจาก

นีพ้รติตีย้งัมหีนาทีร่บัผดิชอบอืน่ๆ คอืการออกมายนืคูกบัรถยนตเพือ่ใหสือ่มวลชนและ

ชางภาพไดถายภาพ 

 กระบวนการคัดเลือกพริตตี้จะใชการพิจารณาสรรหาโดยการคํานึงถึงพริตตี้

กลุมเดิมที่เคยรวมงานกับทางองคกรเพราะจะมีประสบการณและมีความคุนเคยกับ

ทางทีมงาน โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพและความสามารถในการพรีเซ็นตสินคาหรือ

จากแนวคิดของรถยนตท่ีจะจัดแสดงในงานแลวพิจารณาวาพริตตี้คนไหนเหมาะสม 

จากนั้นติดตอไปยังพริตตี้ โดยพริตตี้ที่เคยรวมงานกับทางองคกรจะไมตองผาน

กระบวนการคัดเลือกแตจะตองเขามาเซ็นสัญญาเพื่อตกลงปฏิบัติงาน

 สําหรับการสรรหาพริตตี้หนาใหม บางคายรถยนตจะมอบหมายใหบริษัท

จัดหาศิลปน (Modeling) เปนผูคัดเลือกเพราะบริษัทจัดหาศิลปนจะเลือกพริตตี้

มาเฉพาะคนทีม่รีปูรางหนาตาเหมาะกบับคุลกิของรถยนตมานาํเสนอ ซึง่แหลงทีม่าจะ

มาจากพริตตี้ในสังกัดของทางบริษัทสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับบริษัทจัดหาศิลปน 

ทีอ่ธบิายไววา บรษิทัจดัหาศลิปนจะนาํเดก็ในสงักดัไปรวมงานกจิกรรมพเิศษ ซึง่แหลง

ที่มาของพริตตี้ในสังกัดมาจากการประกาศรับสมัครตามเว็บไซตหรือไปตามเวที

ประกวด โดยการคดัเลอืกสอดคลองกับการวจิยัของ บญัยง พลูทรพัย (2552) ทีอ่ธบิาย

ไววา การคัดเลือกจะใชทั้งระบบอุปถัมภ คือบริษัทจัดหาศิลปนเปนผูอุปถัมภและ

พริตตี้เปนผูอยูในความอุปถัมภ ทั้งสองฝายมีความสัมพันธลักษณะตอบแทนกัน 

คือผูอุปถัมภจะมอบหมายงานใหพริตตี้และเพ่ือเปนการตอบแทนบุญคุณ พริตตี้
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กจ็ะตองมอบความจงรกัภกัดแีละไมรบังานทีไ่มใชจากบรษิทัทีต่นสังกดัอยู และการใช

ระบบคุณธรรมบริษัทจัดหาศิลปนจะคัดเลือกพริตตี้ใหเหมาะสมกับงาน เพื่อ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

 สวนการคัดเลือกพริตตี้อีกรูปแบบหนึ่งจะใชลักษณะการคัดเลือกตรง คือ

การประกาศรับสมัครและใหพริตตี้ที่สนใจสงประวัติหรือเขามาสมัครที่บริษัท ทาง

บริษัททีพ่จิารณาคดัเลอืกดวยตนเอง จะไดเหน็บคุลิก รปูรางหนาตา และความสามารถ

ที่แทจริงของพริตตี้ทําใหมั่นใจวาพริตตี้จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสรรหาพริตตี้ใชระบบการสรรหาจากภายนอก คือ การเปดรับสมัครพริตตี้ที่คิดวา

ตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีคายรถยนตตองการไดสมัครเพื่อเขามาทําการ

คัดเลือก สอดคลองกับคํานิยามของ เวอรเทอร และ ดาวิส (Werther & Davis, 1993) 

ที่ใหความหมายวาการสรรหาเปนกระบวนการของการคนหาและจูงใจบุคคลซึ่งมี

ความสามารถใหเขามาสมัครงานกับองคการ

 สําหรับขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือกพริตตี้ จะเริ่มจากการประกาศ

รับสมัคร คัดเลือกจากประวัติสวนตัวและรูปถาย สัมภาษณและทดสอบหนากลอง 

(Casting) พจิารณาคดัเลอืก ประกาศผลการคดัเลอืก การตดัสนิใจจางและเซน็สญัญา 

ตามลําดับ ซึ่งในขั้นตอนการคัดเลือกจะสอดคลองกับขั้นตอนการคัดเลือกของ พยอม 

วงศสารศรี (2537) ที่มีขั้นตอนตั้งแต การตอนรับผูสมัคร การทดสอบ การสัมภาษณ 

การตรวจสอบภูมิหลัง การประชุมปรึกษาพิจารณา การทดลองปฏิบัติงาน จนถึงการ

ตัดสินใจจาง แตจะไมสอดคลองกับขั้นตอนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากลักษณะการ

จางงานของพริตตี้ในงานมหกรรมยานยนตเปนใชรูปแบบวาจางเปนครั้งคราว คือจาง

เฉพาะเวลาที่จัดงานกิจกรรมพิเศษ ดังนั้นการตรวจสุขภาพของพริตตี้จึงไมมีความ

จําเปนมากนัก 

 การประกาศรบัสมคัร หากใชบรษิทัจดัหาศลิปนจะเปนการสรางความเขาใจ

ที่ตรงกันกับคายรถยนตวาตองการพริตตี้ที่มีคุณสมบัติอยางไร หากเปนการรับสมัคร

ตรงจะประกาศผานสื่อสาธารณะ โดยกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติเบ้ืองตนไวใน

ประกาศเพื่อใหพริตตี้ท่ีมีความสนใจและคิดวามีคุณสมบัติตรงกับที่ทางคายตองการ

เขามาสมัครท่ีบริษัทดวยตนเองตามวันและเวลาที่ไดกําหนดไวซึ่งจะสอดคลองกับวิธี

การในการสรรหาของพยอม วงศสารศรี (2537) ที่วาวิธีการรับสมัครคนเขามาทํางาน

ในองคกรจะมีวิธีการลงโฆษณาในสื่อตางๆ เพราะจะสามารถกระจายขาวไดอยาง
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กวางขวาง โดยในประกาศจะกลาวถงึลกัษณะงาน คุณสมบตั ิและวธิกีารตดิตอกบัทาง

องคกร เพ่ือใหบคุคลทีส่นใจมาสมคัรงานทีท่างบรษิทัขัน้ตอนตอมาคือการคัดเลือกจาก

ประวัติสวนตัว รูปถาย โดยพิจารณาจากใบสมัคร เพื่อเลือกพริตตี้ที่มีรูปรางหนาตา

และคุณสมบัติที่เหมาะสม จากนั้นเปนขั้นตอนการสัมภาษณและทดสอบหนากลอง 

โดยสิง่สาํคญัทีส่ดุสาํหรบัขัน้ตอนนีค้อืการทดลองพดูพรเีซน็ตรถยนตจากนัน้พจิารณา

คัดเลือกพริตตี้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขามาปฏิบัติงานสอดคลองกับที่ วิลาศ 

สิงหวิสัย (2535) ไดนิยามความหมายไววา การคัดเลือกบุคลากร คือ กระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถและความเหมาะสมมากที่สุดจากกลุม

บคุคลทีเ่ลอืกสรรไว การประกาศผลการคดัเลอืกโดยตดิตอไปทางพรติตีท้ีไ่ดรบัคดัเลอืก

เพือ่ใหแนใจวาพรติตีต้กลงจะรวมงานกบัทางองคกร และมกีารเซน็สัญญาระหวางทาง

องคกรกบัทางพรติตีห้ลงัจากผานกระบวนการคดัเลอืกแลว ทางองคกรยงัจดัใหพรติตี้

มีการซักซอมสคริปต เพื่อฝกทักษะในการพูดนําเสนอ และมีการฟตติ้งชุดคือการลอง

ชุดที่จะใสในวันงาน 

 ในสวนของรูปแบบการสื่อสารของพริตตี้ในงานมหกรรมยานยนตเปนการ

สื่อสารตอหนาสาธารณชน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ จุมพล รอดคําดี (2533) ที่กลาววา 

การสื่อสารสาธารณชนเปนการสื่อสารที่มองถึงจํานวนผูรับสารโดยเนนบทบาทของ

ผูสงสารเปนสําคัญจะเกิดข้ึนไดเม่ือกลุมผูรับสารมีขนาดใหญเกินกวาที่ทุกคนจะมี

สวนรวมไดอยางทั่วถึง โดยพริตตี้จะใชรูปแบบการส่ือสารทั้งเชิงวัจนภาษาและ

อวัจนภาษาใหสัมพันธกันเพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพพริตตี้แตละคนจะมี

เอกลักษณและทักษะในการนําเสนอเฉพาะตัวของตนเองเพื่อใหการนําเสนอรูปแบบ 

นั้นๆ ดูนาสนใจท่ีสุด ซ่ึงการนําเอาวัจนภาษาและอวัจนภาษามาใชควบคูกันนั้น

สอดคลองกบัแนวคดิของวอรเรน ดบัเบลิย ูวเีวอร (Warren W. Weaver, 1949) ทีใ่ห

ความหมายการสื่อสารวา การสื่อสารไมไดหมายความแตเพียงการเขียนและการพูด

เทานัน้ หากยงัรวมไปถงึพฤตกิรรมของผูสงสารอกีดวยรปูแบบการสือ่สารเชงิวจันภาษา

ของพริตตี้คือภาษาพูด พริตตี้จะมีการพูดนําเสนอรถยนต โดยภาษาในการพูดจะ

ตองมีความชัดเจนและมีรายละเอียดท่ีถูกตอง เพื่อที่จะใหการสื่อสารเขาใจตรงกัน

ทั้งทางผูสงสาร ซึ่งหมายถึง พริตตี้ และผูรับสาร ซึ่งหมายถึง ผูชมงาน พริตตี้จะตอง

พูดจาฉะฉาน ออกเสียงภาษาไทยถูกตอง สอดคลองกับการแบงประเภทการส่ือสาร
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โดยใชเกณฑในเรื่องของภาษาวา การสื่อสารเชิงวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารโดย

การใชภาษาพูด ที่แสดงออกในรูปถอยคํา หรือคําพูด รวมทั้งการใชนํ้าเสียงในการพูด

ของ พริตตี้ตองมีระดับนํ้าเสียง มีลีลาหรือจังหวะในการพูดไมพูดเร็วหรือชาจนเกินไป 

สอดคลองกับท่ี แนปป มารค (Knapp Mark, 1976) ไดกลาวถึง ปริภาษา วาคือ 

สิ่งที่เกิดแนบเนื่องขึ้นพรอมกับภาษาพูด ไดแก ระดับนํ้าเสียง คุณภาพของเสียง การ

ควบคุมเสียงดวยน่ันเอง สวนรูปแบบการสื่อสารเชิงอวัจนภาษาของพริตตี้ คือ การ

แสดงออกทางสหีนา การใชสายตา ภาษารางกาย กริยิาทาทางหรอืการโพสตทาพรติตี้

จะตองใชอวัจนภาษาในการสื่อสารเพื่อท่ีจะทําใหตนเองดูโดดเดนและเหมาะสม 

ซึ่งการใชอวัจนภาษาในการสื่อสารสอดคลองกับแนวคิดของ กิติมา สุรสนธิ (2535) 

ที่อธิบายวาการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารที่ใชการแสดงออกในการ

สือ่ความหมาย และยงัสอดคลองกบัที ่แนปป มารค (Knapp Mark, 1976) ไดกลาวถงึ 

การแสดงออกทางสีหนาการใชสายตาเปนชองทางในการถายทอดความหมาย สีหนา

และแววตาจะทําใหผูรับเกิดอารมณหรือความรูสึกรวมกับผูพูด การใชภาษารางกาย

เปนทาทางในการสื่อความ นอกจากน้ีเสื้อผาเครื่องแตงกายและการแตงหนาทําผม

ของพริตตี้จะตองดูทันสมัยและเหมาะสมกับบุคลิก เพราะการแตงกายจะส่ือถึง

บุคลิกภาพและภาพลักษณของรถยนตดวย เสื้อผาเครื่องแตงกายจะตองมีขีดจํากัด

ที่เหมาะสม สอดคลองกับที่ แนปป มารค (Knapp Mark, 1976) กลาวถึง การใช

สิง่ของหรือเสือ้ผาเครือ่งแตงกายไววา สิง่ของเครือ่งใชเปนส่ิงหนึง่ทีท่าํใหบคุคลสามารถ

รับรูและตคีวามหมายบางสิง่บางอยางเกีย่วกบัตวัสิง่ของและผูใชส่ิงของนัน้ดวยนัน่เอง 

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ความสําคัญของพริตตี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและลักษณะงานของการจัด

งานกิจกรรมพิเศษ หากเปนการจัดงานท่ีเก่ียวกับสาธารณชนพริตตี้จะมีความสําคัญ

เปนอยางมากเพราะจะชวยดงึดดูความสนใจของผูชมในงานใหมาชมบธูของทางองคกร

ดงันัน้ทางองคกรจงึควรเลอืกใชพรติตีใ้หเหมาะสมกบัลักษณะของงานเพราะเมือ่พรติตี้

สามารถทีจ่ะดงึดดูความสนใจของผูชมงานเขามาสูผลติภณัฑแลวกจ็ะทาํใหสามารถที่

จะดําเนินการขายผลิตภัณฑไดงายขึ้น 
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 คุณสมบัติของพริตตี้ที่ดีควรจะมีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 

มีความรู ความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบที่ดี มีทัศนคติที่ดีตอเองและตออาชีพพริตตี้ 

รวมทั้งตองมีความเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมไทยดวย นอกจากนี้ พริตตี้ควรจะมี

ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเชน สามารถเตนได เดินแบบได เพราะบางคายรถยนต

จะตองการพรติตีท้ีม่คีวามสามารถทีห่ลากหลาย สวนหนาทีร่บัผดิชอบหลกัของพรติตี้ 

คอื การพรเีซน็ตหรอืนาํเสนอผลติภณัฑ เพราะฉะนัน้การมทีกัษะในการสือ่สารจะชวย

ใหสามารถทําหนาท่ีน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีความสนใจที่จะประกอบ

อาชีพพริตตี้ก็ควรจะมีคุณสมบัติเหลานี้ประกอบดวย

 กระบวนการคัดเลือกพริตตี้มีขั้นตอน คือ การประกาศรับสมัคร คัดเลือก

จากประวัติสวนตัวและรูปถาย สัมภาษณและทดสอบหนากลอง (Casting) พิจารณา

คัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก การตัดสินใจจางและเซ็นสัญญา จากการศึกษาพบ

วาขั้นตอนในการสัมภาษณและทดสอบหนากลอง (Casting) เปนขั้นตอนที่ทางคาย

รถยนตใหความสําคัญมาก ดังนั้นหากพริตตี้มีความสนใจที่จะสมัครเขาคัดเลือกควรมี

การเตรียมความพรอมสําหรับขั้นตอนนี้ใหมากดวย

 รูปแบบการสื่อสารของพริตตี้จะมีการส่ือสารทั้งดานวัจนภาษาหรือภาษา

พูด การสื่อสารดานอวัจนภาษา ภาษาทาทางหรือการแสดงออก รวมทั้งเสื้อผาเครื่อง

แตงกายของพริตตี้ดวย จากการศึกษาพบวาคายรถยนตจะใชรูปแบบการส่ือสารที่

คลายคลึงกัน ดังน้ันทางคายรถยนตควรมีการคิดคนกลยุทธการสื่อสารรูปแบบใหม

หรือเพิม่รปูแบบการสือ่สารใหมคีวามหลายหลากมากขึน้ เพือ่เพิม่ความแปลกใหมและ

โดดเดนใหมีความแปลกแตกตางจากคายรถยนตอื่น สวนเรื่องการแตงกายทางคาย

รถยนตเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดภาพลักษณของอาชีพพริตตี้เพราะจะเปน

ผูกําหนดเรื่องเสื้อผาและการแตงกายของพริตตี้ ดังนั้นจึงควรตระหนักในเรื่องความ

เหมาะสมของเสื้อผาเครื่องแตงกายไมใหดูโปหรือเซ็กซ่ีเกินไป เพื่อใหอาชีพพริตตี้

มีเกียรติมีภาพลักษณที่ดีและไดรับการยอมรับจากคนในสังคม
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
 1. ควรมีการศึกษาถึงการใชพริตตี้ในองคกรธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจาก

แตละประเภทขององคกรสินคาจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบที่

แตกตางกัน ความสําคัญและจุดประสงคของการใชพริตตี้อาจจะแตก

ตางกันไปดวย การศึกษาเฉพาะเจาะจงในแตละประเภทของธุรกิจจะ

ทาํใหผูศกึษาไดทราบขอมลูและรายละเอยีดเกีย่วกบัการเลอืกใชพรติตี้

ขององคกรแตละประเภทอยางแทจริง

 2. การศึกษาครั้งน้ีเปนการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูคัด

เลอืกพรติตีแ้ละพรติตีท้ีท่าํหนาทีใ่นการสือ่สารใหกบัทางคายรถยนต ซึง่

ทําใหไดขอมูลดานผูสงสารเพียงอยางเดียว ดังน้ันควรมีการศึกษาวิจัย

ดานผูรบัสารหรอืประชาชนผูเขาชมงาน เพือ่ศกึษาถงึทศันคตแิละความ

คิดเห็นของผูรับสารท่ีมีตอพริตตี้ที่ปฏิบัติงานในงานมหกรรมยานยนต

ซึ่งอาจจะศึกษาในเชิงงานวิจัยปริมาณ

 3. ควรมกีารศกึษาในประเดน็เกีย่วกบัพรติตีก้บัสงัคมเพราะอาชพีพรติตีไ้ด

รับความนิยมจากหญิงสาววัยรุนทั่วไปมากขึ้น ซึ่งอาจจะศึกษาไดอีก

หลากหลายมมุมองและเปนประโยชนกบัผูทีส่นใจประกอบอาชีพพรติตี้ 

เชน การศึกษาในประเด็นเรื่องของการทําศัลยกรรมในกลุมพริตตี้หรือ

ขาวการทําศัลยกรรมของพริตตี้ที่อาจจะมีผลกระทบตอสังคม 
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 การศกึษาคนควาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัและ

ความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับจากการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ 

รายได วฒุกิารศกึษา และอาชพี กลุมตวัอยางในการคนควาครัง้นีเ้ปนลกูคาของธนาคาร

กสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 300 คน สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยประชากร 2 กลุม 

t-test (Independence t-test) การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียประชากร

ตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlations Coefficient) t-test

 ผลการค้นคว้า พบว่า
 1. ลกัษณะประชากรทีแ่ตกตางกนัจะมพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารการ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับธนาคารกสิกรไทยจากส่ืออันดับ 1 โปสเตอร ส่ืออันดับ 2 

อินเทอรเน็ต และสื่ออันดับ 3 โทรทัศน ไมแตกตางกัน

 2. คาดหวงัประโยชนทีจ่ะไดรบัไมมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรบั

ขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยทั้ง 4 ดานไดแก  1. ดานความ

เพลิดเพลิน  2. ดานมนุษยสัมพันธ  3. ดานเอกลักษณทางบุคคล  4. ดานติดตาม

ขาวสาร จากสื่อทั้ง 3 อันดับ

 3. พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธมคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจ

ในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยจากสื่ออันดับ 1 

โปสเตอร ในดานมนุษยสัมพันธและดานเอกลักษณทางบุคคลโดยมีความสัมพันธ

เปนบวก สวนสื่ออันดับ 2 อินเทอรเน็ตดานเพลิดเพลิน และสื่ออันดับ 3 โทรทัศน

ดานเพลิดเพลินโดยมีความสัมพันธเปนลบ และพฤติกรรมการเปดรับจากสื่ออันดับ 1 

โปสเตอร ในดานเพลดิเพลนิและดานติดตามขาวสาร สื่ออันดับ 2 อินเทอรเน็ตในดาน

บทคัดย่อ
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เอกลกัษณทางบคุคล ดานมนษุยสมัพนัธและดานตดิตามขาวสาร สือ่อนัดบั 3 โทรทศัน

ในดานมนุษยสัมพันธ ดานเอกลักษณทางบุคคลและดานติดตามขาวสาร ไมมีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคาร

กสิกรไทย

 4. ความคาดหวงัตอประโยชนทีจ่ะไดรบัมคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจ

ในการเปดรบัขาวสารการประชาสมัพนัธเกีย่วกบัธนาคารกสกิรไทย โดยมคีวามสมัพนัธ

ดงักลาวมคีาเปนบวก นัน้คอืถาความพงึพอใจในการเปดรบัขาวสารการประชาสมัพนัธ

เกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยมากทําใหความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับมาก

เชนเดียวกัน 

คําสําคัญ: สื�อธนาคารกสิกรไทย, สื�อประชาสมัพนัธ์ธนาคารกสิกรไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร.
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นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ลักษณะทางประชากร หมายถึง ความแตกตางกันในเรื่องของ เพศ 

อายุ รายได ระดับการศึกษา และอาชีพของลูกคาธนาคารกสิกรไทย

 2. การเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธ หมายถึง การเปดรับขอมูล

ขาวสารเกีย่วกบัผลติภณัฑและบรกิารของธนาคารกสกิรไทยของกลุมตวัอยาง ทีเ่ผยแพร

ผานสื่อภายในธนาคารประกอบดวย

  - สื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน นิตยสาร อินเทอรเน็ต

  - สื่อเฉพาะกิจ ไดแก แผนผับ โปสเตอร ปายโฆษณา

  - สื่อบุคคล ไดแก พนักงานธนาคาร

 3. ความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับ หมายถึง ความคาดหวัง

ประโยชนของลกูคาในการเปดรบัขาวสารการประชาสมัพนัธเกีย่วกบัธนาคารกสกิรไทย 

โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก  1. ดานความพลิดเพลิน  2. ดานมนุษยสัมพันธ 

3. ดานเอกลักษณทางบุคคล  4. ดานติดตามขาวสาร

 4. ความพงึพอใจ หมายถงึ ความพงึพอใจของลกูคาตอการเปดรบัขาวสาร

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยโดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก  1. ดาน

ความพลิดเพลิน  2. ดานมนุษยสัมพันธ  3. ดานเอกลักษณทางบุคคล  4. ดานติดตาม

ขาวสาร

 5. แนวโนมในการเปดรบัขาวสารการประชาสมัพนัธ หมายถงึ พฤตกิรรม

ในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับธนาคารกสิกรไทยตอไปในอนาคตของลูกคาธนาคาร

กสิกรไทย
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บทนํา

 ในปจจุบันขอมูลขาวสารมีสวนสําคัญตอการดําเนินชีวิตของประชาชน

เปนอยางมาก ไมวาจะเปนในแงการเมือง ความรูและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของ

เศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวนและสงผลตอการดาํเนนิชวีติในเรือ่งความเปนอยูการจบัจาย 

การอดออม และการลงทุน ซ่ึงปจจุบันการแขงขันในดานการลงทุนโดยเฉพาะกลุม

ธนาคารมกีารแขงขนัทีส่งูขึน้มกีารออกผลติภณัฑตางๆ เพือ่มาตอบสนองความตองการ

ของลูกคา ทําใหมีการสื่อสารตางๆ ออกมาในหลายๆ ชองทางเพื่อใหเขาถึงประชาชน

หรือกลุมลูกคาเปาหมาย จึงนาสนใจท่ีจะศึกษาวาประชากรในเขตกรุงเทพฯ นั้น

มีพฤติกรรมการเปดรับและความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับจากการเปดรับ

ขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารอยางไร โดยเก็บขอมูลในกลุมลูกคาของ

ธนาคารกสกิรไทยซึง่เปนธนาคารเอกชนขนาดใหญมกีารจดัทาํสือ่และมกีารสือ่สารใน

หลายชองทางกับลูกคา เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้มาเปนแนวทางในการ

พัฒนาชองทางในการตดิตอสือ่สารระหวางธนาคารกบัลกูคาใหมปีระสิทธภิาพมากขึน้

ตอไป

ปญหานําการค้นคว้า

 1. ลูกคาธนาคารกสิกรไทยมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยอยางไร
 2. ลูกคาธนาคารกสิกรไทยมีความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับจากการ
เปดรับขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยมากนอยเพียงใด
 3. ลูกคาธนาคารกสิกรไทยมีความพึงพอใจกับการเปดรับขาวสารการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยมากนอยเพียงใด
 4. ลูกค าธนาคารกสิกรไทยมีแนวโนมในการเปดรับข าวสารการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยอยางไร
 5. ลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง
ประชากรแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธแตกตางกัน

หรือไม
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 6. ความคาดหวงัตอประโยชนทีจ่ะไดรบักบัพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสาร

การประชาสัมพันธของลูกคาธนาคารกสิกรไทยวามีความสัมพันธกันหรือไม

 7. พฤติกรรมการเปดรับกับความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารการ

ประชาสัมพันธของลูกคาธนาคารกสิกรไทยวามีความสัมพันธกันหรือไม

 8. ความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับกับความพึงพอใจในการเปดรับ

ขาวสารการประชาสัมพันธของลูกคาธนาคารกสิกรไทยวามีความสัมพันธกันหรือไม

วัตถุประสงค์ในการค้นคว้า

 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับของลูกคาธนาคารกสิกร

ไทยในเขตกรงุเทพมหานครจากการเปดรบัขาวสารการประชาสัมพนัธเกีย่วกบัธนาคาร

กสิกรไทย

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพ-

มหานครจากการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

 5. เพื่อศึกษาแนวโนมในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธของลูกคา

ธนาคารกสิกรไทย

 6. เพือ่ศกึษาลกูคาธนาคารกสกิรไทยทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกตางกนั

มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธแตกตางกันหรือไม

 7. เพื่อศึกษาวาความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยหรือไม

 8. เพื่อศึกษาวาพฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยหรือไม

 9. เพื่อศึกษาวาความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

หรือไม
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สมมติฐานการค้นคว้า

 สมมติฐานการคนควา 1 ลกูคาธนาคารกสกิรไทยในเขตกรงุเทพมหานคร

ที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการประชา-

สัมพันธแตกตางกัน

 สมมติฐานการคนควา 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวัง

ตอประโยชนท่ีจะไดรับกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ธนาคารกสิกรไทย

 สมมติฐานการคนควา 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ

เปดรับกับความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคาร

กสิกรไทย

 สมมติฐานการคนควา 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวัง

ตอประโยชนทีจ่ะไดรบักับความพงึพอใจในการเปดรบัขาวสารการประชาสมัพนัธเกีย่ว

กับธนาคารกสิกรไทย 

วิธีการค้นคว้า

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเปนประชากรที่เปนลูกคาธนาคารกสิกรไทยที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป โดยในการเลือก

กลุมตวัอยางในการศกึษาครัง้นี ้ไดกาํหนดขนาดของกลุมตวัอยางโดยคํานวณจากสูตร 

Taro Yamane ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่รอยละ 95 และกําหนดความคลาด

เคลื่อนไวที่รอยละ 6 หรือ 0.06 โดยมีการสุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ผูคนควา

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบผสม (Mixed Method Sampling) วิธีการคัดเลือกกลุม

ตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability Sampling) การสุมแบบกลุม (Cluster 

Sampling) และการสุมแบบไมใชความนาจะเปน (Non - Probability Sampling) 

โดยใชการเลือกตัวอยางกลุมแบบแบงพวก (Stratified-Cluster sampling) และเก็บ

รวบรวมขอมูล ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือการใชแบบสอบถาม

ในการเก็บขอมูล โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self Adminis-
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tered Questionnaire) พรอมท้ังไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ

ความเชือ่ถอืได (Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนาํแบบสอบถามไปเกบ็ขอมลูจรงิ 

 เม่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว 

จึงสงไปลงรหัส (Coding) และคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณคาสถิติ

ตางๆ และอธิบายผลการศึกษา โดยแยกออกเปน

 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร ความ

คาดหวังประโยชน ความพึงพอใจ และระดับแนวโนมพฤติกรรม โดยหาคารอยละ 

(Percentage) คาความถี ่(Frequencies) คาเฉลีย่เลขคณติ (Mean) และสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชในการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) การศึกษาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

และ 0.05 เพื่อทดสอบความแตกตาง และความสัมพันธของตัวแปร

ผลการค้นคว้าพบว่า

 1. จากผลการคนควาพบวาคาดหวงัประโยชนทีจ่ะไดรบัไมมคีวามสมัพนัธ

กับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยทั้ง 4 

ดานไดแก  1. ดานความเพลิดเพลิน  2. ดานมนุษยสัมพันธ  3. ดานเอกลักษณทาง

บุคคล  4. ดานติดตามขาวสาร จากทั้งสื่ออันดับ 1 โปสเตอร สื่ออันดับ 2 อินเทอรเน็ต 

และสื่ออันดับ 3 โทรทัศน เนื่องจากอาจเปนเพราะในปจจุบันลูกคามีทางเลือกใชสื่อ

ที่หลากหลายและแตละสื่อสามารถเขาถึงไดงาย อีกทั้งบริการหรือผลิตภัณฑของ

ธนาคารเปนเรื่องของผลกําไรจึงทําใหความคาดหวังของลูกคามุงไปที่ผลกําไรเพียง

อยางเดียว ซึ่งความถี่ในการเปดรับนั้นขึ้นอยูกับปจจัยในการดําเนินชีวิตเพราะในการ

เปดรับสื่อบางครั้งผูรับไมไดเลือกท่ีจะรับสื่อแตหลีกเล่ียงไมได รวมถึงความสะดวก

ในการเขาถึงสื่อที่งายขึ้นของลูกคา จึงทําความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับไมมี

ความสัมพันธกับความถี่ในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคาร

กสิกรไทย
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 2. จากผลการคนควาพบวาพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธมคีวาม

สัมพันธกับความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคาร

กสกิรไทยจากสือ่อนัดบั1โปสเตอร ในดานมนษุยสมัพนัธและดานเอกลกัษณทางบคุคล

โดยมีความสัมพันธเปนบวก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของกาญจนา แกวเทพ (2541, 

น. 306-307) โดยสรุปวา สวนใหญในการเปดรับสารของผูรับสารนั้น มนุษยมีความ

ตัง้ใจทีจ่ะแสวงหาขาวสาร เพือ่นาํมาใชประโยชนในทางใดทางหนึง่ ดงันัน้ เมือ่มคีวาม

ตัง้ใจทีแ่นนอนดงักลาว การเขาไปใชสือ่จงึไมใชกจิกรรมทีก่ระทาํอยางไรเปาหมายหาก

เปนกจิกรรมทีม่วีตัถปุระสงค แนนอน หรอืเรยีกวา Goal-oriented Activity โดยผูรบั

สารเปนผูแสวงหาและเลือกใช สื่อตางๆ ที่มีอยูซึ่งทิศทางที่บุคคลเลือกแสวงหาและใช

สื่อประเภทใดนั้นเกิดจากความตองการของบุคคลเปนปฐมเหตุ จากนั้นความตองการ

ดงักลาวจะถกูแปรมาเปนแรงจงูใจ (motivation) ทีผ่ลักดนัใหบคุคลเคล่ือนไหวเขาหา

การใชสือ่ประเภทตางๆ สวนสือ่อนัดบั 2 อนิเทอรเนต็ดานเพลดิเพลนิ และสือ่อนัดบั 3 

โทรทัศนดานเพลิดเพลินโดยมีความสัมพันธเปนลบ เน่ืองจากอาจเปนเพราะส่ือ

ที่เกี่ยวกับธนาคารจะเนนการใหความรู ความเขาใจมากกวาที่จะทําใหเกิดความ

เพลิดเพลิน ตางจากผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เนนการสรางความเพลิดเพลินเพื่อการจดจํา 

แตในปจจุบันมีธนาคารมีความพยายามท่ีจะเพิ่มความรูสึกเพลิดเพลินเขาไปในสื่อ

ของธนาคารแตก็ยังไมเปนท่ียอมรับจึงทําใหยิ่งมีความถี่ในการเปดรับมากจะทําให

ความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย

ลดลง

 จากผลการคนควาพบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธไมมีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคาร

กสิกรไทยจากสื่ออันดับ 1 โปสเตอร ในดานเพลิดเพลินและดานติดตามขาวสาร 

สื่ออันดับ 2 อินเทอรเน็ตในดานเอกลักษณทางบุคคล ดานมนุษยสัมพันธและดาน

ติดตามขาวสาร สื่ออันดับ 3 โทรทัศนในดานมนุษยสัมพันธ ดานเอกลักษณทางบุคคล

และดานติดตามขาวสาร เน่ืองจากอาจเปนเพราะผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร

เปนผลิตภัณฑที่เนนความนาเชื่อถือและการตอบสนองดานผลประโยชน ทําใหผูรับ

สารจะใหความสนใจกับขาวสารท่ีรับก็ตอเม่ือตองการหรือมีความสนใจในผลิตภัณฑ

และบริการของธนาคาร แมวาจะมีความถี่ในการเปดรับมากก็ไม
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 3. จากผลการคนควาพบวาความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับมีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจในการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคาร

กสกิรไทย โดยมคีวามสมัพนัธดงักลาวมคีาเปนบวก นัน้คือถาความพงึพอใจในการเปด

รับขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทยมากทําใหความคาดหวังตอ

ประโยชนทีจ่ะไดรบัมากเชนเดยีวกนั ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎีความคาดหวงัจากส่ือเปน

ทฤษฎหีนึง่ทีพ่ฒันามาจากแนวทฤษฎพีฤตกิรรมและแรงจงูใจ ซึง่ใชแนวทางการอธบิาย

พฤตกิรรมผูรบัสารดวยหลกัการเดยีวกนั และเปนหลกัทีพ่ฒันามาจากแนวทางทฤษฎี

การใชสื่อและความพึงพอใจ ซึ่งเนนการใชสื่อวาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางมี

เปาหมายและเหตุผล ตามหลักการที่วา พฤติกรรมของมนุษยลวนแตเปนพฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ นักวิชาการสื่อสารจึงไดนําแนวทฤษฎีนี้มาใชกับพฤติกรรมการเปด

รับสารของมนุษย

 ดงัทีก่ลาวมาขางตนแลววา ทฤษฎคีวามคาดหวงัจากสือ่เปนทฤษฎทีีมุ่งความ

สนใจที่การศึกษาแรงจูงใจ (Motivation) ของมนุษยในการสื่อสารซึ่งแรงจูงใจในการ

เลือกสื่อนั้นเกิดจากการคาดการณเอาไวลวงหนากอนแลววา ส่ือแตละประเภทจะให

รางวลัหรอืผลทางบวกแกผูรบัสารในลกัษณะใดบาง รางวลัทีเ่กดิตามมาจากการใชหรอื

เปดรับสื่อนั้น จะมีลักษณะเปนผลทางจิตใจที่ทําใหบุคคลกําหนดคุณคาแกผลรางวัล

แบบตางๆ ผลลัพธท่ีเปนรางวัลทางใจน้ีเรียกวา “ความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อ” 

(Media Gratifications) และความพึงพอใจนี้จะกลายมาเปนพื้นฐานความรูสําหรับ

การคาดการณที่จะเลือกสื่อตางๆ ตอไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะจากผลการค้นคว้า

 1. จากผลการคนควาในครั้งนี้ทําใหทราบถึงสื่อ 3 อันดับแรกที่ประชาชน

เลอืกเปดรบั ไดแก สือ่อนัดบั 1 (โปสเตอร) สือ่อนัดบั 2 (อนิเทอรเนต็) และสือ่อนัดบั 

3 (โทรทัศน) ดังนั้นธนาคารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเลือกใชสื่อใหเหมาะสมเพื่อ

ใหเกิดผลสําเร็จในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายมากที่สุด

 2. จากผลการคนควาพบวาแนวโนมในการพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

การประชาสมัพนัธเกีย่วกบัธนาคารกสกิรไทยของลกูคาทีเ่ขามาใชบรกิารธนาคารกสกิร
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ไทย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.823 ซึ่งสวนใหญ ตั้งใจที่จะเปดรับขาวสาร

การประชาสัมพันธเก่ียวกับธนาคารกสิกรไทย ผานทางสื่อของธนาคารตอไปสูงที่สุด 

โดยอยูในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.90 ทาํใหเหน็วาลกูคายงัใหความเชือ่ถอืขาวสาร

ที่มาจากธนาคารมากกวาสื่ออื่นๆ ดังน้ันธนาคารควรจะใชชองทางการส่ือสารของ

ธนาคารตอไป แตควรมกีารคาํนงึถงึลกัษณะทางประชากรและพฤตกิรรมการใชส่ือของ

ลูกคา เพื่อใหการสื่อสารเขาถึงกลุมลูกคาและประสบผลสําเร็จตามที่ธนาคารตองการ

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งต่อไป

 1. ในการศึกษาครั้งน้ีไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง

ตอประโยชนทีไ่ดรบั ความพงึพอใจและแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบั

ธนาคาร ซึ่งหากมีโอกาสในการศึกษาในครั้งตอไปควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น

ทัศนคติ และความรูจากขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อนําผลที่ไดไปใช

ประกอบการวางแผนการสือ่สารใหครอบคลมุในปจจยัทกุดาน ทีจ่ะทาํใหผูรบัสารหรอื

ลูกคาเกิดความเขาใจ ไดรับความพอใจ ตามที่ธนาคารตองการ

 2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อลงลึกใน

รายละเอียดในแตและดานทั้งในสวนของลักษณะประชากร พฤติกรรมการเปดรับ 

ความคาดหวังตอประโยชนท่ีไดรับ ความพึงพอใจและแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับธนาคาร ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก

เพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยเชิงปริมาณ

กิตติกรรมประกาศ

 รายงานสวนบุคคลฉบับนี้ สําเร็จเรียบรอยไดด วยความกรุณาจาก 

รองศาสตราจารยแอนนา จมุพลเสถยีร อาจารยทีป่รกึษาการคนควาอสิระ ทีก่รณุาให

คําปรึกษา แนะนําและใหแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง 

ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย สเุมธ สมภกัด ีทีใ่หความอนเุคราะหเปน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเครื่องมือและคาสถิติที่ใชในการวิจัย ตลอดจนเปน

คณะกรรมการพิจารณาสอบการคนควาอิสระ พรอมทั้งใหคําปรึกษาและขอคิดเห็น

ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงงานวิจัยใหมีความสมบูรณ 

 ขอขอบพระคณุ อาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช ทีใ่หความกรณุาอนเุคราะห

เปนประธานในการสอบการคนควาอิสระ ตลอดจนใหคําปรึกษาและขอคิดที่เปน

ประโยชนอยางย่ิงตอการปรับปรุงแกไขงานวิจัยใหมีความสมบูรณและมีความถูกตอง

มากยิ่งขึ้น

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใหทุกสิ่งที่เปนตัวผูทําวิจัยและเปนผูที่

เคารพอยางสูงของบุตร ขอบคุณพี่ เพื่อนสาขาวิชาการจัดการการส่ือสารองคกร

ทุกๆ คน ท่ีคอยใหกําลังใจ ชวยเหลือกันในการศึกษาและการทําการคนควาอิสระ

ครั้งนี้

 สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณครูบาอาจารยผูที่คอยประสิทธิ์ประสาท

วชิาใหความรูตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนัทีเ่ปนรากฐานในการศึกษา และขอขอบพระคุณ

ทุกทานที่ไมไดกลาวนามในที่นี้ที่ไดใหความชวยเหลือชี้แนะจนการวิจัยสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี
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 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชแอพพลิเคช่ัน 
(Application) บนสมารทโฟนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด (Android)” มวีธิกีารศกึษา
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทปลายปด 
(Closed-Ended Question) แบบใหเลือกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ (Multiple 
Choices) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งกลุมตัวอยาง
เปนผูใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดและเคยดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันไม
นอยกวา 1 แอพพลิเคชั่น สถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลจากการศึกษาพบวาผูใชแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 62.0 มีอายุระหวาง 21-26 ป 
คดิเปนรอยละ 42.7 มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคิดเปนรอยละ 66.2 ประกอบ
อาชพีพนกังานเอกชน ลกูจาง คดิเปนรอยละ 40.2 และมรีายไดเฉลีย่ตอเดอืน 10,001-
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.4 พฤติกรรมของผูใชแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใช
สมารทโฟนยีห่อ Samsung คดิเปนรอยละ 42.5 และมจีาํนวนเฉลีย่ในการดาวนโหลด
แอพพลิเคชั่นในเดือนที่ผานมา 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 43.4 แอพพลิเคชั่นประเภท
ไมเสียคาใชจาย ที่มีการดาวนโหลดมากที่สุด คือ แอพพลิเคชั่น Facebook คิดเปน
รอยละ 99.8 แอพพลิเคชั่นประเภทที่เสียคาใชจาย ที่มีการดาวนโหลดมากที่สุด คือ 
แอพพลิเคชั่น Plants vs. Zombies คิดเปนรอยละ 35.5 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจทั้ง 5 ดาน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการใชประโยชน พบวากลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจในดานการใชประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย
เทากับ 4.08 ไดแกสรางความสัมพันธ เพื่อผอนคลาย ความบันเทิง ไดความรู การใช
แอพพลเิคชัน่เพือ่แสดงตวัตนหรอืความคดิของตนเอง เพือ่การตดิตามเหตกุารณทัว่ไป 
ไดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสิ่งใหม ไดเรียนรูวัฒนธรรมในสังคม
 
คําสําคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, แอพพลิเคชั�น, แอนดรอยค์

บทคัดยอ
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บทนํา

 ชีวิตประจําวันในปจจุบัน โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือที่เรียกกันอีกอยางวา 

โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) กลายเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะสําหรับการติดตอ

สื่อสาร ไมวาจะเปนเรื่องงาน เรื่องการทําธุรกรรมตางๆ หรือเรื่องสวนตัว โทรศัพทมือ

ถอืจงึเปนชองทางการสือ่สารทีส่ามารถตดิตอกนัไดอยางสะดวกรวดเรว็กวาในอดตีและ

เปนการติดตอแบบเรียลไทม (Real Time) ทําใหธุรกิจโทรคมนาคมไรสายในปจจุบัน

มกีารแขงขนัเพือ่แยงชงิสวนแบงทางการตลาดสงูเพราะจาํนวนผูบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้อยาง

ตอเนื่อง

 สมารทโฟนถือเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญในการติดตอส่ือสาร ที่ผู

บริโภคทุกคนมีไวสําหรับติดตอสื่อสารอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยสมารทโฟนมีการ

แขงขันสูงเพราะมีจํานวนผูใชสมารทโฟนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหผูผลิตสมารท

โฟนบรษิทัตางๆ ไดทาํการพฒันาศกัยภาพของสมารทโฟนเพิม่ขึน้เพือ่แยงชงิสวนแบง

การตลาด ซ่ึงการพัฒนาตั้งแตรูปลักษณภายนอก คุณสมบัติของโทรศัพท และ

ซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น หรือที่เรียกกันวา แอพพลิเคชั่น

 เนื่องจากแอพพลิเคชั่นเปนชองทางการสื่อสารใหมที่สะดวกและรวดเร็วใน

การติดตอ และตลาดของแอนดรอยด (Android) มีขนาดใหญ กวาของระบบปฏิบัติ

การอื่นๆ โดยมีจํานวน 72.4% จากตลาดท้ังหมด (Gartner, 2555) อีกทั้งตลาด

แอพพลิเคชั่นเองก็มีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องที่ขยายตัวและพัฒนาแอพพลิเคช่ัน

เปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษา

จึงตองการศึกษากลุมผูบริโภคที่ใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งเปน

ตลาดใหญวามีพฤติกรรมในการใชแบบใด นิยมใชแอพพลิเคชั่นประเภทใดมากที่สุด 

และศึกษาความพึงพอใจของผูใชแอพพลิเคชั่น เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนขอมูล 

พืน้ฐานและแนวทางในการตอยอดทางการศกึษาวชิาการในหวัขอหรอืสาขาทีเ่กีย่วของ

ใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจและตองการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใช

แอพพลิเคชั่น (Application) บนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) 

ตอไป
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วัตถุประสงค์ในการค้นคว้า

 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผู ใชแอพพลิเคชั่นบน

สมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

 2.  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมในการใชแอพพลิเคชัน่บนสมารทโฟนระบบปฏิบตัิ

การแอนดรอยด ของผูใช

 3.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใชตอแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด

วิธีการค้นคว้า

 กลุมตวัอยางในการศกึษาครัง้นี ้คอื กลุมตวัอยางจากประชากรเพศชายและ

หญงิอายรุะหวาง 15 - 45 ป ในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เปนกลุมผูใชสมารทโฟนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยดและตองเคยดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันไมนอยกวา 1 แอพพลิ-

เคชัน่ โดยในการเลอืกกลุมตวัอยางในการศกึษาครัง้นี ้ไดกาํหนดขนาดของกลุมตวัอยาง

โดยคาํนวณจากสตูร Taro Yamane ซึง่กาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ไวทีร่อยละ 95 และ

กําหนดความคลาดเคลื่อนไวที่รอยละ 5 หรือ 0.05 โดยมีการสุมตัวอยางในการศึกษา

ครั้งนี้ ผูคนควาใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยใชการเลือกตัวอยางกลุม

แบบแบงพวก (Stratified-Cluster sampling) และเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยใหกลุม

ตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administered) พรอมทั้งไดทําการ

ทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และความเชือ่ถอืได (Reliability) ของแบบสอบถาม 

กอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง 

 เม่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว 

จงึดาํเนนิการลงรหสั (Coding) และประมวลผล เพือ่คาํนวนคาทางสถติดิวยโปรแกรม

สําเร็จรูป โดยนําคาสถิติน้ันมาใชในการวิเคราะหขอมูล ดวยวิธีสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive) ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช

แสดงขอมูลและอธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง และนําเสนอดวยตาราง
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ผลการค้นคว้าพบวา

 1.  ดานพฤติกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชสมารทโฟนยี่หอ Sam-

sung และกลุมตวัอยางสวนใหญมจีาํนวนเฉลีย่ในการดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันในเดอืน

ที่ผานมา 1-2 ครั้ง เปนความถี่ที่ไมสูงมากนัก แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีการเปด

รับแอพพลิเคชั่นใหมคอนขางนอย เพราะกลุมตัวอยางมีแอพพลิเคชั่นที่ใชงานอยูใน

ปจจุบันตอบสนองความตองการครบถวนแลว โดยแอพพลิเคชั่นในปจจุบันเปนชอง

ทางการสือ่สารทีเ่ปนทัง้ชองทางสาํหรบัรบัและสงสารในตวัเองซึง่สอดคลองกบั แนวคดิ

การใชประโยชนและความพึงพอใจ เปนแนวคิดภายใตกรอบทฤษฎีเชิงหนาที่ (Func-

tional Perspective) แครี่ และ เครลลิง (Carey & Kreilling, 1986) อธิบายไววา 

ตัง้อยูบนความเชือ่ทางการสือ่สารวาพฤตกิรรมและปรากฏการณในสังคมมนษุยมสีวน

เกี่ยวของในเชิงหนาท่ีตอกัน คือ มีความเก่ียวของกันอยางเปนระบบทั้งแบบลูกโซ

และแบบวงจร และไดอธิบายอีกวาพฤติกรรมมนุษยน้ัน เกิดจากความตองการของ

แตละคนที่มีตางกันไป ในการท่ีมนุษยเปดรับส่ือมวลชนนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนองความ

ตองการและที่มาของความตองการ แรงจูงใจ พฤติกรรมการเปดรับส่ือและความพึง

พอใจที่ตามมา 

 แอพพลิเคชั่นที่กลุ มตัวอยางสวนใหญนิยมดาวนโหลดมาก จํานวน 7 

แอพพลเิคชัน่ มแีอพพลเิคชัน่ประเภทการสือ่สาร (Communication) 3 แอพพลเิคชัน่ 

คือ LINE, WhatsApp Messenger และ Facebook Messenger มีแอพพลิเคชั่น

สังคม (Social) 2 แอพพลิเคชั่น คือ Facebook และ Instagram โดยแอพพลิเคชั่น

ทัง้ 5 นี ้เหมาะสาํหรบัการตดิตอสือ่สารทาํใหผูใชสามารถตดิตอสือ่สารกบัปจเจกบคุคล

หรือกลุมโครงขายสังคม (Social Network) ไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ เวนเนอร 

(Wenner, 1985) กลาววาผูรับสารใชประโยชนจากการบริโภคขาวสารเพื่อประโยชน

ดานขอมลู เพือ่การอางองิ และเพือ่เปนแรงเสรมิในความสัมพนัธระหวางปจเจกบคุคล

กับสังคม เชนเดียวกับท่ีมาสโลว (Maslow, 1954) กลาวไววามนุษยเปนสัตวสังคม 

ตองการที่จะรูสึกเปนเจาของและถูกยอมรับ ไมวาจะเปนทั้งในระดับกลุมสังคมใหญ 

และสังคมเล็ก 
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 ในขณะที่แอพพลิเคชั่นที่กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมดาวนโหลดนอย ที่มี

แอพพลิเคชั่นประเภทเกมสอารเคดและแอ็กชัน (Arcade & Action) 3 แอพพลิเคชั่น 

ไดแก Subway Surfers, LINE WIND runner และ Gun & Strike 3D ทั้ง 3 

แอพพลเิคชนัน่เปนแอพพลเิคชัน่เกมสทีส่ามารถเลนเพยีงคนเดยีวซึง่ผูใชกจ็ะเปนเพยีง

ผูที่ตองการเลนเกมสประเภทน้ีเทาน้ัน ซ่ึงเปนความสนใจและความตองการเฉพาะ

บุคคลที่แตกตางกัน

 นอกจากน้ีจากผลการศึกษาผูใชแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติ

การแอนดรอยดของกลุมตัวอยาง พบวา คาเฉล่ียพฤติกรรมการดาวนโหลดแอพพลิ-

เคชั่นประเภทไมเสียคาใชจายอยูในระดับมาก 7 แอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

นอย 5 แอพพลเิคชัน่ และคาเฉลีย่พฤตกิรรมการดาวนโหลดแอพพลเิคชัน่ประเภทเสีย

คาใชจายอยูในระดับนอยทั้งหมด 12 แอพพลิเคช่ัน หมายถึงกลุมตัวอยางสวนใหญ

นยิมโหลดแอพพลเิคชัน่ประเภทไมเสยีคาใชจายมากกวาแอพพลเิคชัน่ประเภทเสยีคา

ใชจายเมื่อดูจากขอมูลขางตน ชวงอายุของผูใชสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 21-26 

ป ซึ่งชี้ใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในวัยกําลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่กําลัง

จะเรยีนจบและวยัเริม่ทาํงาน และมรีายไดเฉลีย่ตอเดอืน 10,001-20,000 บาท ซึง่เปน

รายไดอยูในระดับปานกลางในดานราคาของแอพพลิเคช่ันมีราคาไมแพงในขณะที่

วธิกีารซือ้ตองจายเงนิแบบออนไลนโดยตองใชบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติในการจายเงนิ

เทานั้น และการสมัครเพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นผูใชสามารถเลือกที่จะไมผูกบัตร

เครดติ/เดบติได ซึง่เปนสาเหตทุีท่าํใหคนเหลานีไ้มผกูบตัรเครดติ/เดบติและไมตองการ

เสียเงินซื้อแอพพลิเคชั่นและมีสาเหตุมาจากการที่ผูใชเขาใจวาแอพพลิเคชั่นประเภท

ไมเสยีคาใชจายมคีณุสมบตัใิกลเคยีงกนัและสามารถใชแทนกนัได ผูใชจงึตดัสนิใจเลอืก

ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นประเภทไมเสียคาใชจายมาใชแทน

 2. ดานความพึงพอใจ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากคือ ความ

พึงพอใจดานการใชประโยชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมาเปนความพึงพอใจ

โดยรวมดานผลิตภัณฑระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ความพึงพอใจโดยรวมดาน

การจดัจาํหนายระดบัมากมคีาเฉลีย่เทากบั 3.56 ความพงึพอใจโดยรวมดานราคาระดบั

มากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 และความพึงพอใจโดยรวมดานการสงเสริมการขายระดับ

ปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 ตามลําดับ
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  2.1 ดานผลิตภัณฑ

   ผลจากการศกึษาดานผลติภณัฑของแอพพลเิคชัน่บนสมารทโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก มีสาเหตุมาจาก

ผูใชพึงพอใจตอแอพพลิเคชั่นท่ีมีคําอธิบาย/ภาพประกอบที่ชัดเจนและเขาใจงายใหดู

กอนการดาวนโหลดรูปแบบการใชงานแอพพลิเคชั่นที่งายตอความเขาใจ และความ

พึงพอใจในดานผลิตภัณฑที่สามารถเขาใจสัญลักษณ (Icon) ตางๆ และใชงานไดอยาง

รวดเร็วซึ่งความพึงพอใจดานผลิตภัณฑของผูใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทสมารทโฟน

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด นัน้เริม่ตัง้แตกอนดาวนโหลดจนถงึขัน้ตอนการใชงานตวั

แอพพลิเคชั่น ซึ่งตองตรงกับความตองการใชของผูใชจึงสงผลใหตัดสินใจดาวนโหลด 

ซึ่งสอดคลองกับ คอตเลอร (Kotler, 2006) ไดอธิบายไววาผลิตภัณฑตองมี

อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให

ผลิตภัณฑสามารถขายได

  2.2  ดานราคา

   ดานราคาของแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากมีสาเหตุมาจาก แอพพลิเคช่ันมี

ความเหมาะสมกับราคา หมายถึง ผูใชของแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติ

การแอนดรอยดเห็นวาแอพพลิเคชั่นที่ใชคุมคากับราคาจึงตัดสินใจดาวนโหลด ซึ่งผูใช 

นิยมดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นประเภทไมเสียคาใชจายเพราะรูสึกวาแอพพลิเคชั่น

ประเภทไมเสียเงินน้ันคุมคากวาแอพพลิเคชั่นประเภทเสียคาใชจาย สอดคลองกับ 

คอตเลอร (Kotler, 2006) ไดอธบิายไววา ราคาหมายถงึ คณุคาผลติภณัฑในรปูตวัเงนิ 

ราคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคาของ

ผลติภณัฑนัน้ ถาคณุคาสงูกวาราคา เขาจะตดัสนิใจซือ้สอดคลองกบั ศิรวิรรณ เสรรีตัน 

และคณะ (2546) กลาวไววาความพงึพอใจของลกูคา (Customer Satisfaction) เปน

ความรูสกึของลกูคาทีม่ผีลจากการเปรยีบเทยีบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบตัขิอง

ผลิตภัณฑ หรือการทํางานขอผลิตภัณฑกับการคาดหวังของบุคคล ดังนั้นความพอใจ

ของลกูคาจะพจิารณาจากความแตกตางระหวางผลประโยชนจากผลิตภัณฑ และความ

คาดหวังของบุคคล ซึ่งการคาดหวังของลูกคา (Expectation) เกิดจากประสบการณ

และความรูในอดีตของผูซื้อ
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  2.3 ดานการจัดจําหนาย

   จากผลการศึกษาดานการจัดจําหนายของแอพพลิเคชั่นบน

สมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก 

มีสาเหตุมาจาก ผูใชสามารถเขาถึง Google Play เพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นไดงาย 

สอดคลองกับ คอตเลอร (Kotler, 2006) ไดอธิบายไววา การจัดจําหนาย (Place) 

หมายถึง กลไกตางๆท่ีเก่ียวของกับการทําใหสินคาเคล่ือนยายจากผูผลิตไปสูมือ

ผู บริโภค โดยมีหลักเกณฑที่ตองพิจารณาในการจัดจําหนาย เชน ชองทางการ

จดัจาํหนาย เปนตน กลาวคอืถายิง่มชีองทางการจดัจาํหนายทีท่าํใหผูใชสามารถเขาถงึ

งายและดาวนโหลดไดงายมากเทาไหร ผูใชก็จะมีความพึงพอใจมากขึ้นเทากัน

  2.4 ดานการสงเสริมการขาย

   ผลจากการศึกษาดานการสงเสริมการขายของแอพพลิเคชั่นบน

สมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ในระดับปานกลาง มีสาเหตุมาจาก การลดราคาแอพพลิเคชั่น และแบนเนอรโฆษณา

แนะนําแอพพลิเคชั่นที่นาสนใจ หมายถึง การลดราคาและแบนเนอรโฆษณาสามารถ

กระตุนใหผูใชดาวนโหลดไดสอดคลองกบัแนวคดิสวนประสมการตลาดของ คอตเลอร 

(Kotler, 2006) ที่ใหความหมายไววา “การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 

ความพยายามตางๆ ทางการตลาดในการท่ีจะดึงดูดใหลูกคาหันมาซื้อสินคา แยงชิง

สวนแบงตลาด ตลอดจนรักษาลูกคาไวไมใหเปลี่ยนใจไปซื้อสินคาของคูแขงขัน ซึ่งโดย

ทั่วไปแลว วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดมีดังนี้เพื่อใหลูกคารูจักสินคาของ

บริษัท เชนการลดราคา การใหทดลองใชแอพพลิเคชั่นตัวอยางแบบไมเสียคาใชจาย” 

การลดราคาแอพพลิเคชั่นจึงทําใหผูดาวนโหลดเกิดความพึงพอใจ แตในขณะเดียวกัน

แอพพลิเคชั่นเปนสินคาท่ีไมมีการซ้ือซ้ํา ผูท่ีมีความพึงพอใจตอการลดราคาแอพพลิ-

เคชั่นนั้นมีเพียงผูที่ยังไมเคยดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นนั้นๆ เทานั้น

 จากการศึกษา พบวา ผูใชแอพพลิเคชั่นสามารถเลือกสื่อที่จะเปดรับและใช

ประโยชนไดดวยตนเอง และการเลอืกสือ่นัน้ขึน้อยูกบัความตองการหรอืแรงจงูใจของ

ผูใชและมีการใชประโยชนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเองที่แตกตางกันโดย

แนวคิดสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการดาวนโหลด ผูใชจะดาวนโหลดแอพพลิ-

เคชั่นที่ตรงกับความตองการและเขาใจ ในราคาที่รูสึกเหมาะสม
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  2.5 ดานการใชประโยชน
   จากการศึกษาดานการใชประโยชนของแอพพลิเคชั่นบนสมารท
โฟนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด พบวากลุมตวัอยางมคีวามพงึพอใจมากเมือ่พจิารณา
จากคาเฉลี่ยแลวสามารถเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ดานการติดตอสัมพันธ 
(Human Contact) รองลงมาเปนดานการหลบหนีหรือการผอนคลาย (Escape or 
Release), ดานการไดรับความพึงพอใจโดยทันทีทันใด (Outright Pleasure), ดาน
การสรางเอกลักษณใหแกบุคคล (Personal Identity), ดานการไดรับความรู วิธีการ
ในการปฏิบัติ (Gaining Knowledge, Know-how), ดานการติดตามเหตุการณ 
(Surveillance), ดานการเขาใจสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Under-
standing) และดานการเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration)
 ผลจากการศึกษาดานการติดตอสัมพันธ (Human Contact) พบวากลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีสาเหตุมาจากผูใชสามารถใชแอพพลิ-
เคชั่นเพื่อการติดตอสรางความสัมพันธกับผูอื่นไดเปนไปในทิศทางเดียวกับแอพพลิ-
เคชั่นยอดนิยมประเภทไมเสียคาใชจาย ท่ีผูใชสวนใหญนิยมดาวนโหลดสวนใหญเปน
แอพพลิเคชั่นประเภทการสื่อสาร (Communication) แอพพลิเคชั่นสังคม (Social) 
ซึง่สอดคลองกบั แนวคดิของ วลิเลีย่ม เฟดเดอรกิ (Federick, 1992) ทีอ่ธบิายถงึความ
พึงพอใจดานการติดตอสัมพันธ (Human Contact) ไววา “เพื่อใหมีเพื่อน และทําให
รูสกึไมโดดเดีย่ว เชน การเปดโทรศพัททิง้ไวเพือ่ไมใหเหงา การพดูคยุกบัผูอืน่ การอาน
หนังสือ เปนตน” 
 ในสวนผลจากการศึกษาดานการหลบหนีหรือการผอนคลาย (Escape or 
Release) และดานการไดรับความพึงพอใจโดยทันทีทันใดเมื่อใชแอพพลิเคชั่น (Out-
right Pleasure) ซึ่งทั้งสองดานกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุดมีสาเหตุมาจาก
กลุมตวัอยางใชแอพพลเิคชัน่เพือ่ผอนคลาย เชน การฟงเพลง การดรูปูภาพของเพือ่นๆ 
และ ไดรับความบันเทิง เพลิดเพลิน สนุกสนาน จากการใชแอพพลิเคชั่น เชน การเลน
เกมสแสดงใหเห็นวาผูใชแอพพลิเคชั่นมีความพึงพอใจตอการใชแอพพลิเคชั่นเพื่อลด
หรือผอนคลายความเครียด ซึ่งสอดคลองกับ เวนเนอร (Wenner, 1985) ซึ่งอธิบาย
ถึงการใชประโยชนจากการบริโภคขาวสารเพื่อการลดหรือผอนคลายความตึงเครียด
ทางอารมณหรือเพื่อปกปองตนเอง (Para-orientation Gratification) เชนเดียวกับ
ความตองการข้ันพื้นฐาน 5 อยางที่มาสโลว (Maslow, 1954) กลาวไวในขั้นที่สอง 
ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)
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 ในขณะทีผ่ลจากการศกึษาดานการสรางเอกลกัษณใหแกบคุคล (Personal 
Identity) พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก มีสาเหตุมาจาก ผูใชสามารถ
นํารูปแบบมาใชในชีวิตประจําวันเพื่อแสดงตัวตนหรือความคิดของตนเอง เนื่องจาก
การใชแอพพลิเคชั่นนั้นสื่อใหเห็นถึงวิถีทางในการดําเนินชีวิตประจําวันได ผานการ
ถายรูป หรือการ Check in ตามสถานที่ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ เวนเนอร (Wenner, 
1985) ซึ่งอธิบายถึงการใชประโยชนจากการใชประโยชนขาวสารเพื่อดํารงเอกลักษณ
ของบุคคล (Para-social Gratification) หรือเพื่อการอางอิงผานตัวบุคคลที่เกี่ยวของ
กับสื่อหรือปรากฏในเนื้อหาของสื่อ
 ผลจากการศึกษาดานการไดรับความรู วิธีการในการปฏิบัติ (Gaining 
Knowledge, Know-how) ดานการติดตามเหตุการณ (Surveillance) และดานการ
เขาใจสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Understanding) พบวา กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจมากทั้งสามดานมีสาเหตุมาจากผูใชไดรับความรูขาวสาร
ปจจุบันและความรูอื่นที่สนใจจากการใชแอพพลิเคช่ัน ผูใชสามารถใชแอพพลิเคช่ัน
เพื่อการติดตามเหตุการณทั่วไป และผูใชไดเรียนรูวัฒนธรรมความเปนอยูของคนใน
สังคมอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ แคทซ และคณะ (Katz, Blumler & 
Gurevitch, 1974) ไดอธิบายไววามนุษยมีความตองการแตกตางกัน นําไปสูการเลือก
เปดรับสื่อที่แตกตางกัน และกอใหเกิดผล คือ ไดรับความพึงพอใจตามที่ตองการ โดย
อธิบายไดวาโอกาสท่ีปจเจกบุคคลจะไดรับการตอบสนองความพึงพอใจตามความ
ตองการจากสถานการณทางสังคมมีนอยมาก ดังนั้น สื่อมวลชนจะเปนตัวเสริมหรือ
ทดแทนบริการตางๆ ท่ีขาดหายไปจากสังคม และการบริโภคขาวสารจากสื่อ ทําให
สอดคลองกับคานิยมการเปนสมาชิกและการเสริมยํ้าความเชื่อทางสังคม
 นอกจากนี ้ผลจากการศกึษาดานการเปนแรงบนัดาลใจ (Inspiration) พบวา 
กลุมตวัอยางมคีวามพงึพอใจมาก มสีาเหตมุาจาก ผูใชไดแรงบนัดาลใจในการสรางสรรค
สิ่งใหมจากการใชแอพพลิเคชั่น เชน ทําใหรูสึกตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมตองการ
ทํากิจกรรมสรางสรรคสังคม และการสรางสรรคความคิดใหมๆ อยางตอเนื่องซึ่ง
สอดคลองกับ เวนเนอร (Wenner, 1985) ซ่ึงอธิบายถึงการใชประโยชนจากการใช
ขาวสารเพื่อประโยชนทางดานขอมูล (Orientation Gratification) เพื่อการอางอิง 
เพื่อเปนแรงบันดาลใจ และเพื่อเปนแรงเสริมในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับ
สังคม รูปแบบของความตองการที่แสดงออกมาไดแก การติดตามขาวสาร หรือการได
ขอมูลมาเพื่อชวยในการตัดสินใจ (Decisional Utility)
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ข้อเสนอแนะจากผลการค้นคว้า

 1.  ในการศกึษาครัง้นี ้ผลการศกึษาพบวาผูใชนยิมใชแอพพลิเคชัน่ประเภท

ไมเสียคาใชจายมากกวาประเภทเสียคาใชจาย มีสาเหตุมาจากผูใชแอพพลิเคชั่นตางๆ 

ไมทราบวาแอพพลิเคชั่นประเภทเสียคาใชจายนั้นมีความสามารถพิเศษใดบางที่ตาง

จากแอพพลิเคชั่นประเภทไมเสียคาใชจาย ดังนั้นทางผูผลิตและพัฒนาแอพพลิเคชั่น

และกเูกิล้เพลยผูใหบรกิารชองทางการดาวนโหลดและการซือ้ขาย ควรเพิม่ชองทางใน

การแนะนาํแอพพลเิคชัน่ตางๆ โดยเฉพาะแบบเสยีคาใชจายโดยการใหขอมลูสงถงึตวัผู

ใชและทําใหผูใชเขาใจไดงาย และเปรียบเทียบไดอยางชัดเจนถึงความแตกตางของ

ความสามารถของแอพพลิเคชั่นในประเภทเดียวกัน

 2.  ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบวาผูใชแอพพลิเคชั่นบนสมารโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสวนใหญไมนิยมดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นบนสมารโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดประเภทเสียเงินและความพึงพอใจดานการสงเสริมการ

ขายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางดังน้ันผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมารโฟนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยดควรใหความสําคัญกับแนวคิดสวนประสมการตลาด ดานการ

สงเสริมการขาย เพื่อกระตุนยอดขาย สรางลูกคาใหมใหหันมาสนใจแอพพลิเคชั่น

ประเภทเสียคาใชจายมากขึ้น เชนการลดราคาในโอกาสพิเศษตางๆ หรือใชการเปน

ผูนําทางความคิดเขามาใชเปนเครื่องมือในการตลาด เชน ใหดารา นักรอง ผูมีชื่อเสียง 

ไดทดลองใชและบอกตอผานโซเชียลเน็ตเวิรกตางๆ เพื่อใหผูใชไดทราบถึงศักยภาพ

ตางๆ ของแอพพลิเคชั่น

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาของ 

รองศาสตราจารย ดร พรจิต สมบัติพานิช ใหเกียรติเปนที่ปรึกษา ซึ่งคอยแนะนําให

คําปรึกษาและชี้แนะแนวทางที่ถูกตองในการทํางาน เพื่อนําไปปรับปรุงจนงานสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี ผูศึกษา ขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
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 ขอขอบพระคุณคุณแม คุณพอ พี่ชาย และญาติพี่นอง ที่คอยใหกําลังเสมอ

มากบัทกุปญหาไมวาเรือ่งเลก็หรอืเรือ่งใหญ มคีวามชวยเหลอืทัง้แรงกายและแรงใจให

ตลอดเวลา

 ขอขอบคุณ พี่ปน พี่ตั๋นและพี่เอย สําหรับความชวยเหลือทุกดาน ทั้งทาง

ดานกําลังใจและความหวงใยท่ีมีใหกันตลอด ทําใหเห็นคนที่ตั้งใจและทําสําเร็จดวย

ความรวดเร็ว คนที่ตั้งใจอยางไมทอแทแมมีปญหารุมเรา คนที่ตัดสินใจตั้งตนใหมดวย

ความมัน่คง ทัง้หมดเปนแรงผลกัดนัใหการทาํการคนควาอสิระฉบบันีผ้านไปอยางสงบ

 ขอบคณุบวิบวิ พีต่ัก๊ พีก่านต ทีช่วยกนัแจกแบบสอบถามอยางแขง็ขนั เพือ่น

ในกลุมทีป่รึกษาเดยีวกนัทีค่อยสอบถามความเคลือ่นไหวและผลัดกนัใหคําปรกึษา รวม

ถึงการแบงปนขอมูลตางๆ นานาและกําลังใจกันอยางตอเนื่อง และเพื่อนอีกมากมาย

ที่คอยใหกําลังใจกันเสมอมา

 ขอขอบพระคุณคณาจารย คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ทุกทานที่คอยสั่งสอนใหความรู และเปนแมพิมพที่ดีใหกับ

ผูศกึษา เจาหนาทีโ่ครงการบณัฑติศกึษาทกุทานทีค่อยชวยเหลอื ใหขอมลูทกุอยางและ

อํานวยความสะดวกมาตลอด 2 ปเต็ม
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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ใชบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็ ของผูใชบรกิารธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส และอาชีพ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนลูกคาที่ใชบริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ

ตั้งแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 300 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก หาคารอยละ 

คาความถี่ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย

ลักษณะทางประชากรกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ผลการวิจัยพบว่า
 1. ลกัษณะทางประชากรทีใ่ชบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็ ของธนาคาร

ไทยพาณิชย โดยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-25 ป 

มีสถานภาพโสด มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท มีระดับการศึกษา

สูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน

 2. พฤติกรรมของผูใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทย

พาณิชยโดยสวนใหญใชบริการมาเปนระยะเวลาโดยเฉล่ีย 2 ป 4 เดือน ทํารายการ

โดยเฉลี่ย 5 ครั้ง/เดือนใชบริการทางดานโอนเงินและมีเหตุผลที่ใชบริการเพราะ 

ความสะดวกในการใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง

 3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอผู ใชบริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชยมีระดับการตัดสินใจใชบริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ตอยูในระดับมากเมื่อจําแนกเปนรายดาน และดานที่มากที่สุดคือดานชอง

ทางการใหบริการรองลงมาเปนดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการ

ตลาด

 4. ผูใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย มีการ

เปดรับสื่อและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต จากทีวีที่ติดตั้ง

บทคัดย่อ
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ไวภายในธนาคารที่นําเสนอขอมูลขาวสาร และบริการตางๆ ของธนาคารไทยพาณิชย

มากที่สุด รองลงมา เว็บไซคของธนาคาร ปายโฆษณา แผนผับ โปสเตอร วารสารที่จัด

ทําโดยธนาคารนิตยสาร พนักงานธนาคารประจําสาขา การสงขอมูลขาวสารผานทาง

ขอความ SMS โทรศพัทมอืถอื และการสงขอมลูขาวสารตางๆ ไปทางอเีมล ผูใชบรกิาร

กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการธนาคารทาง

อนิเทอรเนต็ของธนาคารไทยพาณชิยมาเปนระยะเวลาโดยเฉลีย่ 1 ป 8 เดอืน สวนใหญ

เปดรับประเภทของขอมูลขาวสารดานบัญชีเงินฝาก/การโอนเงินตองการเปดรับ

ประเภทของขอมูลขาวสารดานบัญชีเงินฝาก/การโอนเงิน 

คําสําคัญ: ธนาคารทางอนิเทอร์เนต็	ปจจยัสวนประสมทางการตลาด	พฤตกิรรมการ

ใชบริการการเปดรับสื่อและขอมูลขาวสาร
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บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปัญหา
 ในปจจบุนัสภาพสงัคม สภาพเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปรวมทัง้การแขงขนั

ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการใหบริการของธนาคารเปน

อยางมาก เนื่องจากขณะที่ธนาคารพาณิชยไดมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองมาน้ัน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเขามามีอิทธิพลตอวิธีการทําธุรกิจของธนาคาร ส่ิงที่

ทาทายความสามารถของผูบรหิารของธนาคารในยคุปจจบุนักคื็อความสามารถในการ

ผสมผสานความกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาวเขากับรูปแบบการใหบริการแกลูกคา

ที่ธนาคารนํามาใชเพื่อคงตําแหนง “Position of Trust” ของสังคมตอไป ธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทยไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยการนําบริการทางดาน

อเิลก็ทรอนกิสเขามาชวยในการใหบรกิารประชาชน จงึพยายามมุงพฒันาบรกิารตางๆ 

ที่มีอยูเดิมควบคูไปกับการพัฒนาบริการรูปแบบใหมๆ โดยนําเทคโนโลยีมาใชในงาน

บริการมากขึ้น ธนาคารพาณิชยบางแหงเห็นความสําคัญของอินเทอรเน็ตและทิศทาง

การเตบิโตของธรุกจิอคีอมเมริซ โดยเฉพาะในตลาดตางประเทศทีม่กีารขยายตวัอยาง

รวดเร็วและเปนแนวทางหน่ึงในการลดคาใชจายของธนาคาร เปนผลใหธนาคาร

พาณิชยพัฒนาบริการทางอินเทอรเน็ตไปสู Electronic Banking เพื่อใหบริการแก

ลกูคา แมวาธนาคารพาณชิยสวนใหญจะใหความสําคัญกบับรกิารดงักลาว แตเนือ่งจาก

เปนการใหบริการในรูปแบบใหม โดยธนาคารพาณิชยแตละแหงก็มีรูปแบบการให

บริการที่คลายคลึงกัน ดังน้ันทางธนาคารจึงจําเปนตองสรางความแตกตาง โดยทาง

ธนาคารไทยพาณิชยเองเปนธนาคารแรกๆ ที่ไดมีการเปดใหดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น 

SCB EASY ลงในมือถือเพื่อใหลูกคาไดทําธุรกรรมทางการเงินผานทางมือถือสะดวก

และรวดเร็วและไมเสียเวลา และทางธนาคารไทยพาณิชยเองก็ไดนํากลยุทธทางการ

ตลาดมาใช เพือ่ดงึความสนใจของลกูคาใหหนัมาใชบรกิารธนาคารอนิเทอรเนต็ของตน

มากกวาธนาคารคูแขงโดยการตอยอดความสําเร็จในการสรางความสัมพันธกับลูกคา

ผานการเขาถึงไลฟสไตลคนยุคดิจิตอล ดวยการเปดตัว “นองอีซี่” LINE Sticker 

สื่อถึงรูปแบบการใชชีวิตประจําวันที่มาพรอมกับคาแรกเตอรกวนๆ นารักๆ ดีไซนเนน

ความสดใสถึง 16 แบบ 
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 จากขอมลูทีก่ลาวมาในขางตนจะเหน็ไดวาในปจจบุนัธนาคารพาณชิยมกีาร

แขงขนักนัมากขึน้ การดาํเนนิธรุกจิดานการเงนิการธนาคารโดยเฉพาะอยางยิง่ธนาคาร

พาณิชยของไทยจําเปนตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนารูปแบบการ

ใหบริการที่ทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวย

ดาํเนนิงานเพือ่ใหบรกิารทีต่อบสนองความตองการของลกูคา และอาํนวยความสะดวก

ในการทาํธรุกรรมทางการเงนิ โดยเฉพาะอยางยิง่ดานบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็

รูปแบบตางๆ ท่ีนํามาใชสงเสริมใหธนาคารสามารถเพิ่มชองทางในการเขาถึงและ

อาํนวยความสะดวกใหกบัลกูคา ขยายฐานลกูคา รกัษาสวนแบงทางการตลาด และยงั

ชวยลดตนทนุในการดาํเนนิงาน ซึง่จะสงผลใหเกดิความไดเปรยีบเทยีบทางการแขงขนั

ในธุรกิจและยังเปนการพัฒนาศักยภาพของธนาคารไดอีกดวย บริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ตจึงกลายเปนทางเลือกใหมของลูกคาของธนาคารในปจจุบัน

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูใชบริการที่ตัดสินใจใชบริการ

ธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของผู ใช บริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ที่มีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือและขอมูลขาวสารของผูใชบริการ

ธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพ-

มหานคร 

 5. เพือ่ศกึษาการเปรยีบเทยีบคาเฉล่ียลักษณะทางประชากรกบัปจจยัสวน

ประสมทางการตลาดของผูใชบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็ ของธนาคารไทยพาณชิย 

จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
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วิธีการวิจัย

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ทีใ่ชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ

มอีายตุัง้แต 15 ปขึน้ไปจํานวน 300 คนโดยการศึกษาในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) มีรูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ใชการวัดผลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional study) 

โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามประกอบดวย คําถามชนิดปลายเปด (Open-ended questions) และ

ชนิดปลายปด (Close-ended questions) ซึ่งใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดยใหกลุมตวัอยางเปนผูตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered 

Questionnaire) พรอมท้ังไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ

เชือ่ถอืได (Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนาํแบบสอบถามไปเกบ็ขอมลูจรงิ 

 เม่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว

จึงสงไปลงรหัส (Coding) และคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อคํานวณ

คาสถิติตางๆ และอธิบายผลการศึกษา โดยแยกออกเปน 

 - การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการใชบริการ 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสาร ตอบริการ

ธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพ-

มหานคร โดยหาคารอยละ (Percentage) คาความถี ่(Frequencies) คาเฉลีย่เลขคณติ 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devistion)

ผลการวิจัยและอภิปราย

1.  ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
 กลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตโดยสวนใหญเปน

เพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21- 25 ป มีสถานภาพโสด มีรายไดตอเดือน
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ระหวาง 10,001-20,000 บาท มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท/เอกชน จากการสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นวากลุมลูกคาผูใชบริการ

ธนาคารทางอินเทอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา

เพศชายอาจกลาวไดวากลุมตัวอยางเพศหญิงวัยทํางานที่มีระดับการศึกษาดี เปนวัย

ที่กําลังตองการที่จะใชนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถอํานวยความสะดวกในชีวิตประจํา

วันได และเพศหญิงสวนใหญเปนเพศที่สามารถเปดรับอะไรใหมๆ ไดงายกวาเพศชาย 

ซึง่ตรงกบักลุมเปาหมายของธนาคารทางอนิเทอรเนต็ ของธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเ่ปนกลุมคนรุนใหมวยัทาํงานทีช่อบเปดรบันวตักรรมใหมๆ  จงึสงผลใหเหน็

วาลกูคาทีม่ลีกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนัยอมสงผลตอการใชบรกิารธนาคารทาง

อินเทอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานประชากร (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538, น. 41) 

กลาววา การแบงสวนทางการตลาดตามตัวแปรดานประชากรประกอบดวยเพศอายุ

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ลักษณะอาชีพประชากรเปนลักษณะที่สําคัญ 

และสถิติที่วัดไดของประชากรจะชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ขอมูลดาน

ประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายคนที่มี

ลักษณะทางประชากรที่ตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน

2. พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร
 ไทยพาณิชย์
 กลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตโดยสวนใหญใช

บริการมาเปนระยะเวลาโดยเฉลี่ย 2 ป 4 เดือน ทํารายการโดยเฉลี่ย 5 ครั้ง/เดือนใช

บริการทางดานโอนเงินและมีเหตุผลท่ีใชบริการเพราะ ความสะดวกในการใชบริการ

ไดตลอด 24 ช่ัวโมง จากการสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นวากลุมลูกคาผูใชบริการ

ธนาคารทางอนิเทอรเนต็ ของธนาคารไทยพาณชิยมกีารใชบรกิารเปนประจาํ มกีารใช

บริการในดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ อาจกลาวไดวากลุมลูกคาสวนใหญมีระยะเวลา

การใชบริการท่ีนานและตอเน่ือง ใชบริการในสวนตางๆ ตรงตามวัตถุประสงคการใช

งานของแตละบคุคล และสิง่ทีส่าํคญัคอืสามารถใชบรกิารไดตลอดเวลา ซึง่ตรงกบักลุม

เปาหมายของธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่

ตองการอาํนวยความสะดวกสบาย รวดเรว็ ตองการใหกลุมลกูคาประหยดัเวลาในการ
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เดินทาง สามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดตลอดเวลา และตองการตอบสนองความ

ตองการของกลุมลูกคา และสรางความยอมรับเพื่อที่ลูกคาจะไดใชบริการธนาคาร

อินเทอรเน็ตอยางตอเน่ือง จึงทําใหเห็นวาพฤติกรรมการใชบริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ตของลูกคายอมสงผลตอการตลาดของธนาคารไทยพาณิชยซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค (Kotler, อางถึงใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2547, 

น. 250) ไดกลาววา พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคเกี่ยวกับ

การซื้อหรือการใชผลิตภัณฑ และบริการอันกอใหเกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการ 

ยอมสงผลตอการตลาดเพราะจุดมุงหมายของการตลาดคือตองการตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุด

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์
 ปจจยัสวนประสมทางการตลาดมผีลตอผูใชบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็

โดยสวนใหญมีระดับการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตโดยรวม อยูใน

ระดับมากเมื่อจําแนกเปนรายดาน และดานท่ีมากที่สุดคือดานชองทางการใหบริการ 

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะดานชองทางการใหบรกิารทางธนาคารทางอนิเทอรเนต็ของธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) นั้นมีรูปแบบที่สะดวกในการสมัครใชบริการ สามารถทํา

รายการไดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดาน

อื่นๆ ที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตเชนกันไมวาจะเปน ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมทางกาตลาด เพราะปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดเหลานีล้วนเปนสิง่ทีม่ผีลตอการใชบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็ทัง้สิน้ 

เพราะการท่ีลูกคาจะเลือกใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตนั้นยอมมีเหตุผลหลายๆ 

ดานประกอบ เชน ดานผลิตภัณฑ ที่มีรูปแบบตรงตามความตองการของลูกคามีการ

ใหบริการของธุรกรรมการเงินที่หลากหลายสะดวกรวดเร็วไมซับซอนมีระบบการให

บริการที่มีคุณภาพและขอมูลมีความถูกตองแมนยําดานราคาในเรื่องของอัตรา

คาบริการในรูปแบบตางๆ มีความเหมาะสมดานการสงเสริมทางกาตลาด มีการ

ประชาสมัพนัธรปูแบบการใหบรกิารใหลกูคาทราบอยางตอเนือ่งหรอืมกีารจดักจิกรรม

มอบของสมนาคณุใหกบัลกูคาอกีดวยอกีทัง้ยงัมบีคุลากรทีม่ศีกัยภาพสามารถใหบรกิาร
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ตอบขอซักถามใหความกระจางแกลูกคาไดเปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จินดาพร บทสูงเนิน (2554) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในเขตจังหวัดนครราชสีมา” พบวากลุมตัวอยางผูใช

บรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนกิสมคีวามพงึพอใจตอการใชบรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนกิส

ดานสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมากและจากผลการวิเคราะห

ปจจยัตางๆ พบวาปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลตอความพงึพอใจของ

ผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสในระดับมากเชนเดียวกัน

4. พฤติกรรมการเปดรับส่ือและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการธนาคาร
 ทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์
 ผูใชบริการกลุมตัวอยางมีระดับการเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต ในสื่อโทรทัศนภายในธนาคารไทยพาณิชย มากที่สุด 

รองลงมา เว็บไซตของธนาคาร ปายโฆษณา แผนผับ โปสเตอร วารสารที่จัดทําโดย

ธนาคาร นติยสาร พนกังานธนาคารประจาํสาขา การสงขอมลูขาวสารผานทางขอความ 

SMS โทรศัพทมือถือ และการสงขอมูลขาวสารตางๆ ไปทางอีเมล ผูใชบริการกลุม

ตวัอยางสวนใหญเปดรบัสือ่และขอมลูขาวสารเกีย่วกบับรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็

ของธนาคารไทยพาณิชยมาเปนระยะเวลาโดยเฉลี่ย 1 ป 8 เดือน สวนใหญเปดรับ

ประเภทของขอมลูขาวสารดานบญัชเีงนิฝาก/การโอนเงนิตองการเปดรบัประเภทของ

ขอมูลขาวสารดานบัญชีเงินฝาก/การโอนเงินซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา

พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่และขอมลูขาวสารของผูใชบรกิารกลุมตวัอยางเปดรบัส่ือและ

ขอมลูขาวสารเกีย่วกบับรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็ กบัชองทางสือ่โทรทศันภายใน

ธนาคารไทยพาณชิยมากทีส่ดุ อาจเปนเพราะระหวางรอในการไปทาํธรุกรรมทีธ่นาคาร 

โทรทัศนอาจเปนจุดหนึ่งที่ทําใหลูกคาเกิดความสนใจไดงาย เพราะโทรทัศนมีขนาด

ใหญสามารถมองเห็นไดชัด มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และงายตอการเปดรับสื่อ

สําหรับลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร (Atkin, C.K.1973) 

ที่กลาววา บุคคลที่เปดรับขาวสารมาก ยอมมีหูตากวางไกล มีความรูความเขาใจใน

สภาพแวดลอมและเปนคนทันสมัยทันเหตุการณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย 

อยางไรก็ตามบุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางท่ีผานมาสูตนทั้งหมด แตจะเลือกรับรู
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เพยีงบางสวนทีค่ดิวามปีระโยชนตอตน ดงันัน้ขาวสารทีห่ลัง่ไหลผานเขามาไปยงับคุคล

จากชองทางตางๆ น้ัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ขาวสารที่นาสนใจ มีประโยชน

และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรับสาร จะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จใน

การสื่อสาร

สรุปและข้อเสนอแนะ

 ผลการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต 

ของผูใชบริการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะเพือ่นาํไปใชเปนแนวทางสาํหรบัการใหบรกิารเพือ่ทีธ่นาคารไทยพาณชิย

จะไดเปนธนาคารทางอนิเทอรเนต็ทีล่กูคาใหความไววางใจเปนธนาคารทีม่หีลกัประกนั

นาเชื่อถือและลูกคาเลือกใชบริการเปนอันดับตนๆ ตอไป

 1. กลุมลกูคาทีใ่ชบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็ ของธนาคารไทยพาณชิย 

จาํกดั (มหาชน) โดยกลุมลกูคาสวนใหญถอืวาลกูคาทีใ่ชบรกิารของธนาคารไทยพาณชิย 

จาํกดั (มหาชน) ของธนาคารไทยพาณชิยนัน้ตรงกบักลุมเปาหมายของธนาคาร เพราะ

ธนาคารไทยพาณิชยมีการทําการสื่อสารเนนกลุมเปาหมายที่เปนคนยุคใหมจนไปถึง

กลุมคนทาํงานซึง่ตรงกบักลุมเปาหมายทีใ่ชบรกิารอยูในปจจบุนัจงึถอืไดวาเปนผลตอบ

รบัทีด่กีบัธนาคารดงันัน้ธนาคารจงึตองพยายามรกัษาฐานกลุมลูกคาไวเพือ่ทาํใหลูกคา

สวนใหญใหการยอมรับและไววางใจในการทําธุรกรรมทางการเงินประเภทตางๆ กับ

ธนาคารทางอินเทอรเน็ตของธนาคารไทยพาณิชยตอไป 

 2. ลูกคาท่ีใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย

ถือวามีระยะเวลาการใชบริการที่ยาวนานและใชบริการเปนประจําซึ่งเปนผลลัพธที่ดี

กับธนาคารซ่ึงธนาคารตองพยายามรักษามาตรฐานในระบบคอมพิวเตอรและบริการ

ในดานตางๆ ไวเพื่อทําใหลูกคาสวนใหญมั่นใจและใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต

ตอไป และใหการตอบรับในบริการในดานตางๆ ใหการไววางใจในการทําธุรกรรม

ทางการเงินประเภทตางๆ กับธนาคารทางอินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย 

ซึ่งเปนการชวยใหธนาคารรักษาฐานลูกคาที่ใชบริการไวไดอยางตอเนื่อง

 3. ธนาคารใชสวนประสมทางการตลาดกับลูกคาที่ใชบริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยปจจัยสวนประสมทางการ
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ตลาดมีผลตอผูใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตโดยสวนใหญมีระดับการตัดสินใจ

ใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากเมื่อจําแนกเปนรายดาน และดาน

ที่มากที่สุดคือดานชองทางการใหบริการ รองลงมาเปนดานราคา ดานผลิตภัณฑ 

และดานการสงเสริมทางการตลาด ซ่ึงธนาคารมีการใชสวนประสมทางการตลาดที่ดี 

ทาํใหลกูคาเกดิการยอมรบัและใหความเชือ่มัน่ในการใชบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเนต็

อยางตอเนื่อง ดังน้ันทางธนาคารควรรักษามาตรฐานนี้ไวอยางตอเนื่อง และไมควร

ละเลยตอสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ เพื่อที่ลูกคาเกิดความพึงพอใจประทับใจ

เมื่อเขามาใชบริการ 

 4. ธนาคารควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในสวนการให

บริการธนาคารทางอนิเทอรเนต็ในสือ่ตางๆ ทีห่ลากหลาย และทัว่ถงึแกลูกคาโดยขอมลู

ขาวสารตางๆ ตองมีประโยชนและสรางความสนใจใหแกลูกคา และจากการวิจัยใน

ครั้งนี้พบวา ผูใชบริการกลุมตัวอยางมีระดับการเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต จากทีวีท่ีติดต้ังไวภายในธนาคารที่นําเสนอขอมูล

ขาวสาร และบริการตางๆ ของธนาคารไทยพาณิชยมากที่สุด ดังนั้นพนักงานจึงตอง

คอยดแูลและใหคาํแนะนาํลกูคาทีม่าใชบรกิารทีส่าขามมีมุความรูเกีย่วกบัการใหบรกิาร

ของธนาคารทางอินเทอรเน็ตในสวนของบริการตางๆ เพราะเหลาน้ีลวนเปนขอมูล

บริการพ้ืนฐานทีล่กูคาสวนใหญคาดหวงัและอยากไดรบัเมือ่มาใชบรกิารกบัทางธนาคาร
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 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นและทัศนคติของส่ือมวลชนที่มีตอคุณภาพ

และการนําเสนอขาวเศรษฐกิจของหอการคาไทย” มีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อศึกษา

ความคิดเห็นของสื่อมวลชนที่มีตอคุณภาพขาวท่ีนําเสนอของหอการคาไทย รวมทั้ง 

ศึกษาทัศนคติของสื่อมวลชนที่มีตอการนําเสนอขาวเศรษฐกิจของหอการคาไทย โดย

ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth 

Interview) ผูใหขอมูลคือ สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจที่มาทําขาวกับหอการคาไทยเปน

ประจําอยางนอย 3 ป ขึ้นไป จํานวน 14 คน โดยแบงเปน สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ 

จํานวน 8 ฉบับ  โทรทัศน จํานวน 4 ชอง  และสํานักขาว จํานวน 2 แหง

 ผลการศึกษา พบวา ในเรื่องของคุณคาขาว ขาวที่หอการคาไทยนําเสนอ

ถือวามีความสําคัญ เพราะมีผลกระทบโดยตรงทางเศรษฐกิจ มีขอมูลที่เปนประโยชน 

สามารถใชในการตัดสินใจ และสะทอนนโยบายภาครัฐได สวนในดานความนาสนใจ

ของขาว พบวา เปนขาวที่นาสนใจ เพราะสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน

 สําหรับเรื่ององคประกอบขาว ขาวที่หอการคาไทยนําเสนอมีองคประกอบ

ที่เกี่ยวของ 6 ขอ ไดแก ความสด ความใกลชิด ความเดน ความเปนปุถุชนวิสัย ความ

ขดัแยง และความกระทบกระเทอืน โดยกลุมตวัอยางเหน็วา มคีวามสดมากพอสมควร 

คอนขางรวดเร็วและทันเหตุการณ เนื้อหาของขาวมีความสัมพันธใกลชิด ซ่ึงสงผล

กระทบตอภาคธรุกจิโดยตรงมากกวาประชาชนโดยทัว่ไป เปนการนาํเสนอทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับเหตุการณเดนในขณะนั้น

 นอกจากนั้นยังพบวา องคประกอบในดานความเปนปุถุชนวิสัย สวนใหญ

จะใหความสนใจในขาวแตไมคอยใหความรูสกึรวมกบัขาวทีน่าํเสนอเทาทีค่วร อาจเปน

เพราะขาวสวนใหญเกี่ยวของกับภาคธุรกิจมากกวาภาคสังคม ประชาชนสวนใหญจึง

ถือวาเปนเรื่องที่ไกลตัวจากชีวิตประจําวัน สวนในเรื่องความขัดแยง สวนใหญไมมีขาว

ที่แสดงถึงความขัดแยงในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางชัดเจน เปนเพียงการสะทอนมุมมอง

ของภาคธุรกิจ และเกิดผลกระทบกระเทือนกับประชาชนในทางออมเทานั้น

 จากทัศนคติของสื่อมวลชนในดานตางๆ พบวา ส่ือมวลชนมีทัศนคติที่ดี

กับรูปแบบการนําเสนอขาว ทั้งการแถลงขาว ขาวแจก และการใหสัมภาษณแบบ

บทคัดย่อ
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เผชิญหนา ยกเวนการใหสัมภาษณทางโทรศัพทของกรรมการบางทานเทานั้นที่ถือวา

เปนปญหา อยางไรก็ตาม สื่อมวลชนยังมีทัศนคติที่ดีมากตอผูใหขาว ทั้งในเรื่องความ

นาเชื่อถือ ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญของแหลงขาว และการมีปฏิสัมพันธ

กบัสือ่มวลชน นอกจากนัน้ สือ่มวลชนยงัมทีศันคตทิีด่กีบัเนือ้หาของขาวทีน่าํเสนอ เชน

กัน เพราะเน้ือหาสวนใหญเปนเรื่องท่ีกําลังอยูในกระแสความสนใจ โดยมีขอมูลจาก

แหลงขาวซึ่งเปนผูท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดาน รวมทั้งมีขอมูลสนับสนุนจาก

ศนูยวจิยัของมหาวทิยาลยัหอการคาไทย ทาํใหมเีนือ้หาทีค่รอบคลุม และมตีวัเลขสถติิ

มารองรับอยางชัดเจน

คําสําคัญ: สื่อมวลชน,	 ขาวเศรษฐกิจ,	 ทัศนคติ,	 คุณภาพขาว,	 คุณคาขาว,	

องค์ประกอบขาว
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บทนำา

ความเปนมาและความสำาคัญของปญหา
 จากสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ประชาชนจําเปนจะตองติดตาม

สถานการณตางๆ อยางใกลชดิ เพือ่เตรยีมพรอมตอการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะอยาง

ยิง่การเปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกจิ ซึง่มคีวามสาํคญัตอการดาํรงชวีติของประชาชน

เปนอยางมาก การรับทราบขาวสารอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหเกิดการเตรียมพรอม

รับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได ซ่ึงการท่ีประชาชนจะไดรับทราบขาวสารใดนั้นตอง

อาศัยสื่อมวลชนเปนสื่อกลางในการรายงานขาว เพื่อใหประชาชนไดทราบความเปน

ไปในสังคม

 การรายงานขาวดานเศรษฐกิจ ถือเปนการรายงานขาวที่มีมิติครอบคลุม

กิจกรรมที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของทุกคนในสังคม ทั้งระบบยอยในระดับชุมชน หรือ

ระบบใหญในระดับประเทศ ขาวเศรษฐกิจเปนเรื่องของการเสนอขอเท็จจริงในเรื่อง

การผลิต การบริโภค และการจําหนายของทุกระบบในสังคมเพื่อไปสูเปาหมายทาง

เศรษฐกิจ และสื่อมวลชนจะทําหนาท่ีรายงานขาวเศรษฐกิจ ไปยังประชาชนทั่วไปที่

สนใจ สําหรับผูที่มีความสําคัญกับเนื้อหาขาวมากที่สุดก็คือ “แหลงขาว”

 “หอการคาไทย” เปนองคกรที่ทําหนาที่เปนผูแทนภาคธุรกิจเอกชนในการ

ประสานงานกับภาครัฐบาล อีกทั้งรวมมือกันในทุกฝายในการสงเสริมการคา และ

ปกปองรกัษาผลประโยชนดานเศรษฐกจิของประเทศใหเจรญิรุงเรอืงทดัเทยีมกบันานา

อารยประเทศ การดําเนินงานของหอการคาไทยน้ัน มีขอบเขตที่กวางขวางและ

ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ ทําใหผูประกอบธุรกิจในประเทศเล็งเห็นถึงประโยชนที่

จะไดรับ จึงเขามารวมกลุมกันดวยการเปนสมาชิก ซึ่งการรวมตัวกันของกลุมธุรกิจ

ทาํใหเพิม่อาํนาจในการตอรองทางเศรษฐกจิ รวมทัง้สามารถใหขอเสนอแนะและผลกั

ดนัการออกมาตรการทางเศรษฐกจิ จากภาครฐั ทาํใหหอการคาไทยถอืไดวาเปนองคกร

ภาคเอกชนที่มีแหลงขาวเศรษฐกิจเฉพาะดานมากที่สุดองคกรหนึ่ง
 ดังน้ัน สื่อมวลชนจึงถือไดวาเปนชองทางสําคัญ ในการเผยแพรและนํา
ขาวสารขององคกรไปสูประชาชน มีบทบาทสําคัญในการเปนตัวกลาง ในการสื่อสาร
ระหวางองคกร ไปยังผูรับสารกลุมตางๆ และในฐานะที่หอการคาไทยเปนองคกรที่มี
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บทบาทในระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความสําคัญในการมีสวนชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ และมีการเผยแพรขาวอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้ง เปนแหลงขาวที่
สือ่มวลชนไดใหความสนใจในเชงิเศรษฐกจิ จงึมคีวามจาํเปนตองมกีารประเมนิการนาํ
เสนอขาววามคีณุภาพมากนอยเพยีงใด ดงันัน้ การศกึษาเรือ่ง ความคดิเหน็และทศันคติ
ของสื่อมวลชนท่ีมีตอคุณภาพและการนําเสนอขาวเศรษฐกิจของหอการคาไทยนี้ จึง
เปนการสะทอนความคดิเหน็จากมมุมองของสือ่มวลชนมายงัหอการคาไทย เพือ่จะได
นําผลการศึกษามาปรับเปนกลยุทธและวางแผนในการดําเนินงาน รวมทั้ง เพื่อเพิ่ม
ความนาเชือ่ถือและความศรทัธาในตวัองคกร อนัจะกอใหเกดิความเชือ่มัน่ในตวัองคกร
หอการคาไทยตอไป

 วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาทศันคตขิองสือ่มวลชนทีม่ตีอคุณภาพของขาวเศรษฐกจิทีน่าํ
เสนอของหอการคาไทย
 2. เพือ่ศกึษาทัศนคตขิองสือ่มวลชนทีม่ตีอการนําเสนอขาวเศรษฐกจิของ
หอการคาไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นและทัศนคติของส่ือมวลชนที่มีตอคุณภาพ
และการนําเสนอขาวเศรษฐกิจของหอการคาไทย” ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูใหขอมูลคือ 
สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจที่มาทําขาวกับหอการคาไทยเปนประจําอยางนอย 3 ป ขึ้น
ไป จํานวน 14 คน โดยแบงเปน สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ จํานวน 8 ฉบับ โทรทัศน 
จํานวน 4 ชอง และสํานักขาว จํานวน 2 แหง เก็บขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณส่ือมวลชนสาย
เศรษฐกิจที่มาทําขาวกับหอการคาไทยอยางนอย 3 ป ขึ้นไป  สวนขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ วิทยานิพนธ 
ขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวความคิด และสรุปผลการวิเคราะห

ในการอธิบาย
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 การเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณโดยใช

คําถามที่มีรูปแบบ ประเด็นคําถามจะมุงถามถึงความคิดเห็นของส่ือมวลชนที่มีตอ

คุณภาพขาว และทัศนคติของสื่อมวลชนท่ีมีตอการนําเสนอขาวเศรษฐกิจของ

หอการคาไทย โดยมีขอบเขตในการศึกษาเปนการนําเสนอขาวเศรษฐกิจของ

หอการคาไทยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 การ

ถามจะถามเปนคาํถามกวางๆ ใหกลาวถงึประเดน็นัน้ๆ ตามความคดิกอน และอาจจะ

มีการถามคําถามเจาะลึกเพิ่มเติมในสวนที่ตองการทราบแตไมไดกลาวถึง แตบาง

ประเด็นจะใชคําถามเจาะจงลงไปใหสื่อมวลชนตอบ โดยมีประเด็นคําถาม ดังนี้

 ประเด็นท่ี 1 ความคิดเห็นของสื่อมวลชนที่มีต อคุณภาพข าวของ

หอการคาไทย

 ประเด็นที่ 2 ทัศนคติที่มีตอการนําเสนอขาวของหอการคาไทย

ผลการวิจัย

1.  ความคิดเห็นของสื่อมวลชนที่มีต่อคุณภาพข่าวของหอการค้าไทย
 ในเรื่องของคุณคาขาว ซ่ึงประกอบไปดวยความสําคัญและความนาสนใจ

ของขาวนั้น  พบวา ขาวเศรษฐกิจที่หอการคาไทยนําเสนอถือวามีความสําคัญ เพราะ

มีผลกระทบโดยตรงทางเศรษฐกิจ ขอมูลเปนประโยชน สามารถใชในการตัดสินใจได 

เปนขอมลูจากผูประกอบการทีไ่ดรบัผลกระทบจรงิ รวมทัง้การเปนองคกรผูนาํของภาค

ธุรกิจเอกชนจึงทําใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ และขอมูลสามารถสะทอนนโยบาย

ภาครัฐได สวนความนาสนใจของขาว ไมไดมีความนาสนใจในทุกขาว แตสวนใหญจะ

เปนขาวที่นาสนใจ เพราะเปนขาวเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบไปยังปาก

ทองและความเปนอยูของประชาชน อีกทั้ง ยังสามารถใชเปนขอมูลทางเศรษฐกิจของ

ประเทศได แตบางครั้งความนาสนใจก็ตองอาศัยความไวตอสถานการณตางๆ ดวย 

รวมทั้ง การออกมาใหความเห็นในนามขององคกรก็จะสามารถชวยเพิ่มนํ้าหนักของ

ความนาเชื่อถือ และความนาสนใจของขาวได

 สําหรับเรื่ององคประกอบขาว ขาวเศรษฐกิจที่หอการคาไทยนําเสนอนั้น มี

องคประกอบขาวที่เกี่ยวของ 6 ขอ ไดแก ความสด ความใกลชิด ความเดน ความเปน
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ปุถุชนวิสัย ความขัดแยง และความกระทบกระเทือน โดยความสดใหมของขาวกลุม

ตัวอยางสวนใหญเห็นวามีความสดมากพอสมควรเพราะมีการนําเสนอขาวคอนขาง

รวดเร็วและทันเหตุการณ ความใกลชิดของขาวพบวา เนื้อหาของขาวมีความสัมพันธ

ที่เปนประโยชน หรือสงผลกระทบทางตรงตอผูประกอบการ และสงผลกระทบทาง

ออมมายังประชาชน เพราะขอมูลขาวสารสวนใหญจะเปนประเด็นที่มีผลกระทบตอ

ภาคธุรกิจและผูประกอบการโดยตรงมากกวาประชาชนโดยทั่วไป สวนความเดนของ

ขาวนั้น หอการคาไทยนําเสนอขาวที่เปนเหตุการณเดน หรือเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ

เดนในขณะนั้น ความเปนปุถุชนวิสัย หรือเหตุการณที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกรวม

ทางอารมณกับขาวนั้น ประชาชนสวนใหญจะใหความสนใจในขาวแตไมคอยใหความ

รูสกึรวมกบัขาวทีน่าํเสนอเทาทีค่วร อาจเปนเพราะขาวสวนใหญเกีย่วของกบัภาคธรุกจิ 

และมผีลกระทบกบัภาคธรุกจิมากกวาภาคสงัคม ประชาชนสวนใหญจงึถอืวาเปนเรือ่ง

ทีไ่กลตวัจากชวีติประจาํวนั เรือ่งความขดัแยง สวนใหญไมมขีาวทีแ่สดงถงึความขดัแยง

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยางชดัเจน สวนใหญจะเปนเพียงการสะทอนมมุมองของภาคธรุกจิ 

และระบบเศรษฐกิจมากกวา รวมทั้ง ขาวที่นําเสนอถือไดวาเปนการใหขอเสนอแนะ

ในประเด็นขัดแยงมากกวาท่ีจะเปนขาวเก่ียวกับความขัดแยงโดยตรง ความกระทบ

กระเทือน ขาวสวนใหญกอใหเกิดผลกระทบกับประชาชนในทางออม เปนการสง

สญัญาณ หรอืแนวโนมในเรือ่งตางๆ ไปยงัภาคธรุกจิและผูประกอบการ สวนประชาชน

ก็จะไดรับผลกระทบตอเนื่องจากภาคธุรกิจมากกวาที่จะไดรับผลกระทบโดยตรง

2.  ทัศนคติในการนำาเสนอข่าวของหอการค้าไทย
 จากทัศนคติของสื่อมวลชนในดานตางๆ พบวา สื่อมวลชนมีทัศนคติที่ดีกับ

รูปแบบการนําเสนอขาว ทั้งการแถลงขาว ขาวแจก และการใหสัมภาษณแบบเผชิญ

หนา ยกเวนการใหสัมภาษณทางโทรศัพทของกรรมการบางทานเทาน้ันที่ถือวาเปน

ปญหา สําหรับผูใหขาว/แหลงขาวน้ัน ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรูความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญของแหลงขาว และการมีปฏิสัมพันธกับส่ือมวลชนของแหลงขาว 

สื่อมวลชนมีทัศนคติท่ีดีมาก เพราะแหลงขาวเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ มี

ประสบการณในดานตางๆ มายาวนาน มีขอมูลในเชิงลึก อีกทั้งเปนผูประกอบการที่

เปนผูปฏิบัติจริง ไดรับผลกระทบจริง สามารถตอบประเด็นขอสงสัยของสื่อมวลชนได
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ตรงประเด็น และสําหรับเนื้อหาของขาวที่นําเสนอ ส่ือมวลชนมีทัศนคติที่ดีเชนกัน 

เพราะเนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องท่ีกําลังอยูในกระแส หรือเปนประเด็นอยูในขณะนั้น 

โดยมีขอมูลจากแหลงขาวที่เปนผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน รวมทั้ง มีขอมูล

สนบัสนนุจากศนูยวจิยัของมหาวทิยาลยัหอการคาไทย ทาํใหมเีนือ้หาทีค่รอบคลุม และ

มีตัวเลขสถิติมารองรับอยางชัดเจน 

อภิปรายผล

 การท่ีขาวเศรษฐกิจของหอการคาไทยจะถูกนําเสนอเผยแพรสูผูรับสารนั้น 

ตองอาศัยสื่อมวลชน ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการสงผานขาวสาร (Gatekeeper) 

โดยสื่อมวลชนจะทําหนาท่ีกลั่นกรอง เลือกสรรขาวสารเพื่อนําเสนอตอสาธารณชน 

และจากแนวคิดเก่ียวกับขาวและคุณคาขาวจะเห็นวาการที่สื่อมวลชนจะทําการเผย

แพรขาวใดน้ัน ขาวน้ันจะตองเปนขาวท่ีมีคุณภาพ คือมีคุณคาและมีความนาสนใจ 

อีกทั้งตองประกอบดวยองคประกอบขาวตางๆ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถอภิปราย

ได 2 ประเด็น ไดแก เรื่องคุณภาพขาว และทัศนคติตอการนําเสนอขาว ดังนี้

 1. เรื่องคุณภาพขาว พบวา ขาวเศรษฐกิจที่หอการคาไทยไดนําเสนอนั้น 

มคีวามสาํคญั เนือ่งจากผูใหขอมลูขาวสารลวนเปนผูทีม่ชีือ่เสยีงและมปีระสบการณสงู

ในแวดวงธรุกจิ การแสดงความคดิเหน็ใดๆ จากกลุมบคุคลนีจ้งึเสมอืนเปนการชีท้ศิทาง

หรือแนวโนมทางธุรกิจไดเปนอยางดี ขอมูลในเนื้อหาขาวถือไดวาเปนขอมูลที่เปน

ประโยชน นอกจากนั้น เนื้อหาสาระของขาวในหลายๆ ครั้ง เปนการสงสัญญาณเตือน

ใหกบัภาคธรุกจิไดมกีารเตรยีมความพรอม หรอืปรบัตวัรบักบัสถานการณทางเศรษฐกจิ

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 การท่ีสื่อมวลชนใหความสําคัญกับหอการคาไทยนั้น เนื่องจากการเปน

องคกรผูปฏิบัติ มีประสบการณ และไดรับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งเนื้อหาสาระที่

สือ่มวลชนไดรบั ยงัสามารถนาํไปเปรยีบเทยีบเพือ่ทบทวนสอบกบัรฐับาลได ทาํใหผูรบั

ขาวสารไมไดทราบขอมูลเพียงดานเดียว สื่อมวลชนจึงใหความสําคัญและติดตาม

รายงานความเคลื่อนไหวขององคกร เพราะเนื้อหาดังกลาวสงผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของผูประกอบการและประชาชน สอดคลองกบัแนวคดิเรือ่งขาวของมาลี 

บุญศิริพันธ (2537) ที่วา ขาวที่มีความสําคัญ หมายถึง เหตุการณอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น 
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และมผีลกระทบตอชวีติความเปนอยูของประชาชน เปนผลกระทบในวงกวาง เชน การ

ปรับใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทลอยตัว การปรับอัตราภาษีมูลคาเพิ่มของสินคาและ

บริการ การยุบสถาบันทางการเงิน ฯลฯ

 แมวาขาวเศรษฐกิจที่หอการคาไทยนําเสนอนั้น จะไมไดนาสนใจในสายตา

ของสือ่มวลชนทกุขาว แตหากมองในภาพรวมถอืวาเปนขาวทีน่าสนใจ เพราะเปนขาว

เกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกจิ ซึง่สงผลกระทบไปยงัปากทองและความเปนอยูของประชาชน 

จึงทําใหผูประกอบการและประชาชนเกิดความสนใจอยากทราบ และตองติดตาม

สถานการณอยางสมํา่เสมอ นอกจากนัน้ ขอมลูทีน่าํเสนอเปนขอเทจ็จรงิทีม่าจากผูนาํ

ของภาคธุรกิจ ซ่ึงมีประสบการณตรง รวมท้ัง ยังมีขอมูลทางสถิติและตัวเลขจาก

ศูนยวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมาสนับสนุน จึงทําใหสามารถเพิ่มความนา

สนใจของขาวไดมากยิง่ขึน้ สอดคลองกบัแนวคดิเรือ่งขาวของมาล ีบญุศริพินัธ (2537) 

ที่วา ขาวที่มีความนาสนใจ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวทําใหประชาชนสนใจ

ใครรู อยากติดตามอาน สื่อมวลชนที่มีความชํานาญและมีประสบการณจะพยายาม

เขยีนขาวใหนาสนใจมากทีส่ดุ เพราะขาวเปนการรายงานของเหตกุารณหรอืสถานการณ

ที่มีความสําคัญและนาสนใจ “ขาวที่ดีที่สุด คือ ขาวซึ่งเปนที่สนใจของผูคนสวนมาก” 

และการวัดวาขาวท่ีนําเสนอน้ันมีความนาสนใจหรือไมนั้น ตองพิจารณาตาม 

“องคประกอบขาว” ซึ่งเปนลักษณะขาวที่ผูอานทั่วไปมักใหความสนใจเปนพิเศษ

 เมื่อพิจารณาในเรื่องขององคประกอบขาวแลวจะพบวา ขาวเศรษฐกิจ

ที่หอการคาไทยนําเสนอนั้น มีองคประกอบขาวที่เกี่ยวของ 6 ขอ ไดแก ความสด 

ความใกลชดิ ความเดน ความเปนปถุชุนวสิยั ความขดัแยง และความกระทบกระเทอืน 

แตไมใชขาวที่มีองคประกอบเรื่องความผิดปกติ ความกาวหนา และเรื่องเพศ 

 - ความสด ถอืไดวามคีวามสดมากพอสมควร เพราะมกีารนาํเสนอขาวคอน

ขางรวดเร็วและทนัตอเหตกุารณ โดยภาพของความสดใหม ทนัททีนัใด จะเกดิจากการ

ตอบคําถามโดยตรงของสื่อมวลชน ทั้งแบบเผชิญหนาและทางโทรศัพทในทันทีที่เกิด

เหตุการณ แตหากเปนการแถลงขาวที่มีการจัดเตรียมประเด็นลวงหนา หรือสงขาว

อยางเปนทางการนัน้ มกัจะไมคอยสดใหม อยางไรกต็าม ขาวเศรษฐกจิทีห่อการคาไทย

นําเสนอ มักไมไดเปนการนําเสนอขาวเปนคนแรกของเหตุการณ สวนใหญจะเปนรูป

แบบทีเ่กดิเหตกุารณแลว สือ่มวลชนตองการความคดิเหน็ในเรือ่งนัน้ๆ ในทนัท ีกจ็ะใช

วธิโีทรศพัทไปหาแหลงขาวเองมากกวา ซึง่มกัจะเกดิขึน้เฉพาะแหลงขาวบางคนเทานัน้ 
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เพราะการแสดงออกถึงจุดยืนขององคกรตอประเด็นตางๆ จําเปนตองไดรับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการ ซ่ึงจําเปนตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงตางๆ 

จนบางครั้งไมทันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน ในขณะที่สื่อมวลชนเองก็ตองการความ

รวดเร็วในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ดังนั้น ภาพของความไมสดใหมจึงเกิดขึ้นไดใน

หลายๆ ครั้ง อันสงผลใหคุณคาขาวในแงความสดใหมดอยคาลงไปพอสมควร

 - ความใกลชดิของขาว พบวาเนือ้หาของขาวมคีวามสัมพนัธทีเ่ปนประโยชน 

หรือสงผลกระทบทางตรงตอผูประกอบการ และสงผลกระทบทางออมมายงัประชาชน 

โดยจะเหน็วา ความชดัเจนจากผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ มกัจะเกดิขึน้กบัภาคธรุกจิ

กอน และหลังจากภาคธุรกิจประสบกับปญหา จึงคอยสงผลกระทบเปนลูกโซตอเนื่อง

มายงัภาคประชาชนตอไป อาจเปนเพราะพฤตกิรรมการบรโิภคขาวสารของผูประกอบ

การและประชาชนแตกตางกัน โดยความสนใจของผูประกอบการที่เปนนักธุรกิจจะมี

มากกวา เพราะเรือ่งของเศรษฐกจิหากมกีารเปลีย่นแปลงใด กอ็าจจะสงผลกระทบตอ

ผลประกอบการอยางมหาศาลได แตในขณะที่ประชาชนเอง ถึงแมจะเปนเรื่องใกลตัว 

แตไมไดรับความเดือดรอนบางทีก็ไมใหความสนใจ

 - ความเดนของขาว ขาวทีห่อการคาไทยนาํเสนอนัน้ถอืไดวาเปนเหตกุารณ

เดน หรือเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณเดนในขณะนั้น นอกจากนั้น ความคิดเห็นที่ออกไป

จากหอการคาไทย อาจจะมีการกลาวถึง วิพากษวิจารณ หรือเกี่ยวของกับเหตุการณ

ที่เกี่ยวของกับบุคคลเดน เชน นายกรัฐมนตรี หรือเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐบาล 

ซึ่งถือไดวามีความสําคัญในระดับประเทศ จึงทําใหความคิดเห็นตรงน้ันมีคุณคาขาว

และความนาสนใจขึ้นมา

 - ความเปนปุถุชนวิสัย หรือเหตุการณที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกรวมทาง

อารมณกับขาวนั้น ถึงแมวาจากผลการศึกษา ประชาชนสวนใหญจะใหความสนใจใน

ขาวแตไมคอยใหความรูสึกรวมกับขาวที่นําเสนอเทาที่ควร ซึ่งอาจเปนเพราะขาวสวน

ใหญเกีย่วของกบัภาคธรุกจิ และมผีลกระทบกบัภาคธรุกจิมากกวาภาคสงัคม ประชาชน

สวนใหญจงึถือวาเปนเรือ่งทีไ่กลตวัจากชวีติประจาํวนัไมไดสงผลกระทบโดยตรง ทาํให

การสรางความรูสึกรวมจึงมีไมมากพอ

 - องคประกอบในเรื่องความขัดแยง ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาน้ันไมมี

การนําเสนอขาวซ่ึงเกิดมาจากความขัดแยงอยางชัดเจน จะมีเพียงเรื่องการขึ้นคาแรง

ขั้นตํ่า 300 บาท ซึ่งจะทําใหผูประกอบการมีตนทุนสูงขึ้น และถึงแมวาเรื่องดังกลาว
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อาจจะเปนความขดัแยงของผูประกอบการกบัผูใชแรงงาน แตหอการคาไทยเองกไ็มได

ออกมาใหขาววาไมเห็นดวยแตอยางใดจะมีเพียงการนําเสนอขอเสนอแนะตางๆ และ

การเตรียมพรอมของผูประกอบการเทานั้น

 - ความกระทบกระเทอืนของขาวทีน่าํเสนอตอประชาชนนัน้ จะพบวาขาว

ของหอการคาไทยสวนใหญกอใหเกดิผลกระทบกระเทอืนในทางออม เนือ่งจากจะเปน

เพยีงการสงสญัญาณหรอืแนวโนมตางๆ ในสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ขางหนา ทาํใหผูประกอบ

การและประชาชนเกิดการเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ จนบางครั้งอาจกลายเปนตื่น

ตระหนกได เชน ขาวเรื่องแนวโนมราคาตนทุนของสินคาที่มีเพิ่มมากขึ้น ก็จะสง

สัญญาณวาอาจจะตองมีการปรับราคาสินคาขึ้น ทําใหประชาชนเกิดการกักตุนสินคา 

เปนตน แตเหตุการณดังกลาวก็ไมไดมีสาเหตุมาจากขาวของหอการคาไทยแตเพียง

อยางเดียว ขาวประเภทนี้จะมาจากหลายแหลงสมทบกัน

 ถือไดวาองคประกอบขาวทั้ง 6 ขอ นั้น คอนขางครอบคลุมในแงของขาว

เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในเรื่ององคประกอบขาวที่วา “องคประกอบขาว

แสดงถึงความสนใจของผูอานท่ีมีตอการนําเสนอขาว ขาวที่ดีที่สุด คือ ขาวซึ่งเปนที่

สนใจของผูคนสวนมาก องคประกอบขาวเปนแนวทางอยางหนึ่งในการกําหนดคุณคา

ของขาว และเปนเครือ่งวดัวาควรจะนาํเสนอขาวใดกอนหลัง” จงึสงผลใหขาวเศรษฐกจิ

ที่หอการคาไทยนําเสนอเปนที่นาสนใจของสื่อมวลชน รวมทั้งมีส่ือมวลชนมาเขารวม

ทําขาวในทุกครั้งที่มีการแถลงขาว และไดรับการเผยแพรขาวอยางตอเนื่อง

 2. เรือ่งทศันคตขิองสือ่มวลชนในดานตางๆ อภิปรายสรปุไดวา ส่ือมวลชน

มีทัศนคติที่ดีกับการนําเสนอขาวเศรษฐกิจของหอการคาไทย ทั้งในเรื่องของรูปแบบ

การนําเสนอ ความนาเชื่อถือ ความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญของแหลงขาว 

การมปีฏสิมัพนัธกับสือ่มวลชนของแหลงขาว และเนือ้หาของขาวทีน่าํเสนอ ซึง่ทศันคติ

ตางๆ เหลานี้ จะมีผลตอเนื่องถึงการกําหนดวาระสาร และการคัดเลือกขาว โดยการ

ที่สื่อมวลชนมีทัศนคติที่ดีนั้น อาจเปนผลมาจากสื่อมวลชนไดรับขาวสารซึ่งเปนขาวที่

มีคุณคา กอใหเกิดความรูและความเขาใจในเรื่องตางๆ ไดดี รวมทั้ง การมีปฏิสัมพันธ

ทีด่แีละความเชือ่ถอืของแหลงขาว สดุทายกจ็ะสงผลตอการพจิารณาคดัเลือก และเผย

แพรขาวสาร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติที่ไดกลาววา การส่ือสารกอให

เกิดผล 3 ประการ คือ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูรับสาร เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสาร และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรับสาร 
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ซึง่การแสดงพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงทัง้ 3 ประการนี ้จะเกดิในลกัษณะตอเนือ่งกนั 

กลาวคือ เมื่อผูรับสาร ไดรับขาวสาร เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะกอใหเกิด ความรู

ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องนั้น และการเกิดความรูความเขาใจนี้ มีผลทําใหเกิดทัศนคติ

ตอเรื่องนั้น และสุดทาย ก็จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่กระทําตอเรื่องนั้นๆ ตามมา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. หอการคาไทยควรจะเปนผูนาํหรอืเปนคนแรกในการนาํเสนอขาว หรอื

แสดงความคิดเห็น ตอประเด็นเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบในวงกวาง ดวยความรวดเร็ว

เมื่อเกิดสถานการณขึ้น

 2. เน้ือหาของขาวท่ีนําเสนอจะตองมีความทันสมัยและทันตอเหตุการณ 

สามารถตอบโจทยความตองการของสื่อมวลชนไดในสถานการณตางๆ ได 

 3. หอการคาไทย ทั้งในสวนของกรรมการผูใหขาว และในสวนของฝาย

สื่อสารองคกร ควรมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับสื่อมวลชน (Media Relations) 

เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1. การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีวิจัยแบบสัมภาษณเจาะลึก เพียงส่ือมวลชนสาย

เศรษฐกิจที่มาทําขาวกับหอการคาไทยอยางนอย 3 ป ขึ้นไปเทานั้น ควรขยายการ

ศกึษากวางไปยงับคุคลทีท่าํหนาทีค่ดักรองขาว เชน บรรณาธกิารขาว หรอืหวัหนาขาว

ดวย เพื่อทราบถึงเหตุผลที่ชัดเจนของการพิจารณาคัดเลือกขาวของหอการคาไทย

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณในมุมมองของผูรับสาร เพื่อทราบ

ผลกระทบที่แทจริงของขาวที่หอการคาไทยนําเสนอ และเพื่อใหทราบผลของการ

ปฏิบัติงานครอบคลุมรอบดานขึ้น
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