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วิเคราะหบทบาทหนาที่แบบพลวัต เพื่อเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบาน

ในอดีตกับปจจุบันในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบไปดวย หนาที่ที่สืบเนื่อง 

หนาที่ที่หายไป หนาท่ีท่ีคลี่คลาย และหนาท่ีที่เพิ่ม โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก และการสัมภาษณกลุม ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผลการศกึษาพบวา บทบาทหนาทีท่ีส่บืเนือ่งในระดบัปจเจกบคุคล ประกอบ

ดวย การสรางความภาคภูมิใจ หนาที่ในสรางสุนทรียภาพและผอนคลายความเครียด 

การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งดานการเสริมสรางความรู การเสริมสรางความอดทน และ

การเสริมสรางสมาธิและฝกความจํา การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับ

บทบาทหนาที่ที่สืบเนื่องในระดับชุมชน ประกอบดวย การใหความบันเทิง หนาที่ใน

การสรางอัตลักษณและความภาคภูมิใจในทองถิ่น การสรางความสัมพันธอันดีและ

สรางสามคัคปีรองดอง และบทบาทหนาทีท่ีส่บืเนือ่งในระดบัสงัคม ไดแก บนัทกึคาํสัง่

สอน ตํานาน และประวัติตางๆ สวนบทบาทหนาที่หายไปในระดับปจเจกบุคคล 

ประกอบดวย การแอวสาว และไมพบบทบาทหนาทีท่ีห่ายไปในระดบัชมุชน และสงัคม

 สําหรับบทบาทหนาที่ที่คลี่คลายในระดับปจเจกบุคคล ประกอบดวย การ

ควบคมุความประพฤต ิบทบาทหนาทีท่ีค่ลีค่ลายในระดบัชมุชน ประกอบดวย การเปน

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาชุมชน และหนาที่ในการเชื่อมโยงคนรุนเกาและคนรุนใหม 

และบทบาทหนาที่ที่คลี่คลายในระดับสังคม ประกอบดวย การใหความบันเทิง การ

สบืทอดพระพทุธศาสนา และการแลกเปลีย่นวฒันธรรม และบทบาทหนาทีท่ีเ่พิม่ใหม

มีเพียงบทบาทหนาที่เดียว นั่นคือ การเปนผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนบทบาทหนาที่

ในระดับปจเจกบุคคล 

คําสําคัญ: สื่อพื้นบาน, เพลงซอ

บทคัดยอ
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สื่อพื้นบาน เปนส่ือประเภทหนึ่งท่ีเกิดมาพรอมกับการกอตัวของชุมชน 
และสังคม มีความใกลชิดกับวิถีชีวิตมนุษยมาโดยตลอด เกิดจากภูมิปญญาชาวบานที่
ถายทอดขอมูลขาวสาร หรือความรูที่สะทอนใหเห็นถึงคานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและทัศนคตขิองคนรุนกอนๆ ทีไ่ดรบัการยอมรบั และสืบทอดตอกนัมาจนถงึ
คนรุนปจจบุนั ผสมผสานระหวางศลิปะกบัการสือ่สารซึง่ทาํหนาทีเ่ปนเครือ่งมอืสือ่สาร
ที่เชื่อมโยง ถายทอดขอมูลขาวสาร ความหมาย อารมณ และความรูสึกรวมของคนใน
ชุมชนเดียวกัน ปรากฏออกมาไดรูปของสถาปตยกรรม หัตถกรรม ดนตรี การแสดง 
และเพลง โดยมีรูปแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงตัวตน และความเปนเอกลักษณของแตละ
ทองถิ่น
 ดวยความทีค่นไทยเปนคนเจาบทเจากลอน ดงันัน้ สือ่พืน้บานทีส่ามารถเขา
ถึงคนในทองถิ่นไดดีที่สุดสื่อหนึ่ง คือ เพลงพื้นบาน เนื่องจากเปนสื่อที่มีเสนหพิเศษ
เฉพาะตัว มีการเรียบเรียงถอยคําที่ใชสื่อสารอยางสละสลวยคลองจอง มีความหมาย
งายๆ แตกินใจทํานองที่ใหความไพเราะ ทั้งยังใชคารมและปฏิภาณในการรองโตตอบ
กันแบบในทันที ผูฟงเองก็สามารถเขามามีสวนรวม และกลายเปนสวนหนึ่งของ
การละเลน หรอืการแสดงนัน้ๆ ทาํใหเกดิความสนกุสนานทัง้ผูแสดง และผูฟง มกันยิม
ขบัรองเพลงพืน้บานในชวงเทศกาลงานรืน่เรงิ เชน งานปใหม สงกรานต งานฉลองหรอื
งานทําบุญตางๆ เปนตน ทั้งยังมีการสอดแทรกเกี่ยวกับคติเตือนใจ และคําสอนใหกับ
ผูชมผูฟงอีกดวย
 เพลงซอ จึงจัดวาเปนสื่อพื้นบานชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนผลงานชิ้นสําคัญทาง
วัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนตัวตนของชาวลานนาที่มีความเกาแก และมี
เอกลักษณเฉพาะตัวไดเปนอยางดี วัฒนธรรมลานนามีตนกําเนิดมาจากอาณาจักร
ลานนา ซึ่งเปนอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีต ตั้งอยูบริเวณภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ประกอบไปดวยจงัหวดัทางภาคเหนอื 8 จงัหวดั ไดแก เชยีงราย เชียงใหม 
ลําพูน ลําปาง แพร พะเยา นาน และแมฮองสอน
 เม่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการขับซอและการส่ือสาร พบวา การซอ
มีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal communication) 
โดยเปนการสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร นั้นก็คือชางซอและผูฟง ในขณะ
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เดียวกันก็เปนการสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal communication) เพราะ
การขับรองของชางซอมีลักษณะเปนการดนสด ตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องที่ใช
ขับซอ แลวจึงถายทอดขอความภายในจิตใจออกสูภายนอก เพื่อใหผูรับสารสามารถ
รับรู เขาใจ และจินตนาการมองภาพตามคําเปรียบเทียบไดชัดเจน การขับซอจึงไมได
ทาํหนาทีเ่พยีงใหความบนัเทงิในรปูแบบของการละเลน เพือ่ดงึดดูความสนใจของผูรบั
สารเทานั้น แตยังมีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา 
โดยใหสาระความรู และขอคิดตางๆ สอดแทรกไปพรอมกับความเพลิดเพลินไดใน
คราวเดียวกัน
 ผูวจิยัจึงมีความสนใจทีจ่ะศกึษาประเดน็เรือ่ง “การวเิคราะหบทบาทหนาที่
ของสื่อพ้ืนบานประเภทเพลงซอ กรณีศึกษาจังหวัดลําปาง” ผูวิจัยมุงศึกษาบทบาท
หนาทีข่องสือ่พืน้บานประเภทเพลงซอ ในจงัหวัดลาํปาง เนือ่งจากจงัหวดัลาํปางยงัไมมี
อิทธิพลของความเปนชุมชนเมืองมากนัก ซึ่งยังคงมีกล่ินอายของวัฒนธรรมลานนา
และความเปนตวัตนทีย่งัปรากฏอยูคอนขางชดัเจน โดยสนใจในศกึษาประเดน็ดงักลาว 
เพื่อใหมองภาพความสัมพันธของสื่อพื้นบานในประเด็นของการสื่อสาร และแสดง
ใหเห็นวาเพลงซอยังเปนสื่ออีกตัวเลือกหน่ึงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใหมีความ
สามารถในการเขาถึงผูรบัสารไดอยางเหมาะสม และยงัเปนแนวทางในการชวยอนรุกัษ
เพลงซอใหคงอยูคูสังคมลานนาสืบไป

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของสื่อพื้นบานประเภทเพลงซอ 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบานประเภทเพลงซอในจังหวัด
ลําปาง ในระดับปจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม

นิยามศัพท

 เพลงซอ คือ เพลงพื้นบานลานนาชนิดหนึ่งที่เปนการขับรองโดยนําเอา
เหตุการณที่พบเห็น ประวัติบุคคล คติคําสอน และประสบการณตางๆ มาถายทอดสู
ผูชมผูฟง และขับรองประกอบทํานองท่ีมีความไพเราะ ซึ่งทํานองที่แตกตางกันไปใน
แตละทองถิ่น
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 สือ่พืน้บาน คอื สือ่ดัง้เดมิทีแ่สดงใหเหน็ถงึวฒันธรรมทีไ่ดรบัการสรางสรรค 

และสั่งสมภายในชุมชนตั้งแตอดีต สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต คานิยม และความเชื่อ

ในรูปแบบของการสื่อสาร จนเกิดเปนการรับสงขอมูลขาวสารท่ีสามารถเขาถึงคนใน

ทองถิ่นไดงายที่สุด 

 บทบาทหนาทีส่ือ่พืน้บาน คอื ภารกจิทีส่ะทอนถงึความเชือ่ คานยิม คณุคา 

และประโยชนของสือ่พืน้บาน เพือ่ตอบสนองความตองการของคนในทองถิน่ในระดบั

ปจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม 

 - ปจเจกบุคคล คือ บุคคลแตละบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน 

ไมวาจะเปนอุปนิสัย อารมณ รสนิยม สติปญญา ตลอดจนความคิดตางๆ 

 - ชมุชน คอื กลุมคนจาํนวนหนึง่ทีอ่าศยัอยูรวมกนัในอาณาเขตครอบคลมุ

ทองถิ่นเดียวกัน จึงมีการติดตอสื่อสาร ทํากิจกรรมรวมกัน และมีความสัมพันธ

ภายในกลุม

 - สังคม คือ กลุมคนจํานวนมากที่อาศัยอยูรวมกันภายใตอาณาเขตและ

สิ่งแวดลอมที่คลายกัน มีการติดตอสื่อสาร และมีความสัมพันธภายในกลุมคน

เชนเดียวกับในระดับชุมชน เพียงแตสังคมเปนการรวมกลุมของคนหลายๆ ชุมชน

เขาดวยกัน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบานประเภท

เพลงซอ กรณีศึกษาจังหวัดลําปาง” อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมา

ใชเปนกรอบอางอิงในการศึกษา ดังนี้

 1. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อพื้นบาน (Folk Media)

 2. ทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalism)

 3. การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

  4.1 กลุมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเพลงซอ

 - สมฤทธิ ์ลอืชยั (2534) ศกึษาเรือ่ง “ความตระหนกัของชางซอ

ในบทบาทนักสื่อสารเพื่อการพัฒนา”
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 - สิรินุช วงศสกุล (2544) ศึกษาเรื่อง “การคงอยูของเพลง

พื้นบาน (ซอ) ในจังหวัดเชียงใหม”

 - ศุภนิจ ไชยวรรณ (2547) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสืบทอด

เพลงซอพื้นบาน ของจังหวัดเชียงใหม” 

 4.2 กลุมงานวิจัยที่เกี่ยวของบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบาน

 - เธียรชัย อิศรเดช และคณะ (2547) ศึกษา “ศักยภาพโนรา

ในการพัฒนาทองถิ่น”

 - ขนษิฐา นลิผึง้ (2549) ศกึษาเรือ่ง “การวเิคราะหบทบาทหนาที่

ของสื่อพื้นบาน : ศึกษากรณีงานปูนปน จังหวัดเพชรบุรี”

 - ทิพยพธู กฤษสุนทร (2552) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการ

ปรับตัวของสื่อพื้นบาน : ศึกษากรณีเพลงโคราช จังหวัด

นครราชสีมา”

วิธีการวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใชเทคนคิการสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth Interview) ในกลุมตวัอยางทีเ่ปน
ครูเพลงและครูผูคุมวงดนตรี และการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) 
ในกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกวงดนตรีพื้นบาน
 การศกึษาขอมลูในเบือ้งตน ผูวจิยัไดทาํการศกึษาโดยการทบทวนบทความ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัเพลงซอ เพือ่ทาํความเขาใจประวัตคิวามเปนมา และคณุลักษณะ
ดานตางๆ ของเพลงพื้นบานชนิดน้ี รวมไปถึงรับชมการแสดงเพลงซอ เพื่อใหผูวิจัย
เขาใจเกี่ยวกับเพลงซอมากขึ้น แลวจึงวางแผนข้ันตอนในการเก็บขอมูล รวมถึงการ
สรางเกณฑและแนวคาํถามเบือ้งตน เพือ่ใหสามารถนาํมาไปใช และวเิคราะหไดตามที่
ไดแบงเกณฑไว 
 เม่ือไดเกณฑสําหรับการวิเคราะหในเบื้องตนแลว ผูวิจัยจึงไดออกเก็บ
รวบรวมขอมลูภาคสนามเบือ้งตน รวมถงึหาขอมลูเกีย่วกบัแหลงขอมลูท่ีผูวจิยัตองการ
ไปสัมภาษณ เพื่อดูความเปนไปไดในการศึกษา แลวจึงเริ่มลงสนามและดําเนินการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางตางๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับบทบาทหนาที่ของเพลงซอ
ที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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 จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจากการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก การสัมภาษณกลุม และการลงสังเกตการณพื้นที่ ควบคูกับ

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาวิเคราะหรวมกับแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงาน

วิจัยที่เกี่ยวของ เพื่ออธิบายวาสื่อพื้นบานประเภทเพลงซอมีบทบาทหนาที่ตามแบบ

พลวัต ไดแก หนาที่ที่สืบเนื่อง หนาที่ที่หายไป หนาที่ที่คลี่คลาย และหนาที่ที่เพิ่มใหม

ในระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับสังคม

ผลการวิจัย

 การศกึษาในครัง้นีผู้วจิยัไดอภปิรายผลการศึกษาเกีย่วกบัส่ือพืน้บานประเภท

เพลงซอในจังหวัดลําปาง ซึ่งมีประเด็นดังตอไปนี้

 1. ประวัติความเปนมาของสื่อพื้นบานประเภทเพลงซอ

 เมือ่ไดศกึษาประวตัคิวามเปนมาของสือ่พืน้บานประเภทเพลงซอแลวพบวา 

ไมสามารถระบวุนัเวลาและยคุสมยัทีเ่ปนตนกาํเนดิของเพลงซอไดอยางแนชดั แตเมือ่

ศึกษาถึงตนกําเนิดของเพลงซอตามหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรซ่ึงเปนหลักฐาน

ชิ้นสําคัญ พบวา วรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอที่แตงขึ้นในสมัยพระนารายณมหาราช 

ไดกลาวถึงการนําเพลงซอมาใชในการชมโฉมพระลอ และประกาศความงามของ

พระเพื่อนพระแพง ตลอดจนการพบหลักฐานอักษรธรรมโบราณที่กลาวถึงไดการซอ

ในงานเฉลิมฉลองพระวิหารในสมัยของพญาอโศกอีกดวย การซอระยะแรกจึงไดแพร

หลายเฉพาะกลุมเจานายเชื้อพระวงศ หรือแสดงในวังเทานั้น

 สําหรับเพลงซอในราชสํานักไดมีความเจริญรุ งเรืองอยางมากในสมัย

พระราชชายาเจาดารารัศมี (พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) 

ไดฟนฟู พัฒนาเพลงซอที่ใชในงานราชสํานัก และไดเผยแพรสูราษฎรทั่วไป และ

โปรดใหทาวสุนทรพจนกิจแตงละครซอเพื่อใชแสดงในโอกาสตางๆ นอกจากน้ี

พระองคยงัเปนผูใหกาํเนดิ “ระบาํซอ” โดยการประดษิฐทาราํเพือ่ประกอบการขบัซอ

อีกดวย และเกิดเปนละครซอในที่สุด

 ในขณะที่เพลงซอกําลังไดรับความนิยมอยูนั้น นายทุนของหาง ต.เง็กชวน 

จึงไดจางชางซอที่มีชื่อเสียงไปอัดแผนเสียงที่กรุงเทพมหานคร เพื่อทําใหเพลงซอเปน

สือ่ท่ีมลีกัษณะในเชิงพาณิชย และออกจาํหนายสูทองตลาดทัว่ไป ทาํใหเพลงซอสามารถ
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หาฟงไดงายขึ้น และมีราคาถูกกวาการจางชางซอมาแสดงตามงานตางๆ เมื่อเพลงซอ

ไดรับความนิยมลดลง ประกอบกับเพลงซอสามารถเก็บสะสมไดในรูปแบบของสื่อ

โสตทัศนมากขึ้น ทําใหเกิดการครอบครองเปนเจาของ สะดวกในการเปดฟงในโอกาส

ตางๆ และราคาถูกกวาการจางชางซอมาแสดง ชางซอจงึมกีารจางงานลดนอยลง ทาํให

จําเปนตองมีการดัดแปลงและประยุกตเพลงซอ เรียกเพลงซอชนิดน้ีวา “ซอสตริง” 

หรือซอประยุกต โดยการนําเครื่องดนตรีสากลเขามาใชบรรเลง แตยังคงทํานองเดิมไว 

หรอืการเสรมิเตมิแตงทาํนอง เพือ่เกดิจงัหวะทีเ่ราใจ และสนกุสนานมากขึน้ ทาํใหเกิด

ความทันสมัย และดึงดูดความสนใจของกลุมผูฟงที่เปนคนรุนใหมอีกดวย

 2. บทบาทหนาท่ีของสือ่พืน้บานประเภทเพลงซอในจงัหวัดลาํปาง ในระดบั

ปจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม ซึ่งสามารถสรุปเปนตารางไดดังตอไปนี้

ตาราง แสดงบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบานประเภทเพลงซอในจังหวัดลําปาง 

ในระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับสังคม

1. สรางความภาคภูมิใจ
2. สรางสุนทรียภาพและ 
 ผอนคลายความเครียด
3. พัฒนาบุคลิกภาพ
  3.1  เสริมสรางความรู
  3.2  เสริมสรางความ
  อดทน
  3.3  เสริมสรางสมาธิ
  และฝกความจํา
4. สงเสริมคุณธรรมและ
 จริยธรรม
5. แอวสาว
6. ควบคุมความประพฤติ
7. เปนผลงานทางวิชาการ 

1. ใหความบันเทิง
2. สรางอัตลักษณใหกับ
 ชุมชน
3. สรางความสัมพันธ
 อันดีและสรางความ
 สามัคคีปรองดอง
4. เชื่อมโยงคนรุนเกา
 และคนรุนใหม
5. เปนเครื่องมือที่ใชใน
  การพัฒนาชุมชน

1. ใหความบันเทิง
2. บันทึกคําสั่งสอน 
 ตํานานและประวัติ
 ตาง ๆ
3. ดึงคนเขาสูพระพุทธ-
 ศาสนา
4. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 ระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับสังคม
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อภิปรายผล

 สําหรับการอภิปรายผล ไดนําบทบาทหนาท่ีในแตละระดับมาวิเคราะห

เพิ่มเติม ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยการศึกษา

บทบาทหนาท่ีแบบมีพลวัต (Dynamic Function) ใชเกณฑในการวิจัยวิเคราะห

ตามงานวิจัย “ศักยภาพโนราในการพัฒนาทองถิ่น” ของ เธียรชัย อิศรเดช และคณะ 

(2547, น.179) แบงบทบาทหนาที่ไดเปน 4 รูปแบบ คือ

 - หนาท่ีท่ีสืบเน่ือง คือ หนาท่ีท่ีมีการดําเนินสืบเนื่องตั้งแตอดีตมาจนถึง

ปจจุบัน เปนบทบาทท่ียอมรับและเห็นชัด แมสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม 

แตบทบาทหนาที่ในกลุมนี้ก็ยังคงทําหนาที่เชนเดิม

 -  หนาท่ีท่ีหายไป คือ หนาท่ีท่ีเคยมีในอดีต แตเมื่อสังคมเปล่ียนแปลงไป

มาก จนทําใหมีสวนอื่นในสังคมเขามาทําหนาที่แทน เชน สื่อสมัยใหม สื่อพื้นบานจึงมี

บทบาทหนาที่จางลง หรือไมมีบทบาทในเรื่องนั้นๆ อีกแลว

 -  หนาที่ที่คลี่คลาย คือ หนาที่ที่คลายตัวหรือขยับตัวออกไปไมเหมือนเดิม

ทั้งหมด เปนการปรับประยุกตตนเอง แตยังมีลักษณะบางสวนอิงกับบทบาทเดิม หรือ

อาจเปนบทบาทเดิม แตเกิดจากลักษณะใหม สิ่งแวดลอมใหม มีลักษณะคลายการทํา

บทบาทที่ไมไดตามเปาหรือบทบาทท่ีพลาดไป เชน การคลายในแบบจางลงไป การ

คลี่คลายในลักษณะพลิกเหลี่ยมมุม การยายผูท่ีทําหนาที่ หรือพื้นที่ในการทําหนาท่ี 

การจํากัดพื้นที่ การคลี่คลายแบบเปลี่ยนโฉมไป

 -  หนาที่ที่เพิ่มใหม คือ บทบาทหนาที่ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองปญหาใหมๆ 

ของสังคม อาจพัฒนามาจากบทบาทแอบแฝงในอดีต แลวพลิกขึ้นมากลายเปนหนาที่

หลักในปจจุบันหรืออาจจะยังคงเปนหนาที่แฝงเนนตอไปก็ได
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ตารางแสดงบทบาทหนาที่ที่สืบเนื่อง หนาที่ที่หายไป หนาที่ที่คลี่คลาย 
และหนาที่ที่เพิ่มใหมของสื่อพื้นบานประเภทเพลงซอในจังหวัดลําปาง 

ในระดับปจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับสังคม

 หนาที่ที่สืบเนื่อง หนาที่ที่หายไป หนาที่ หนาที่
   ที่คลี่คลาย ที่เพิ่มใหม 

1.  สรางความภาคภูมิใจ
2.  สรางสุนทรียภาพและ
  ผอนคลาย
  ความเครียด
3.  พัฒนาบุคลิกภาพ
  3.1  เสริมสรางความรู
  3.2  เสริมสราง
   ความอดทน
  3.3  เสริมสรางสมาธิ
   และฝกความจํา
4. สงเสริมคุณธรรมและ 
 จริยธรรม
1. ใหความบันเทิง
2.  สรางอัตลักษณและ
  ความภาคภูมิใจ
  ในทองถิ่น
3.  สรางความสัมพันธ
  อันดี และสรางสามัคคี
 ปรองดอง
1. บันทึกคําสั่งสอน
 ตํานานและ
 ประวัติตางๆ

1. การ
 แอวสาว

 -

 -

1.  ควบคุม
  ความ
 ประพฤติ

1. เปนเครือ่งมอื
 ที่ใช ในการ
 พัฒนา
  ชุมชน
2. เชื่อมโยงคน
  รุนเกาและ
  คนรุนใหม
1.  ใหความ
 บันเทิง
2.  สืบทอด
  พระพุทธ-
 ศาสนา
3. แลกเปลี่ยน
  วัฒนธรรม

1. เปนผลงาน
  ทางวิชาการ

ระดับ
ปจเจก
บุคคล

ระดับ
ชุมชน

ระดับ
สังคม
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ขอเสนอแนะ

 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาที่มุงเนนบทบาทหนาที่ของส่ือ

พื้นบานประเภทเพลงซอในจังหวัดลําปางที่มีบทบาทหนาที่ในแบบพลวัต ซ่ึงเปน

การมองความเปลีย่นแปลงของเพลงซอทีค่อยๆ มกีารเปล่ียนแปลงไปตามบรบิทสงัคม 

ดังนั้น การศึกษาในประเด็นของกระบวนการการปรับตัวของเพลงซอใหเหมาะสมกับ

สถานการณในสังคมก็เปนอีกประเด็นที่นาสนใจ

 2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาที่มุงเนนบทบาทหนาที่ของส่ือ

พื้นบานประเภทเพลงซอ มิไดมุงเนนลงไปในความรูที่เกี่ยวของของเพลงซอในจังหวัด

ลาํปาง ทาํใหไมไดลงลกึไปในรายละเอยีดเกีย่วกับความเฉพาะตวัของเพลงซอในจงัหวดั

ลําปางซึ่งมีเอกลักษณที่แตกตางกับเพลงซอในจังหวัดอื่นๆ 

 3. การศกึษาบทบาทหนาทีน่ีส้ามารถนาํไปปรบัใชไดกบังานวจิยัส่ือพืน้บาน

ประเภทส่ือการแสดงอ่ืนๆ ได เชน เพลงยาว เพลงฉอย หมอลํา เปนตน เพื่อดู

บทบาทหนาที่ในระดับปจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม

 4. ในการศกึษาครัง้ตอไปควรทาํการศกึษาในประเดน็การมบีทบาทหนาที่

ของสือ่พืน้บานประเภทเพลงซอในเรือ่งเพศศกึษา ซึง่เปนบทบาทหนาทีท่ีไ่มปรากฏชดั

ในการศึกษาครั้งนี้

 5.  ในการศกึษาครัง้ตอไปควรทาํการศกึษาบทบาทหนาทีข่องสือ่พืน้บาน

ประเภทเพลงซอในกลุมตัวอยางที่เปนผูรับสาร (Receiver) 

 6. ในขณะทีเ่พลงซอกาํลงัคอยๆ สญูหายไป มเีพยีงกลุมคนบางกลุมเทานัน้

ที่เห็นความสําคัญในการอนุรักษเพลงซออยางจริงจัง ผูวิจัยจึงคิดวาควรมีการผลักดัน

หลักสตูรเกีย่วกบัเพลงซอใหเขาไปในหลกัสตูรการศกึษาตามโรงเรยีนทัว่ไป เพือ่ใหเดก็

นักเรียนไดเรียนรูภูมิปญญา และวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งที่ชวยอนุรักษ และสงเสริมเพลงซอใหยังคงอยูคูกับสังคมลานนาตอไป
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 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับและความคิดเห็นท่ีมีตอโฆษณา
รณรงคแกไขปญหาคอรรปัช่ัน ชุด อยาใหคนโกงมทีีย่นืในสงัคมของกลุมผูชม” เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการจัดสนทนาแบบกลุม (Focus 
group) โดยกลุมตัวอยางแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อายุระหวาง 16-18 ป จํานวน 6 คน กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย อายุระหวาง 
18-21 ป จํานวน 8 คน กลุมวัยทํางานตน อายุระหวาง 22-30 ป จํานวน 8 คน และ
กลุ มที่ 4 คือ กลุ มวัยทํางานตอนกลาง อายุระหวาง 31-40 ป อาศัยอยู ใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 คน 
 ผลการวิจัยพบวา ดานพฤติกรรมการเปดรับชมโฆษณารณรงคแกไขปญหา
คอรรัปชั่น ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคม กลุมผูใหสัมภาษณใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อ
หลักในการรับชมโฆษณาแตใชสื่อออนไลนเปนส่ือเสริมในการเปดรับชมโฆษณาใน
ตอนอื่นๆ ที่ตนเองสนใจ ชวงเวลาการเปดรับของแตละชวงวัยในแตละส่ือ ก็มีความ
แตกตางกันตามไลฟสไตล สําหรับดานความรูความเขาใจเบ้ืองตนในความหมายของ
คอรรัปชั่น กลุมผูใหสัมภาษณตางใหความหมายวา การคอรรัปช่ันคือการโกง การ
ทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่เนนผลประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาประโยชน
สวนรวมอีกทั้งการคอรรัปช่ันยังมีอยูในหลากหลายอาชีพ สําหรับดานความคิดเห็นที่
มตีอเนือ้หาโฆษณา กลุมผูใหสมัภาษณตางมคีวามคดิและมคีวามเขาใจวาโฆษณาชดุนี้
ตองการใหกลุมผูชม เกิดการสรางความตระหนักรูในเรื่องของการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมถึงการปลูกจิตสํานึกในเรื่องให
ประชาชนหันมาสนใจในปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน สําหรับดานความรูสึกที่มีตอเนื้อหา
โฆษณา กลุมผูใหสัมภาษณจะชอบโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เขาใจงาย สื่อความหมายออก
ไดดี ตรงประเด็น รวมถึงสะทอนสังคมในปจจุบัน ตีแผเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคม และ
รูปแบบโฆษณานี้ความคิดสรางสรรค ตัวละคร มีความนาสนใจสนุกสนาน สําหรับ
ประสิทธิผลของชิ้นงานโฆษณา โฆษณาชุดดังกลาวสามารถสรางการรับรู และการ
ตระหนักรูในเรื่องปญหาของคอรรัปชั่น ซ่ึงเปนปญหาใหญของสังคมไทยในปจจุบัน 
รวมถึงสามารถเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับปญหาคอรรัปช่ันที่เกิดขึ้นในสภาพสังคม
ปจจุบัน แตทั้งนี้ทั้งนั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทั่วไปได

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปดรับ, ความคิดเห็น, โฆษณารณรงค, การตระหนักรู, 
การปลูกจิตสํานึก, การรับรู, ประสิทธิผล

บทคัดยอ
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บทนํา

 ปจจุบันปญหาคอรรัปช่ันถือเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ 

ทั่วโลก และปญหานี้ยังไมมีทีทาวาจะหมดไปไดงาย อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและ

ซับซอนมากข้ึนมาเรื่อยๆ สําหรับประเทศไทย ปญหาคอรรัปช่ันเกิดขึ้นในสังคมไทย

มาชานานและมีแนวโนมที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากการจัดอันดับดัชนี

ชี้วัดภาพลักษณคอรรัปช่ันประจําป พ.ศ. 2556 พบวาประเทศไทยได 35 คะแนน 

จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน อยูอนัดบัที ่102 จากการจดัอนัดบัทัง้หมด 177 ประเทศ

ทั่วโลก (www.transparency-thailand.org) ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดที่สามารถสะทอนให

เห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาคอรรัปช่ันในระดับที่สูงและมีแนวโนมที่จะ

สงูขึน้ ซึง่นาเปนหวงอยางยิง่ ทัง้นี ้หากมองใหลกึจะทราบวาการแกไขปญหาคอรรปัช่ัน

นั้น มีหนทางท่ีดีท่ีสุด น้ันก็คือการปลูกสรางจิตสํานึกในเร่ืองของความซื่อสัตยสุจริต 

รวมถึงขอเสียของการคอรรัปชั่น ลงไปยังความคิดและสามัญสํานึกของผูคน ซึ่งนั้นก็

ทาํใหองคกรตางๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทาํแผนงานรณรงคประชาสมัพนัธในเรือ่ง

ดังกลาว ไมวาจะเปนการจัดโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิโครงการ

โตไปไมโกง ทีม่กีารประชาสมัพนัธตวัโครงการผานส่ือตางๆ ทัง้ส่ือส่ิงพมิพ ส่ือโทรทศัน 

สื่อวิทยุ และเว็บไซต เปนโครงการที่ตองการสรางคานิยมที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐาน

สําคัญเพื่อทําใหเด็กเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันและแกไข

ปญหาทุจริตคอรรัปช่ัน ดําเนินกิจกรรมเด็กในทุกรูปแบบเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการ

รักความถูกตองและมีความกลาหาญทางจริยธรรม จะเห็นไดวาประเทศไทยกําลังมี

การสรางความตระหนกัรู ในเรือ่งปญหาคอรรัปชัน่มากขึน้ สงัเกตไดจากโครงการตางๆ 

ของหลายภาคสวน สาํหรบัองคกรตอตานคอรรปัชัน่ (ประเทศไทย) หรือ Anti-corrup-

tion organization of Thailand (ACT) เกิดจากการริเริ่มของภาคเอกชนที่ตองการ

แกไขปญหาคอรรัปชั่นที่กําลังเปนปญหาเลวรายที่บ่ันทอนการพัฒนาของประเทศ 

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรณรงคตอตานปญหาคอรรัปชั่นในหลายๆ 

รูปแบบ โดยกิจกรรมท่ีผานมาขององคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) ไดมี

แคมเปญรณรงคในรปูตางๆ อาท ิโครงการ “หมาเฝาบาน” และมแีคมเปญรณรงคเขาชือ่

ลานชื่อหยุดกฎหมายลางผิดคดีโกง และลาสุดไดทํา โฆษณาแคมเปญ อยาปลอยให

คนโกงมทีีย่นืในสงัคม เพ่ือเปนการสรางความตระหนกัในเรือ่งปญหาดังกลาวในสงัคม 
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ซึง่อยูในแนวทางหนึง่ของการปฏริปูประเทศใหหลุดออกจากปญหาคอรรปัชัน่ สําหรบั

โฆษณาดังกลาวเปนโฆษณาที่มีทั้งหมด 6 ตอน ไดแก ตอนขอทาน ตอนรานอาหาร 

ตอนโตะจีน ตอนขายเสียง ตอนลูกคนโกง และตอนรับสินบน ซึ่งทั้งหมดจะมีเนื้อหา

เก่ียวกับการคอรรัปชั่นในหลายรูปแบบโดยตัวละครที่โกงจะมีตั้งแต นักการเมือง 

ขาราชการชั้นผูใหญจนถึงชั้นผูนอย นักธุรกิจนายทุนจนถึงประชาชนที่ขายเสียง

แคมเปญดงักลาวสามารถสรางกระแสใหกับสงัคม เพราะมกีารออกอากาศผานทางสือ่

โทรทัศน และ YOUTUBE มีการแชรโฆษณาตอๆ กันทางสื่อออนไลน อยางไรก็ตาม

แคมเปญชุดน้ีเปนท่ีถกเถียงกันถึงเรื่องความเหมาะสมในการนําเสนอ วาอาจจะมี

เนื้อหาที่ไมเหมาะสมบางประการ และมี 1 ตอน คือ ตอนลูกคนโกง ที่โดนวิพากษ

วิจารณทางดานลบจากสังคม

 ดงันัน้ผูศกึษาจงึสนใจทีจ่ะศึกษาวากลุมผูชมมคีวามคิดเหน็อยางไรเรือ่งการ

สื่อสารเพื่อใหตระหนักถึงเรื่องนี้เปนสิ่งที่ดี เนื่องจากโฆษณาสงเสริมสังคมชุดดังกลาว 

เปนทีว่พิากษวจิารณในสงัคมปจจบุนั รวมถงึสงัคมไทยมคีวามออนไหวประเดน็ทางการ

เมือง เนื่องจากโฆษณาสงเสริมสังคม จะสงเสริมใหผูชมเกิดความตระหนักรู จึงอยาก

ทราบวาโฆษณานี ้มีประเดน็อะไรท่ีออนไหว รวมถึงประเดน็อะไรทีไ่มควรนําเสนอ หรอื

มีประเด็นที่เนนยํ้า เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได เพื่อนําขอมูลที่ไดจัดทํา

โฆษณาตอๆ ไป อีกทั้งยังเลือกศึกษาพฤติกรรมการเปดรับที่มีตอโฆษณารณรงคแกไข

ปญหาคอรรัปชั่น ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคมของกลุมผูชม ทั้ง 6 ตอน 

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ ที่มีตอโฆษณารณรงคแกไขปญหา

คอรรัปชั่น ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคมของกลุมผูชม 

 2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของกลุมผูชม ที่มีตอโฆษณารณรงคแกไข

ปญหาคอรรัปชั่น ชุดอยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคม
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นิยามศัพท

 1. พฤตกิรรมการเปดรบั หมายถึง พฤตกิรรมการรบัชมโฆษณารณรงคแกไข

ปญหาคอรรัปชั่นชุด อยาใหคนโกงมีท่ียืนในสังคม ไดแก ความถ่ีในการรับชม 

ชวงเวลาในการรับชม ชองทางในการรับชม และโฆษณาชุดใดที่รับชม

 2. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรูสึก ความเชื่อและ

ความคิดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอโฆษณารณรงคแกไขปญหา

คอรรัปช่ัน วามีความเขาใจในเนื้อหาของโฆษณาหรือไมอยางไร มีความรูสึกที่มี

ตอโฆษณาชุดดังกลาวและความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุม

เปาหมาย 

 3. กลุมผูชม หมายถงึ กลุมตวัอยางทีเ่คยรบัชมโฆษณารณรงคแกไขปญหา

คอรรัปชั่นชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคม ประกอบดวยเพศชายและเพศหญิงมีอายุ

ตั้งแต 16-40 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

 4. โฆษณารณรงคคอรรัปชั่น หมายถึง สื่อที่มีเนื้อหาเก่ียวกับปญหา

คอรรัปชั่นในสังคมไทย เนนเร่ืองการรณรงคสรางความตระหนักรูในเรื่องคอรรัปชั่น 

ชุด อยาใหคนโกงมีท่ียืนในสังคม จัดทําโดยองคกรตอตานคอรรัปช่ัน (ประเทศไทย) 

ที่เผยแพรทางโทรทัศน โดยมีทั้งหมด 6 ตอน ไดแก  ตอนที่ 1 ขอทาน  ตอนที่ 2 

รานอาหาร  ตอนที่ 3 โตะจีน  ตอนที่ 4 ขายเสียง  ตอนที่ 5 ลูกคนโกง  ตอนที่ 6 

รับสินบน

วิธีการวิจัย

 การวิจัยของการศึกษาครั้งน้ีใช การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับที่มีตอโฆษณารณรงค

แกไขปญหาคอรรัปชั่น ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคมของกลุมผูชม และศึกษา

ความคิดเห็นของกลุมผูชมท่ีมีตอโฆษณารณรงคแกไขปญหาคอรรัปชั่น โดยกลุม

เปาหมายที่เลือกในครั้งน้ีเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมการเปดรับทางส่ือโทรทัศนและ

สื่อออนไลน โดยวิธีการจัดสนทนาแบบกลุม (Focus group) แบงออกเปน 4 กลุม 
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 -  กลุมที่ 1 คือ กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหวาง 16-18 ป 

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 คน 

 -  กลุมที่ 2 คือ กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย อายุระหวาง 18-21 ป อาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน 

 -  กลุมที่ 3 คือ กลุมวัยทํางานตน อายุระหวาง 22-30 ป อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน 

 -  กลุมที่ 4 คือ กลุมวัยทํางานตอนกลาง อายุระหวาง 31-40 ป อาศัยอยู

ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 คน

ผลการวิจัยและอภิปราย

 1. ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับที่มีตอโฆษณารณรงคแกไขปญหา
คอรรัปชั่น ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคมของกลุมผูชม
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับและความคิดเห็นที่มีตอโฆษณารณรงค

แกไขปญหาคอรรัปชั่น ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคม ของกลุมผูชม จากการศึกษา

พบวากลุมผูชมโฆษณายังคงใชสื่อโทรทัศนเปนชองทางหลักในการเปดรับชมโฆษณา

ชุดดังกลาว เพราะสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน รวมถึงสามารถเขา

กลุมสาธารณชนไดจํานวนมาก ในสวนการเลอืกตดิตามและรบัชมโฆษณาในตอนตางๆ 

จะมีความแตกตางกัน ตามชวงอายุและความสนใจรวมถึงประสบการณที่พบเจอใน

ชีวิตประจําวันซ่ึงจะมีการเปดรับสารท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรม

การเปดรับขาวสาร ของ พีระ จิรโสภณ (2539, น. 636 - 640) ที่อธิบายถึงพฤติกรรม

การเปดรับขาวสารวา ในการเปดรับขาวสารตางๆ นั้น ผูรับสารยอมมีกระบวนการ

เลือกสรร ซึ่งจะแตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ความรูสึก

นึกคิดของแตละบุคคล ซ่ึงจะเห็นไดวาการเปดรับจะมีความตางกันตามชวงอายุ 

ยิ่งอายุมากก็จะมีความสนใจและเลือกที่จะเปดรับโฆษณามากขึ้นตามลําดับ

 สาํหรบัชวงเวลาในการเปดรบัชมโฆษณาของทัง้ 4 กลุม มีความแตกตางกัน

ตามชวงอายุสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร เศวตสุทธิพันธ (2537) ไดทําการ

วิจัยเรื่อง การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการขาวโทรทัศนของ
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ผูชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ ระดับการ

ศึกษาและอาชีพแตกตางกัน มีความเช่ือถือขาวโทรทัศนแตกตางกันและพบวากลุม

ตัวอยางที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวโทรทัศนไมแตกตางกัน สวนกลุม

ตวัอยางทีม่อีายแุตกตางกนั มพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวโทรทศันแตกตางกนั นอกจากนี้

ยังพบวามีการเปดรับชมโฆษณารณรงคแกไขปญหาคอรรัปช่ัน ชุด อยาใหคนโกงมีที่

ยืนในสังคมทางสื่อออนไลน เพราะจะสามารถเขาไปติดตามดูโฆษณาตอนอื่นๆ ที่เปน

กระแส และกําลังเปนท่ีจับกลุมวิพากษวิจารณในสังคมขณะนั้น ซ่ึงทําใหกลุมผูให

สัมภาษณเกิดความรูสึกมีความสนใจและอยากติดตามรับชมตามกระแสสังคม ซึ่งผล

การศึกษาน้ันสอดคลองกับแนวคิดของแม็คคอมบ และเบคเกอร (McCombs and 

Becker) ซ่ึงคิดวาโดยท่ัวไปบุคคลแตละคนมีการเปดรับขาวสารหรือการเปดรับส่ือ 

เพื่อตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ  1. เพื่อใหเรียนรูเก่ียวกับเหตุการณ  

2. เพื่อการตัดสินใจ  3. เพื่อพูดคุยสนทนา  4. เพื่อการมีสวนรวม ในสวนชวงเวลาใน

การเปดรับสื่อออนไลนของทั้ง 4 กลุมมีความแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นไดวาวัยที่ตางกัน

จะมีการเปดรับสื่อออนไลนที่ตางกันดวย เนื่องจากไลฟสไตลการใชชีวิตประจําวัน

ของแตละกลุมมีความแตกตางกัน คือ กลุมวัยเรียนจะมีชวงเวลาที่วางมากกวา 

รับผิดชอบในเรื่องการใชชีวิตประจําวันนอยกวา จึงทําใหมีเวลาในการเปดรับมากกวา 

ขณะที่กลุมวัยทํางานจะใชเวลาชวงพักจากการทํางานและเวลากอนนอนเพื่อเปดรับ

สื่อออนไลน

 2. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของกลุมผูชม ที่มีตอโฆษณา รณรงคแกไข
ปญหาคอรรัปชั่น ชุดอยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคม
  2.1  สําหรับดานความรูความเขาใจเบื้องตนในความหมายของคําวา 

คอรรัปชั่นจากการศึกษาพบวากลุมผูใหสัมภาษณ มีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมีความเขาใจในความหมายของคําวาคอรรัปชั่น สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็น 

สรุปโดยรวมแลวคอรรปัชัน่จากผลการศกึษาในครัง้นีม้คีวามหมายวาการโกง การทจุรติ

ในรูปแบบตางๆ ท่ีเนนผลประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาประโยชน

สวนรวมอีกท้ังการคอรรัปช่ันยังมีอยูในหลากหลายอาชีพ ซึ่งความหมายทั้งหมดนี้

สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับคอรรัปชั่นในสวนของความหมายของ ปดิเทพ อยูยืนยง
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(อางถึงใน สันติ วิลาสศักดานนท 2552 ) ใหความหมายของคําวาคอรัปชั่น นั้น นิยาม
อาจตีความไดอยางกวางขวางมาก เชน การทุจริต การฉอโกง การฉอราษฎรบังหลวง 
เปนตน โดยแตละความหมายลวนใหความหมายในเชิงแงลบทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังพบวา
กลุมผูใหสมัภาษณ ไดใหความหมายในลกัษณะทีใ่กลเคียงกนัแตมคีวามแตกตางกนัใน
ดานของมุมมอง ซึ่งกลุมวัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีมุมมองดานคอรรัปชั่นในมุม
ของภาครัฐ กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยจะเนนไปภาคการเมือง และกลุมวัยทํางาน
ตอนปลาย มองวามกีารทจุรติและการโกงในหลายรปูแบบ ทัง้โกงเรือ่งเงนิและโกงเรือ่ง
บุคลากร จากผลของการศึกษาที่ไดสอดคลองกับเนื้อหาในโฆษณา ชุด อยาใหคนโกง
มีที่ยืนในสังคม ทั้ง 6 ตอน ซึ่งจะเนนไปในเรื่องการโกงของนักการเมือง, หนวยงาน
ภาครัฐ, หนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาคเอกชน, การซื้อสิทธิ์ขายเสียงของตัวเอง 
เปนตน ซึง่ทัง้หมดนีส้อดคลองกบัแนวคดิคอรรปัช่ันในเรือ่งของรปูแบบการคอรรปัช่ัน
(นวลนอย, 2547) คือการใชอํานาจในการจัดสรรผลประโยชน ในรูปแบบสิ่งของและ
บริการ หรือสิทธ์ิใหแกเอกชนบางรายโดยไมเปนธรรม แตทั้งนี้จากผลจากการศึกษา
ยังพบวากลุมวัยทํางานตอนตนมองวาการทุจริตคอรรัปช่ันมีอยูในหลายอาชีพ มีการ
เรียกทีแ่ตกตางกัน ซ่ึงจะเหน็วาไมสอดคลองกับแนวคดิคอรรปัชัน่ในเบือ้งตนทีก่ลาวไป 
เพราะจากแนวคิดนีเ้ปนการเนนการทจุรติคอรรปัชัน่ในภาครฐั แสดงวาแนวคดิเกีย่วกบั
คอรรัปชั่นดั้งเดิมอาจจะมองในรูปแบบการคอรรัปช่ันของภาครัฐ มุมมองเปนของรัฐ
เปนผูกระทําผิด แตทุกวันน้ีการทุจริตคอรรัปช่ันไดขยายไปทุกสายงานอาชีพไมไดมี
เพียงการทุจริตคอรรัปชั่นในราชการเทานั้น 
  2.2 สาํหรบัดานความคดิเห็นทีม่ตีอเนือ้หาโฆษณารณรงคแกไขปญหา
คอรรัปชั่น ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคม โดยมีความเขาใจในเน้ือหาของโฆษณา
ในแตละชดุ มองวาโฆษณา ทัง้ 6 ตอน ซึง่เนนการทจุรติคอรรปัชัน่โดยเปนการโกงของ
รัฐ ซึ่งมีหนวยงานภาคเอกชนเขามาเก่ียวของดวยในระบบการทุจริตคอรรัปชั่น โดย
สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ 1. การสรางความตระหนักรูในเร่ืองของการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซ่ึงจากผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวากลุมผูใหสัมภาษณมีความเขาใจในเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงคในการ
จัดทําโฆษณา ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคม ซ่ึงบรรลุเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกลุมผูจัดทําโฆษณาชุดนี้ เพราะทุกคนเกิดการตระหนักรูวาการคอรรัปชั่นเปนสิ่ง
ทีไ่มด ี 2. การปลกูจติสาํนกึในเรือ่งใหประชาชนหนัมาสนใจในปญหาทจุรติคอรรัปชัน่ 
มากขึ้น ซ่ึงบรรลุเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมผูจัดโฆษณาชุดนี้ เพราะถาทุกคน
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สนใจในเรื่องปญหาดังกลาว ก็จะเกิดการตื่นตัวนําไปสูหนทางในการปองกันแกไข

ปญหาดงักลาวตอไป ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิเกีย่วกบัการโฆษณาสงเสรมิสงัคมในเรือ่ง

ของบทบาทของโฆษณาสงเสริมสังคม ที่ สุจิตรา รัตนกรกช (2533, น.44-45) สรุป

บทบาทของการโฆษณาสงเสรมิสงัคมในประเทศไทยไวทัง้หมด 8 ประการ และผลการ

ศึกษาสอดคลองกับแนวคิดนี้ จํานวน 3 ประการ คือ บทบาทในการมีสวนรวมในการ

รับผิดชอบตอสังคม, บทบาทในการกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงปญหาสังคม, 

บทบาทตอความกาวหนาของสังคม

  2.3 สําหรับดานความรูสึกที่มีตอเนื้อหาโฆษณารณรงคแกไขปญหา

คอรรัปชั่น ชุด อยาใหคนโกงมีที่ยืนในสังคม องคประกอบที่ทําใหกลุมผูใหสัมภาษณ

มีความรูสึกชอบ สามารถแบงไดเปน 3 ประเด็น คือ 1. เน้ือหามีความเขาใจงาย 

สื่อความหมายออกไดดี ตรงประเด็น เชน ตอน ลูกคนโกง  2. สะทอนสังคมในปจจุบัน 

ตีแผเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม เชน ตอนรับสินบน  3. รูปแบบโฆษณานี้ความคิด

สรางสรรค ตัวละคร มีความนาสนใจสนุกสนาน เชน ตอน โตะจีน, ขอทาน สําหรับ

ดานความคิดเห็นในสวนองคประกอบท่ีทําใหกลุมผูใหสัมภาษณมีความรูสึกไมชอบ 

และควรหลีกเลี่ยงการสําหรับจัดทําโฆษณาสงเสริมสังคมในชุดตอไป คือ รูปแบบการ

นําเสนอตองเปนรูปแบบที่ซํ้าๆ เดิมๆ ไมมีความนาสนใจ นาเบื่อ และจําเจซํ้าๆ รวมถึง

รูปแบบการนําเสนอตองมีความชัดเจน และใชการเลาเรื่องท่ีเขาใจงาย ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดการสรางสารเพื่อการโนมนาวใจของคอทเลอร (Kotler) (1982, pp.361-

363) ทีไ่ดอธบิายไววา สารทีด่ ี(ideal message) จะสามารถดงึดดูความสนใจ มคีวาม

นาสนใจในตัวเอง กระตุนใหเกิดความตองการ และนํามาซ่ึงการปฏิบัติได ทั้งน้ี 

คอทเลอร ไดแบงการสรางสารออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 

   1. สารที่เปนเหตุเปนผล (Rational messages) เปนสารที่มี

จุดมุ งหมายที่จะใหขอมูลขาวสาร และ/หรือดึงความสนใจจากกลุมเปาหมาย 

สารประเภทน้ีจะเปนการแสดงใหกลุมเปาหมายเห็นวาพวกเขาจะไดรับผลประโยชน

อะไรบาง

   2. สารที่เกี่ยวของกับความรูสึก (Emotional messages) เปน

สารที่ออกแบบมาเพื่อกระตุนอารมณความรูสึกในเชิงบวกหรือในเชิงลบอันจะนําไปสู

การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังน้ัน การสื่อสารจึงอาจใชอารมณในเชิงบวก 
เชน ความรกั อารมณขนั ความสนุกสาน มาโนมนาวใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
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   3. สารท่ีเก่ียวกับศีลธรรมและจริยธรรม (Moral messages) 
เปนสารที่สื่อไปยังกลุมเปาหมายตรงๆ วาอะไรคือสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม
  2.4  สําหรับประสิทธิผลของชิ้นงานโฆษณารณรงคแกไขปญหา
คอรรัปชั่น ชุดอยาใหคนโกงมีท่ียืนในสังคม จากการศึกษาทําใหทราบวากลุมให
สัมภาษณตางมองวาโฆษณาชุดดังกลาวตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
ดานของการกลาท่ีจะแสดงออกในการตอตานคนทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงสรางการ
ตระหนักรู ในเรื่องของปญหาคอรรัปชั่นและรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชั่นซึ่ง
สอดคลองกบัที ่สจุติรา รัตนกรกช (2533) กลาวถึงวตัถปุระสงคในการจดัทําภาพยนตร
โฆษณาสงเสริมสังคมท่ีองคกรผูผลิตโฆษณาไดในเรื่องของการรณรงคเผยแพรปญหา
สงัคม ทัง้นีจ้ากผลการศกึษาคดิวาการโกงเพยีงแคเลก็นอย เชน โกงเวลา โกงเงนิเลก็ๆ 
นอยๆ ของกลุมเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงได แตการโกงการทุจริตระดับรอยลานพัน
ลาน ที่เปนกระบวนไมสามารถทําได เนื่องจากจิตสํานึกของแตละบุคคล รวมถึงสังคม
ในปจจุบันใหความสําคัญกับระบบทุนนิยม และอํานาจ ทําใหทุกคนตางมุงหวังท่ีจะ
เปนคนมีฐานะและมีอํานาจ จนลืมใหความสําคัญในเรื่องของความดี ทั้งนี้จากการ
ศกึษายงัพบวาการเปลีย่นแปลงในเรือ่งของคอรรปัชัน่นัน้ สามารถทาํไดถามหีนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ใหความสําคัญในเรื่องแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง และตอง
ใชเวลาในการแกไข เพราะปญหาคอรรัปชั่นฝงรากลึกมานานในประเทศไทย

ขอเสนอแนะ

 1. การวจิยัครัง้นีพ้บวา มกีารเปดรบัโฆษณารณรงคแกไขปญหาคอรรัปชัน่ 
ชดุ อยาใหคนโกงมทีีย่นืในสงัคม ทางสือ่โทรทัศนเปนหลกั ดงันัน้ควรสนบัสนนุโฆษณา
สงเสริมสังคมทางสื่อโทรทัศนใหมากขึ้น เพิ่มความถี่ในการออกอากาศเพื่อใหเกิดการ
จดจํา เพราะจากการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายสามารถรับรูและจดจําสารได รวมถึง
สามารถสรางการตระหนักรูถึงเรื่องปญหาคอรรัปชั่นในสังคมปจจุบัน
 2. การวิจยัครัง้นีพ้บวา รปูแบบและเนือ้หาโฆษณาทีม่คีวามคิดสรางสรรค 
มีวิธีการนําเสนอที่แปลกใหม รวมถึงมีเนื้อหาที่ชัดเจน เขาใจงาย สนุกสนานและมี
มุขตลกสอดแทรก จะสามารถสรางความนาสนใจและสรางการจดจําไดอยางดี และ
ทําใหกลุมผูรับสารสามารถเกิดความตระหนักรูในเรื่องของการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับและทัศนคติที่มีตอการตลาดผาน
แอพพลิเคช่ันไลน” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใชวิธีการสํารวจ 
(Survey Research) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
(Questionnaire) จากผูที่ใชงานแอพพลิเคชั่นไลนภายใน 6 เดือนที่ผานมา และอายุ
ตั้งแต 15-49 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารการทางตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน ทัศนคติที่มีตอการทําการตลาด
ผานแอพพลเิคชัน่ไลน และแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัการตลาดผานแอพพลเิคช่ัน
ไลน ตลอดจนความสัมพันธความระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับทัศนคติท่ี
มีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน และความสัมพันธระหวางทัศนคติกับ
แนวโนมพฤติกรรมการเปดรับการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 สาํหรบัการวเิคราะหขอมลูทางสถติ ิใชการวเิคราะหเชงิพรรณนา (Descrip-
tive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับการทําการ
ตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน ทัศนคติที่มีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคช่ันไลน 
และแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน โดยนําเสนอใน
รูปแบบตารางเปนคาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความถี่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประกอบคําอธิบายความหมายในรูปแบบความเรียง ทั้งนี้ ใชการวิเคราะหเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ไดแก สถิติ Pearson’s product moment correlation 
efficient เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 
159 คน และเพศชายจาํนวน 141 คน สวนใหญมอีาย ุ24-36 ป และมรีะดบัการศกึษา
ปริญญาตรี กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับรายได 20,001-30,000 บาท โดยเฉลี่ย
กลุมตัวอยางมีความถี่ในการเปดรับขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคช่ันไลน 
โดยเฉลี่ย 5 ครั้งตอสัปดาห กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารทางการตลาดผาน
แอพพลิเคชั่นไลนในชวงเวลา 18.01-22.00 น. สวนใหญใชสถานที่ที่บาน/ที่พักอาศัย
ในการเปดรับขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคช่ันไลน กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปดรบัการทาํการตลาดจากการใชงานแอพพลเิคช่ันไลนในรปูแบบ LINE Sponsored 
Sticker มากท่ีสุด ลักษณะการตลาดท่ีเปดรับจากการใชงานแอพพลิเคชั่นไลน 
สวนใหญเปดรับในลักษณะแอด official account เพื่อดาวนโหลดสติ๊กเกอร 

บทคัดยอ
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กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารการตลาดจากการใชงานแอพพลิเคช่ันไลน
ประเภทแบรนดสินคา และประเภทขาว และมีเหตุผลในเปดรับการทําการตลาดผาน
แอพพลิเคชั่นไลน เนื่องจากชื่นชอบสติ๊กเกอรของแบรนดสินคา
 โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่น
ไลนในทางบวก ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยในประเด็นดานการ
สงเสริมการตลาดมากที่สุด และโดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมการ
เปดรบัการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน อยูในระดับมากทีสุ่ด ซึง่กลุมตวัอยางสวนใหญ
มีแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน ในประเด็นทานมี
ความตัง้ใจทีจ่ะตดิตามขอมลูขาวสาร ความเคลือ่นไหว ของแบรนดตางๆ อยางตอเนือ่ง
มากที่สุด
 ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย พบวา ลักษณะทางประชากรดานอายุและ
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดผาน
แอพพลิเคชั่นไลนแตกตางกัน และลักษณะทางประชากรดานเพศและชวงรายได
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคช่ันไลน
ไมแตกตางกัน
 ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบั ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) ขาวสาร 
กบัทศันคติทีม่ตีอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน พบวา พฤตกิรรมการเปดรบั 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ขาวสาร มีความสัมพันธกับทัศนคติดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการเขาถึง และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอการทําการตลาดผาน
แอพพลเิคช่ันไลน กลาวคอืเมือ่มพีฤตกิรรมการเปดรบั ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) ขาวสาร
มาก ก็มีทัศนคติ (ความรูสึก) ในทางบวก (เห็นดวย) ตอการทําการตลาดผาน
แอพพลิเคชั่นไลน 
 ความสมัพนัธระหวางทัศนคตทิีม่ตีอการทําการตลาดผานแอพพลเิคช่ันไลน 
กบัแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัการตลาดผานแอพพลิเคชัน่ไลน พบวา ทัศนคตดิาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการเขาถึง และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอการทําการ
ตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน มคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัการตลาด
ผานแอพพลิเคช่ันไลน กลาวคือ เม่ือมีทัศนคติ (ความรูสึก) ในทางบวก (เห็นดวย) 
ตอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน กม็แีนวโนมพฤตกิรรม (ความตัง้ใจ) เปดรบั
ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนมากตามไปดวย

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปดรับ, ทัศนคติ, การตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในยุคโลกไรพรมแดนน้ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ เกิดขึ้น ไมวาจะ

เปนการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเอง ท่ีสงผลใหความตองการ และพฤติกรรมของผูบริโภค

เปลี่ยนแปลงไป และถานักการตลาดไมศึกษาความเปลี่ยนแปลง และไมปรับปรุง

แนวคิดใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคเหลานั้น ก็ยากที่จะทําการตลาดได

สําเร็จ และตรงใจตรงกับความตองการของผูบริโภค (ประชาชาติธุรกิจ, 2008: 

ออนไลน)

 ปจจุบันนอกจากมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในตลาดแลว ผูบริโภคยังมี

ทางเลือกมากมาย แตยังรูสึกวาถูกยัดเยียด ในส่ิงท่ียังไมคอยตรงกับความตองการ

มากนกั ดงันัน้ แนวโนมของตลาดในปจจบุนั จะเปนการมุงเนนการสรางความแตกตาง

ของผูผลติ ซึง่เราอาจพบเหน็ไดวาในปจจบุนั แบรนดหลายๆ แบรนดเริม่เขามาทาํการ

ตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line Marketing) ที่กําลังมาแรงที่สุดของประเทศไทย

ในขณะนี้ 

 แอพพลิเคชั่นไลน เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับการพูดคุย (chat) ที่สามารถใช

งานไดทั้งโทรศัพทมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone และ

ลาสดุสามารถใชงานไดบนคอมพวิเตอร PC และ Mac ไดแลว เปดตวัครัง้แรกเม่ือเดือน

มิถุนายน 2011 ในประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนหนึ่งในบริการของทางบริษัท เอ็นเอชเอ็น 

คอรเปอรเรชั่น (NHN Corporation) ประสบความสําเร็จดวยการเปนแอพพลิเคชั่น

อันดับ 1 ของประเทศญ่ีปุนในเวลาเพียง 1 เดือน ดวยความที่มีลูกเลนมากมาย 

สามารถแชท สงรูป สงไอคอน สง Sticker ตั้งคาคุยกันเปนกลุม ฯลฯ ทําใหมีผูใชงาน

แอพพลิเคชั่นนี้เปนจํานวนมาก โดยเปดใหบริการกวา 230 ประเทศทั่วโลก และเปน

แอพพลิเคชั่นที่ Rank อันดับ 1 ของ 24 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศไทยในนั้นดวย

 การตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน คือ รูปแบบการทําการตลาดผานชองทาง

แอพพลิชั่นไลน โดยการนําแบรนดหรือสินคาบริการเขาไปอยูในพื้นที่บทสนทนา เพื่อ

ทีจ่ะทาํใหเกดิการบอกตอไปยงัคนอืน่ๆ และสรางโอกาสทางการตลาดใหกับสนิคาของ
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ตัวเอง ซึ่งจะเห็นไดวาการทําการตลาดผานชองทางแอพพลิเคชั่นไลน เริ่มเปนที่นิยม
และไดรับความสนใจกันมากขึ้น

วัตถุประสงคการศึกษา

 1. เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารการทางตลาดผานแอพพลเิคชัน่
ไลน ทศันคตทิีม่ตีอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน และแนวโนมพฤตกิรรมการ
เปดรับการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนักบัพฤตกิรรมการเปดรบั
ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับ
ทัศนคติที่มีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติกับแนวโนมพฤติกรรมการ
เปดรับการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วิธีการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใชวิธีการ
สํารวจ (Survey Research) โดยเปนการศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง และใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนํา
แบบสอบถามที่ไดจัดทําขึ้นไปใหผูที่ใชงานแอพพลิเคชั่นไลนภายใน 6 เดือนที่ผานมา 
และอายตุัง้แต 15-49 ป ในเขตกรงุเทพมหานคร เปนผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 300 
คน กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ 2557

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 
159 คน และเพศชายจาํนวน 141 คน สวนใหญมอีาย ุ24-36 ป และมรีะดบัการศกึษา
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ปรญิญาตร ีกลุมตัวอยางสวนใหญ มรีะดบัรายได 20,001-30,000 บาท โดยเฉลีย่กลุม

ตัวอยางมีความถี่ในการเปดรับขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน โดยเฉลี่ย 

5 ครัง้ตอสปัดาห กลุมตวัอยางสวนใหญเปดรบัขาวสารทางการตลาดผานแอพพลเิคชัน่

ไลนในชวงเวลา 18.01-22.00 น. สวนใหญใชสถานที่ที่บาน/ที่พักอาศัยในการเปดรับ

ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับการทําการ

ตลาดจากการใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนในรปูแบบ LINE Sponsored Sticker มากทีสุ่ด 

ลกัษณะการตลาดทีเ่ปดรบัจากการใชงานแอพพลเิคชัน่ไลน สวนใหญเปดรับในลกัษณะ

แอด official account เพือ่ดาวนโหลดสติก๊เกอร กลุมตวัอยางสวนใหญเปดรับขาวสาร

การตลาดจากการใชงานแอพพลิเคชั่นไลนประเภทแบรนดสินคา และประเภทขาว 

และมีเหตุผลในเปดรับการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน เนื่องจากชื่นชอบ

สติ๊กเกอรของแบรนดสินคา

 โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่น

ไลนในทางบวก ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึกเห็นดวยในประเด็นดานการ

สงเสริมการตลาดมากที่สุด 

 โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับการตลาดผาน

แอพพลเิคชัน่ไลน อยูในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่กลุมตวัอยางสวนใหญมแีนวโนมพฤตกิรรม

การเปดรับการตลาดผานแอพพลิเคช่ันไลน ในประเด็นทานมีความตั้งใจที่จะติดตาม

ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว ของแบรนดตางๆ อยางตอเนื่องมากที่สุด

 ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย พบวา ลักษณะทางประชากรดานอายุและ

ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดผาน

แอพพลิเคช่ันไลนแตกตางกัน และลักษณะทางประชากรดานเพศและชวงรายได

ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคช่ันไลน

ไมแตกตางกัน

 ความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบั ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) ขาวสาร 

กบัทศันคตทิีม่ตีอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน พบวา พฤตกิรรมการเปดรบั 

ความถี ่ (ครัง้/สปัดาห) ขาวสาร มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตดิานผลติภณัฑ ดานชองทาง

การเขาถงึ และดานการสงเสรมิการตลาด ทีม่ตีอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน 

กลาวคือเมื่อมีพฤติกรรมการเปดรับ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ขาวสารมาก ก็มีทัศนคติ 

(ความรูสึก) ในทางบวก (เห็นดวย) ตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน 
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 ความสมัพนัธระหวางทัศนคตทิีม่ตีอการทําการตลาดผานแอพพลเิคช่ันไลน 

กบัแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน พบวา ทัศนคตดิาน

ผลิตภัณฑ ดานชองทางการเขาถึง และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอการทําการ

ตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน มคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัการตลาด

ผานแอพพลิเคช่ันไลน กลาวคือ เม่ือมีทัศนคติ (ความรูสึก) ในทางบวก (เห็นดวย) 

ตอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน กม็แีนวโนมพฤตกิรรม (ความตัง้ใจ) เปดรบั

ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนมากตามไปดวย

อภิปรายผล

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ การศึกษา และ

รายได) ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่น

ไลนแตกตางกัน

 จากผลการศึกษา พบวา ตัวแปรบางตัวในลักษณะประชากรซึ่งแตกตางกัน 

จะทําใหมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคช่ันไลนแตกตาง

กัน สามารถพิจารณาเปนรายดานได ดังนี้ 

 ดานเพศ พบวา เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับ ความถี่ (ครั้ง/

สัปดาห) ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนไมแตกตางกัน สอดคลองกับ 

พรทิพย ศิริชูทรัพย (2542) ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการ

มีสวนรวมตอปญหาสังคมของกลุมผูใชสื่ออินเทอรเน็ต บนเว็บไซตขององคกรพัฒนา

เอกชน ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา เพศท่ีแตกตางกันจะมีการเปดรับขาวสารจาก

เว็บไซตองคกรพัฒนาเอกชน ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสังคม และการมีสวนรวม

ในกิจกรรมขององคกรพัฒนาเอกชนไมแตกตาง 

 ดานชวงอาย ุพบวา ชวงอายทุีแ่ตกตางกนัอยางนอย 2 ชวงมพีฤตกิรรมการ

เปดรับ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนแตกตาง

กัน กลาวคือ ผูที่มีชวงอายุ 15-18 ป มีพฤติกรรมการเปดรับ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนมากที่สุด อาจเนื่องมาจากกลุมดังกลาว

อยูในวัยเรียน ซึ่งเปนวัยที่เปดรับนวัตกรรมใหม ทําใหงายตอการเปดรับการตลาด
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รูปแบบนี้มากกวากลุมที่มีอายุมากกวา สอดคลอง ณัฐพัฒน ชลวณิช (2556) ศึกษา

เรือ่งพฤตกิรรมการใชและความคดิเหน็ทีม่ตีอแอพพลิเคช่ัน LINE ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน จะมีความถี่ใน

การใชแอพพลเิคชัน่ไลนแตกตางกนั โดยกลุมตวัอยางทีม่ชีวงอาย ุ20-29 ป จะมสัีดสวน

การใชงานแอพพลิเคชั่นไลนมากที่สุด เนื่องจากกลุมดังกลาวอยูในยุคการเติบโตของ 

Social Network และรูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลาย อีกทั้งยังเปนกลุมที่ยอมรับ

นวัตกรรมได 

 ดานระดบัการศกึษา พบวา ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนัอยางนอย 2 ระดบั

มพีฤติกรรมการเปดรบั ความถ่ี (ครัง้/สปัดาห) ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลเิคชัน่

ไลนแตกตางกัน กลาวคือ ผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และ ปวช./ปวส. มี

พฤติกรรมการเปดรับ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่น

ไลน มากกวาผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี อาจเปนเพราะ

กลุมดังกลาวยังอยูในวัยเรียนทําใหมีการเปดรับขาวสารทางการตลาดไดงายวาผูที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาหรือสูงกวา เนื่องจากกลุมดังกลาวอยูในวัยทํางาน อาจมีการ

เลือกเปดรับขาวสารทางการตลาดนอยกวา สอดคลองกับ ชแรมม (Schramm 1982, 

อางถึงใน สุผจญ กลิ่นสุวรรณ, 2554) ซึ่งไดกลาวถึงองคประกอบเรื่องการศึกษาวามี

อทิธพิลตอการเลอืกรบัขาวสาร เปนองคประกอบพืน้ฐานทีก่อใหเกดิประสบการณขึน้

ในตัวบุคคล และเปนตัวช้ีพฤติกรรมการสื่อสารของผูนั้น ทั้งพฤติกรรมในการเลือก

รับสื่อ และเลือกเนื้อหาขาวสาร 

 ดานระดับรายได พบวา ชวงรายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับ 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคช่ันไลนไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับ ณัฐพัฒน ชลวณิช (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชและความคิด

เห็นที่มีตอแอพพลิเคชั่น LINE ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุม

ตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกัน จะมีความถี่ในการใชแอพพลิเคชั่นไลนไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 

ขาวสาร มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน 

 จากการศกึษา พบวา พฤตกิรรมการเปดรบั ความถี ่(ครัง้/สปัดาห) ขาวสาร 

มีความสัมพันธกับทัศนคติ (ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการเขาถึง และดานการ

สงเสริมการตลาด) ท่ีมีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน ซึ่งหมายถึงเมื่อมี
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พฤติกรรมการเปดรับ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห) ขาวสารมาก ก็มีทัศนคติ (ความรูสึก) 

ในทางบวก (เห็นดวย) ตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน สามารถอธิบายผล

ไดดังนี้

 พฤติกรรมการเปดรับ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ขาวสาร มีความสัมพันธกับ

ทศันคติทีม่ตีอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลนโดยรวม กลาวคอื เม่ือมพีฤติกรรม

การเปดรับ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนมาก 

ทศันคตทิีม่ตีอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลนโดยรวมจะเปนไปในทางบวกตาม

ไปดวย และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา พฤติกรรมการเปดรับ ความถี่ (ครั้ง/

สัปดาห) ขาวสาร มีความสัมพันธกับทัศนคติดานผลิตภัณฑ, ดานชองทางการเขาถึง 

และดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งอาจกลาวไดวาเมื่อมีพฤติกรรมการเปดรับ ความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) ขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนมาก ก็มีทัศนคติใน 3 ดาน

นี้ในทางบวกเชนกัน สอดคลองกับแนวคิดเรื่องทัศนคติ ที่กลาวถึงองคประกอบของ

ทัศนคติในสวนของความรูสึกวาองคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affective 

Component) เปนความรูสึกเฉพาะอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับผลกระทบสวนบุคคล ซึ่งได

จากสิ่งเราหรือสิ่งที่เกิดกอนทําใหเกิดทัศนคตินั้นๆ ซึ่งความรูสึกนี้ จะแสดงวามาเปน

ความรูสึกในทางบวก หรือลบ หรือทั้งบวก และลบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติที่มีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่น

ไลน มคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน

 จากผลการศึกษา พบวา ทัศนคติ (ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการเขาถึง 

และดานการสงเสรมิการตลาด) ทีม่ตีอการทาํการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน มคีวาม

สมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน ซึง่หมายถงึ 

เมื่อมีทัศนคติ (ความรูสึก) ในทางบวก (เห็นดวย) ตอการทําการตลาดผานแอพพลิ-

เคชั่นไลน ก็มีแนวโนมพฤติกรรม (ความตั้งใจ) เปดรับขาวสารทางการตลาดผาน

แอพพลิเคชั่นไลนมากตามไปดวย สามารถอธิบายผลไดดังนี้

 ทัศนคติท่ีมีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนโดยรวม มีความ

สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน กลาวคือ 

เมื่อมีทัศนคติโดยรวมที่มีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนในทางบวก 

แนวโนมพฤตกิรรมการเปดรับการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลนกจ็ะมากข้ึนตามไปดวย 

และเมือ่พจิารณาเปนรายดานแลว พบวา ทศันคติดานผลติภณัฑ, ดานชองทางการเขาถงึ, 
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และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน มีความ

สมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารทางการตลาดผานแอพพลเิคชัน่ไลน 

กลาวคือ เมื่อมีทัศนคติท้ัง 3 ดาน ตอการทําการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนใน

ทางบวก กม็แีนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชัน่ไลน

มากตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติที่กลาวไววา แนวโนมหรือ

ความตั้งใจท่ีจะประพฤติในทางใดทางหน่ึง มีรากฐานมาจากความรูสึกเฉพาะเจาะจง

ของบุคคล หรือทัศนคติของบุคคล ซึ่งทัศนคตินั้นมีองคประกอบตาง ๆ ที่จะสงผลให

เกิดพฤติกรรม ที่ผูรับสารจะตองมีความรู ความเขาใจ มีการรับรู และมีความเชื่อที่

เกีย่วของกับสิง่นัน้ๆ ซึง่จะทาํใหเกดิความชอบตามมา และจะมแีนวโนมทีเ่ปนไปไดใน

การทีจ่ะตดัสนิใจประพฤตใินทางใดทางหนึง่ และยงัสอดคลองกบังานวจิยัของ จเรศักดิ์ 

ชูรักษ (2550) ทําการศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนม

พฤติกรรมการเลือกใชยางรถยนตประหยัดน้ํามันของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในเขต

กรงุเทพมหานคร พบวา ทศันคตเิกีย่วกบัยางรถยนตประหยดัน้ํามนัมคีวามสมัพนัธกับ

แนวโนมพฤตกิรรมในการเลอืกใชยางรถยนตประหยดันํา้มนั กลาวคอื หากกลุมตัวอยาง

มีทัศนคติที่ดีตอยางประหยัดนํ้ามันแลวก็มักจะมีแนวโนมพฤติกรรมที่เลือกใชยาง

ประหยัดนํ้ามันมากขึ้นดวย

ขอเสนอแนะ

 1. จากผลการศึกษา พบวา ชวงเวลาทีก่ลุมตวัอยางใชในการเปดรบัขาวสาร

ทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลนมากที่สุด คือ ชวงเวลา 18.01-22.00 น. ดังนั้น 

นกัการตลาดของแบรนดตางๆ จงึนาจะลองพจิารณาในการแจงขาวสาร ตลอดจนความ

เคลือ่นไหวตางๆ ของแบรนดในชวงเวลาดงักลาว เพือ่ใหเขาถงึกลุมเปาหมายมากทีสุ่ด

 2. จากผลการศกึษา พบวา รปูแบบการทาํการตลาดและลักษณะการตลาด

ทีก่ลุมตวัอยางเปดรบัจากการใชงานแอพพลเิคชัน่ไลนมากทีสุ่ด คือ LINE Sponsored 

Sticker และเปดรับในลักษณะของการแอด official account เพื่อดาวนโหลด

สติ๊กเกอร ดังน้ัน นักการตลาดของแบรนดตางๆ จึงไมควรมองขามรูปแบบนี้ในการ

ทําการการตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจใหผูบริโภคสนใจและติดตามขอมูลขาวสาร

ตลอดจนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแบรนดสินคาของตน
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 3. จากผลการศกึษา พบวา เหตผุลทีก่ลุมตวัอยางเปดรบัการทาํการตลาด

ผานแอพพลเิคชัน่ไลนมากทีส่ดุ คอื ชืน่ชอบสติก๊เกอรของแบรนดสนิคา ดงันัน้ นกัการ

ตลาดของแบรนดตางๆ จงึไมควรมองขามในสวนของรปูแบบสติก๊เกอรไลนของแบรนด

ตน ในการสรางสรรครูปแบบสติ๊กเกอรที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคไปพรอมๆ 

กับเปนตัวแทนในการสื่อถึงแบรนดสินคาของตน ตลอดจนสรางการจดจําในแบรนด

จากสติ๊กเกอรไลนนั้นๆ 

 4. จากผลการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยความถี่ดานเพศและระดับการศึกษา

ยงัอยูในระดบัตํา่ ดงันัน้นกัการตลาดควรเพิม่ชองทางในการประชาสมัพนัธใหผูบรโิภค

เกดิการรับรูการทาํตลาดผานแอพพลเิคช่ันไลน เพือ่ใหเกดิการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

และสงเสริมใหเกิดการเปดรับมากขึ้น

 5. จากผลการศกึษา พบวา ลกัษณะประชากรดานชวงอายแุละดานระดบั

การศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการตลาดผานแอพพลิเคชั่นไลน 

ดังนั้น นักการตลาดของแบรนดตางๆ จึงควรพิจารณาถึงประเด็นนี้ ในการสรางสรรค

วิธีการในการทําการตลาดเพื่อครอบคลุมกับผูบริโภคที่มีชวงอายุและระดับการศึกษา

ที่แตกตางกัน เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด

 6. จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการทําการตลาด

ผานแอพพลเิคชัน่ไลนในทางบวก โดยมคีวามรูสกึเหน็ดวยในประเด็นดานการสงเสรมิ

การตลาดมากท่ีสุด ดังน้ัน นักการตลาดของแบรนดตางๆ ควรใหความสําคัญกับ

ประเด็นการสงเสริมการตลาดใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคที่ใหความสนใจในเรื่องการสงเสริมการตลาด ดวยวิธีการตางๆ เนื่องจากเมื่อ

ผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอการทําการตลาดของแบรนดตนแลว แนวโนมความตั้งใจที่

ตองการเปดรับอยางตอเนื่องก็จะตามมาอีกดวย
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ระบบดิจิตอลของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร

(Media Exposure and Perception of the Digital Television 
Transition Amang the Audiences in Bangkok)
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ผูกลั่นกรองโดย

 การวิจัยเรื่อง “การเปดรับขาวสารและการรับรูที่มีตอการเปล่ียนผาน

สูโทรทัศนระบบดิจิตอลของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู การรับรู 

และแนวโนมพฤตกิรรมทีม่ตีอการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิติอลของผูชม โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุม

ตัวอยางซ่ึงเปนผูชมโทรทัศนที่อยูในวัยทํางาน อายุ 22-60 ป ทั้งเพศชายและหญิง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร 

ความรู การรบัรู และแนวโนมพฤติกรรมทีม่ตีอการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิติอล 

และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระกับตัวแปรตามในสมมติฐานการวิจัย โดยใช t-test F-test และ Pearson 

Product Correlation ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลุม

ตวัอยางสวนใหญ มอีายอุยูในชวงอาย ุ22-35 ป ประกอบอาชพีพนกังานบรษัิทเอกชน 

มีรายไดสวนตัวตอเดือน 10,001-20,000 บาท และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 ดานพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเก่ียวกบัการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบ

ดิจิตอลนั้น พบวา แหลงขอมูลที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสาร คือ โทรทัศน

ชองตางๆ อีกท้ังกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผานสู

โทรทัศนระบบดิจิตอลจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 76.0 

ประเด็นขาวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลที่กลุ มตัวอยาง

สวนใหญเปดรบัมากทีส่ดุ คอื ประเดน็จาํนวนชองและการจดัเรยีงลาํดบัชอง รองลงมา 

คือ ประเด็นวิธีการติดตั้งอุปกรณและวิธีการรับชม 

  ดานความรูเกีย่วกบัการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิติอลนัน้ พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญ มีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 69.3 

รองลงมา คือ มีความรูระดับสูง จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 28.0 โดยกลุมตัวอยาง

สวนใหญมีความรูท่ีถูกตองในประเด็น “โทรทัศนระบบดิจิตอลมีภาพและเสียงที่ชัด

บทคัดยอ
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กวาโทรทัศนระบบเดิม” มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น “สัญลักษณนองดูดีเปนการ

รบัรองวาอปุกรณนัน้สามารถรบัชมโทรทศันได” สวนประเดน็ทีก่ลุมตวัอยางสวนใหญ

มีความรูไมถูกตองมากที่สุด คือ “ตลอดป 2557 เปนชวงทดลองออกอากาศโทรทัศน

ระบบดิจิตอล” รองลงมา คือ ประเด็น “โทรทัศนระบบดิจิตอลจะออกอากาศอยาง

เปนทางการในป 2558” และประเด็น “ในระยะแรกโทรทัศนระบบดิจิตอลจะออก

อากาศเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ”  

 ดานการรับรู พบวา โดยภาพรวมแลวกลุมตัวอยางมีการรับรูที่มีตอการ

เปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลในระดับมีความเขาใจมาก โดยประเด็นการรับรูที่

มตีอการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิิตอลทีก่ลุมตวัอยางสวนใหญมกีารรบัรูมากทีสุ่ด 

คือ ประเด็น “คูมือแนะนําการติดตั้งอุปกรณ และวิธีการรับชมทีวีดิจิตอลเปนสิ่งที่

จําเปนสําหรับประชาชนในชวงการเปลี่ยนผาน” รองลงมาคือ ประเด็น “ทีวีดิจิตอล

ทําใหมีชองทีวีหลากหลาย ผูชมจึงมีทางเลือกในการรับชมรายการที่ตอบสนองความ

ตองการไดดียิ่งขึ้น” โดยมีระดับความเขาใจมาก เทากันกับ ประเด็น “จํานวนชองที่

มากขึ้นของทีวีดิจิตอล ชวยเปดโอกาสใหผูผลิตรายการหนาใหม และลดการผูกขาด

ของกลุมทุนสื่อเดิม” 

 ดานแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล 

พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการเปล่ียนผานสูโทรทัศน

ระบบดิจิตอล ในระดับมีความตั้งใจปานกลาง ทั้งในประเด็นการตั้งใจศึกษาหาขอมูล/

ติดตามขาวสารการเปลี่ยนผานสูทีวีดิจิตอลจากสื่อมวลชนตางๆ ความตั้งใจที่จะรอ 

กสทช. แจกคูปองเงินสนับสนุนเพื่อนําไปซ้ืออุปกรณการรับชมทีวีดิจิตอล และความ

ตั้งใจจะซื้ออุปกรณ เชน กลองรับสัญญาณ ทีวีเครื่องใหมที่รองรับสัญญาณทีวีดิจิตอล 

หรือ ติดตั้งทีวีดาวเทียม-เคเบิล เพื่อรับชมทีวีดิจิตอล

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร, ความรู, การรบัรู, แนวโนมพฤติกรรม, การเปล่ียนผาน

สูโทรทัศนระบบดิจิตอล, โทรทัศนระบบดิจิตอล
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ประเทศไทยคุนเคยกับการรับชมโทรทัศนแบบภาคพื้นดิน หรือ Terres-

trial Broadcasting หรือโทรทัศนระบบอนาล็อก (Analog) มาเปนเวลานานกวาครึ่ง

ศตวรรษ ต้ังแตยุคโทรทัศนอนาล็อกแบบขาว-ดํา จนกระทั่งพัฒนาเปนโทรทัศนสี 

โทรทศันแบบบอกรบัสมาชกิ รวมทัง้โทรทศันดาวเทยีมและเคเบลิเกดิข้ึนอยางตอเนือ่ง 

เทคโนโลยกีารสือ่สารทีก่าวหนาอยางรวดเรว็ทาํใหปจจบุนัถอืเปนยคุทีว่งการโทรทศัน

ไทยมกีารแขงขนัในกนัอยางเขมขน ผูประกอบกจิการดานโทรทัศนตางนาํเสนอรูปแบบ

รายการโทรทัศนที่หลากหลายเปนทางเลือกนอกเหนือจากการรับชมฟรีทีวีจํานวน 6 

ชองใหกับผูชม

 อยางไรก็ตามการรับชมโทรทัศนของผูชมชาวไทยกําลังจะเปล่ียนไป 

เนื่องจากมติท่ีประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 9 หรือ AMRI ณ ประเทศ

อนิโดนเีซีย ไดเสนอใหประเทศสมาชกิอาเซยีนเปลีย่นผานโทรทศันจากระบบอนาล็อก

ไปสูระบบดจิิตอลรวมกนั โดยกาํหนดกรอบเวลาการยตุกิารออกอากาศโทรทศันระบบ

อนาล็อก ระหวางป 2558-2563 ขณะที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดประกาศยุทธศาสตรการ

เปลีย่นผานไปสูการรบัสงสัญญาณวิทยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันในระบบดจิติอล 

ตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับที่ 1 ซ่ึงมีกรอบการ

ดาํเนนิงานอยูในชวงระหวางป 2555-2559 กาํหนดใหมกีารเริม่ตนการรับสงสญัญาณ

วทิยโุทรทศันในระบบดจิติอลภายใน 4 ป และมจีาํนวนครวัเรอืนในเมอืงใหญท่ีสามารถ

รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดไมนอยกวารอยละ 80 

ภายใน 5 ปนับจากแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ใชบังคับเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 

พ.ศ. 2555 จึงเปนที่มาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในวงการโทรทัศนไทย นั่นคือ 

การกาวเขาสูการรับสงสัญญาณในรูปแบบดิจิตอล ในป 2557 และยุติการออกอากาศ

โทรทัศนระบบอนาล็อกระหวางป 2558-2563 

 กสทช. จงึกาํหนดใหมกีารทดลองออกอากาศโทรทศันระบบดจิิตอล ในชวง

เดือนเมษายน 2557 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม และ
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สงขลา กอนจะมกีารออกอากาศอยางเปนทางการในเดอืน มถินุายน 2557 โดย กสทช. 

จะเปดใหฟรทีวีใีนระบบอนาลอ็กเดมิออกอากาศคูขนานระบบโทรทศันระบบดจิติอล 

เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูชมเปลี่ยนแพลตฟอรมการรับชมมายังโทรทัศนระบบดิจิตอล

ซึ่งมีขอไดเปรียบกวาระบบอนาล็อกทั้งในดานความคมชัดของภาพ เสียง และการสง

ขอมลู ระบบดจิติอลจะสามารถสงขอมลูไดมากกวาเนือ่งจากระบบดจิติอลจะมกีารบบี

อัดสัญญาณ ทําใหสามารถสงรายการตอชองไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังรับชมไดโดย

ไมเสียคาบริการใดๆ อีกทั้งรองรับประสิทธิภาพการรับสงสัญญาณภาพและเสียงของ

โทรทัศนในระบบเทคโนโลยีใหมๆ เชน โทรทัศนจอกวาง (WIDE SCREEN) และ

โทรทัศนความคมชัดสูง (HD) เปนตน

  การเปลี่ยนแปลงระบบรับสงสัญญาณโทรทัศนเปนระบบดิจิตอล จึงถือ

เปนการพลิกโฉมหนาประวัติศาสตรวงการโทรทัศนไทยที่จะสงผลกระทบในวงกวาง

ตอสงัคม เนือ่งจากโทรทศันเปนสือ่ทีม่อีทิธพิลตอประชาชนในหลายดาน อาทิ ความคดิ 

ความเชื่อ พฤติกรรม และการใชชีวิต การเปลี่ยนผานในคร้ังนี้จึงสงผลโดยตรงตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ผูชมโทรทัศนของไทยซ่ึง กสทช. ประเมินวา มีจํานวน

ประมาณ 22 ลานครัวเรือนทั่วประเทศ 

 ดังนั้น การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล

จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจึงมีสําคัญและถูกจับตามองจากสังคมเปนอยางมาก 

เนื่องจากชวงระยะเวลาการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลในหลายประเทศ

ทั่วโลกตางก็พบปญหาในหลายเรื่อง การเปลี่ยนผานในสหรัฐอเมริกา พบวา ตองใช

เวลาเปลี่ยนผานตั้งแตเริ่มตนออกอากาศไปจนถึงการยุติการออกอากาศโทรทัศน

ในระบบเดิมนานถึง 13 ป ขณะที่สหราชอาณาจักรใชเวลาในการเปลี่ยนผานนานถึง 

10 ป โดยในชวง 1-2 ปแรกนั้นลมเหลวโดยสิ้นเชิง นําไปสูการเปลี่ยนแปลงแผนการ

เปลี่ยนผานเดิม และตั้งหนวยงานการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิตอลขึ้นมา

ดําเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ (มติชนสุดสัปดาห, 18 เมษายน 2557) 

 เมือ่ชวงระยะเวลาการเปลีย่นผานใกลเขามาถงึ จงึเปนสิง่ทีน่าสนใจวา ผูชม

โทรทศันซึง่ถอืเปนผูทีไ่ดรบัผลกระทบจากการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิติอลอยาง

หลีกเลี่ยงไมได มีความตื่นตัวในการเปดรับขาวสาร มีความรูและการรับรูท่ีมีตอการ

เปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลในครั้งน้ีหรือไม มากนอยเพียงใด และผูชมมี

แนวโนมพฤติกรรมเมื่อมีการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลอยางไร  
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 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร และการรับรูที่มีตอการ

เปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของผูชมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลวิจัย

ที่ไดมาใชเปนแนวทางประกอบการวิเคราะห วางแผนเพื่อนําไปปรับปรุงการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ในชวงเวลาการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ใหเขาถึงผูชมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค

 1.  เพือ่ศึกษาการเปดรบัขาวสาร ความรู การรบัรู และแนวโนมพฤตกิรรม

ที่มีตอการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของผูชม

 2.  เพื่อศึกษาลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันกับการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของผูชม 

  3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารกับการรับรูที่มีตอ

การเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล

  4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูกับแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอ

การเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล 

วิธีการวิจัย

 ใชวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชรปูแบบการวจิยัเชิง

สํารวจ (Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูชมโทรทัศนที่อยูวัยทํางาน อายุ 22-60 ป ทั้งเพศชาย

และหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสินคา (Deci-

sion Maker) และเปนผูที่มีกําลังซื้อ (Purchasing Power) จํานวน 300 คน วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทาง

ประชากร การเปดรับขาวสาร ความรู การรับรู และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการ

เปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในสมมติฐานการวิจัย โดยใช 

t-test F-test และ Pearson Product Correlation ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการศึกษากลุมตัวอยาง 300 คน พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวงอายุ 22-35 ป ประกอบอาชีพ

พนกังานบรษิทัเอกชนมรีายไดสวนตวัตอเดอืน 10,001-20,000 บาท และมกีารศกึษา

ในระดับปริญญาตรี 

 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผานสู

โทรทัศนระบบดิจิตอลจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด โดยมีแหลงขอมูลที่กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปดรับขาวสาร คือ โทรทัศนชองตางๆ ประเด็นขาวสารที่มีการเปดรับมาก

ทีส่ดุ คอื ประเดน็จาํนวนชองและการจดัเรยีงลาํดบัชอง โดยมเีหตผุลในการเปดรบั คือ 

เพื่อใหทราบขอมูลวามีวิธีการเปลี่ยนมารับชมโทรทัศนระบบดิจิตอลอยางไรบาง 

 ดานความรูเกีย่วกบัการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิติอลนัน้ พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูที่

ถกูตองในประเดน็ “โทรทศันระบบดจิติอลมภีาพและเสยีงทีช่ดักวาโทรทศันระบบเดมิ” 

มากทีส่ดุ สวนประเดน็ทีก่ลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามรูทีไ่มถกูตองมากทีส่ดุ คือ “ตลอด

ป 2557 เปนชวงทดลองออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิตอล” 

 ดานการรับรู พบวา โดยภาพรวมแลวกลุมตัวอยางมีการรับรูที่มีตอการ

เปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลในระดับมีความเขาใจมาก ประเด็นกลุมตัวอยาง

สวนใหญมีการรับรูมากที่สุด คือ ประเด็น “คูมือแนะนําการติดตั้งอุปกรณ และวิธีการ

รับชมทีวีดิจิตอลเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับประชาชนในชวงการเปลี่ยนผาน”

 ดานแนวโนมพฤติกรรมท่ีมีตอการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล 

พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการเปลี่ยนผานสูโทรทัศน

ระบบดิจิตอล ในระดับมีความตั้งใจปานกลางทั้งในประเด็นการตั้งใจศึกษาหาขอมูล/

ติดตามขาวสารการเปลี่ยนผานสูทีวีดิจิตอลจากสื่อมวลชนตางๆ ความตั้งใจที่จะรอ 

กสทช. แจกคูปองเงินสนับสนุนเพื่อนําไปซ้ืออุปกรณการรับชมทีวีดิจิตอล และความ

ตั้งใจจะซื้ออุปกรณเพื่อรับชมทีวีดิจิตอล

 ในสวนของการทดสอบสมตฐิานพบวา ลกัษณะทางประชากรดาน เพศ อายุ 

อาชีพ รายได และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศน
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ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) เกี่ยวกับการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลไมแตกตางกัน 

อธบิายไดวา ลกัษณะทางประชากรไมใชเปนเพยีงปจจยัเดยีวทีม่อีทิธพิลตอการเปดรบั

ขาวสารของมนุษย ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวของกับการเปดรับขาวสาร อีก

ทั้งผูชมมีการเปดรับขาวสารจากแหลงขอมูลชุดเดียวกัน คือ จากสถานีโทรทัศนชอง

ตางๆ ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอไมแตกตางกันมากนัก และเปดรับขาวสารจากสื่อชนิด

เดียวกันอีกดวย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  พบวา การเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห) ไมมีความสัมพันธกับการรับรูท่ีมีตอการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบ

ดิจิตอล เน่ืองจากในการเลือกเปดรับขาวสารนั้นมีองคประกอบอื่นในกระบวนการ

สื่อสารที่มีบทบาทสําคัญมาเกี่ยวของดวย อาทิ ปจจัยดานดานบุคลิกภาพและสภาพ

ทางจิตวิทยา ปจจัยทัศนคติของแตละบุคคล เปนตน 

 สมมตฐิานการวจิยัที ่3  พบวา การรบัรูมคีวามสมัพนัธกับแนวโนมพฤตกิรรม

ทีม่ตีอการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิติอล และมีความสมัพนัธไปในทศิทางเดยีวกนั 

อธิบายไดวา ย่ิงผูชมมีการรับรูเก่ียวกับการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลดีมาก

เทาไร กจ็ะมแีนวโนมพฤตกิรรมทีม่ตีอการเปลีย่นผานสูโทรทศันระบบดจิติอลมากขึน้

ตามไปดวย

สรุปและขอเสนอแนะ

 1.  หากตองการใหการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานสู

โทรทัศนระบบดิจิตอลประสบความสําเร็จควรเลือกใชส่ือโทรทัศน เนื่องจากกลุม

เปาหมายของการประชาสัมพันธซึ่งคือผูชมโทรทัศนมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

จากสื่อโทรทัศนมากที่สุด 

 2. นอกจาก กสทช. หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งกับการเปล่ียนผานสู

โทรทัศนระบบดิจิตอล ทั้งสถานีโทรทัศนชองตางๆ ผูใหบริการโทรทัศนดาวเทียม-

เคเบิล ผูจําหนายกลองรับสัญญาณ (Set Top Box) ผูจําหนายเครื่องรับโทรทัศน 

ควรรวมมือกันประชาสัมพันธขาวสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น ระยะเวลาการ

ทดลองออกอากาศ ชวงเวลาทีเ่ริม่ออกอากาศอยางเปนทางการ พืน้ทีใ่หบรกิารทดลอง
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การออกอากาศในระยะแรก ซึ่งถือเปนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิตอล

ที่ผูชมควรมีความรู ความเขาใจ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมมารับชมโทรทัศน

ระบบดิจิตอล

 3.  ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา การรับรูมีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมที่มีตอการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอล ดังน้ันหากตองการใหผูชม

โทรทศันในระบบเดมิเปลีย่นมารับชมโทรทศันระบบดจิติอลหนวยงานทีเ่กีย่วของตอง

เพิ่มการรับรูของผูชมใหมากขึ้น

 4. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทําคูมือการติดตั้งอุปกรณ และวิธีการรับ

ชมโทรทศันระบบดจิิตอลใหแกประชาชนในชวงเวลาการเปลีย่นผาน เนือ่งจากประเดน็

ดังกลาวเปนสิ่งที่กลุมตัวอยางจากการศึกษาในครั้งนี้มีการรับรูสูงที่สุด

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป

 1. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู การรับรู 

และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของผูชม ดังนั้น

การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาถึงทัศนคติ และความคาดหวังตอการเปลี่ยนผาน

สูโทรทัศนระบบดิจิตอล เพื่อทําใหทราบวาผูชมมีทัศนคติและความคาดหวังตอเรื่องนี้

อยางไร เพื่อนําไปปรับปรุงการแนวทางประชาสัมพันธของหนวยงานที่เกี่ยวของ

 2. การศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยแบบปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ทําใหมี

ขอจํากัดในเรื่องของขอมูลเชิงลึก ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาเสริม โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(Depth Interview) และการสัมภาษณกลุมเฉพาะ (Focus Group Interview) เพื่อ

ใหไดขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

 3. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคชวงการเปล่ียนผานสูโทรทัศนระบบ

ดจิติอลจากประเทศอืน่ๆ ทีม่กีารเปลีย่นเปนโทรทัศนระบบดจิติอลมากอนประเทศไทย 

เพื่อแนวทางการแกไขปญหาท่ีพบมาปรับใชกับการประชาสัมพันธในชวงการเปล่ียน

ผานสูโทรทัศนระบบดิจิตอลของไทย
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รายการอางอิง

หนังสือพิมพ
“ครึ่งเดือนออนแอรทีวีดิจิตอล ไทยเฉย...ไรความรูสึก กสทช.-ผูประกอบการบอทา”,

18-24 เมษายน 2557, มติชนสุดสัปดาห, หนา 22-23.
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ผูกลั่นกรองโดย

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

รวมถงึการหาแนวทางปรบัปรงุและพฒันาในสวนทีย่งัขาดความพรอมดานการบรหิาร

จัดการทรัพยากรบุคคลฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก โดยใชวิธีการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง 

ผูบริหารระดับลาง และเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบก

 จากการศึกษาพบวา สถานวีิทยโุทรทัศนกองทัพบกไดกําหนดนโยบายดาน

การบรหิารทรพัยากรของฝายขาว สถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก ยดึตามแนวทางการ

กาวสูประชาคมอาเซียนและความเปนสถานีโทรทัศนสาธารณะเพ่ือความมั่นคงของ

ชาติ ในสวนของกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ไดมีการจัดการดานกําลัง

พลอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการเลือกรับบุคคลเขามาปฏิบัติงาน โดยพิจารณา

ทั้งทางดานทักษะความรู ความสามารถทางการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหได

บุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ตรงสายงาน และมีจํานวนเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน อีกท้ังยังมีการพัฒนาความรู ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะใหกับ

บุคลากร ควบคูกับการดําเนินการดานผลตอบแทนและสวัสดิการอยางตอเนื่อง เพื่อ

ใหเจาหนาทีท่กุคนไดรบัสวสัดกิารทีด่ ีมขีวญักาํลงัใจและแรงกระตุนในการปฏบิตังิาน

เพื่อเตรียมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, ทรัพยากรบุคคล, ฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบก, ประชาคมอาเซียน

บทคัดยอ
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การกาวสูประชาคมอาเซยีนของประเทศไทย สงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลง
และการเตรียมความพรอมในหลายๆ สวนอยางรวดเร็ว รวมถึงบทบาทและทิศทาง
การปฏบิตัหินาทีข่องสือ่มวลชน องคการแตละแหงตองเริม่ตนจากการสรางระบบกลไก
และพฒันาบคุลากรใหมศีกัยภาพสงูขึน้ สามารถปรบัตวัอยางรูเทาทนั พฒันาองคการ
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชาคมอาเซียนใหได โดยการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งสื่อโทรทัศนมีบทบาทสําคัญอยางมากในการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสู
ประชาคมอาเซยีนทัง้ในดานการนาํเสนอขอมลูขาวสารสูประชาชนและการเสรมิสราง
ความรูความเขาใจใหแกบุคลากร เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคการใหสามารถดําเนินงานไดทามกลางการเปล่ียนแปลงที่มีการแขงขัน
สงูในปจจบุนั อกีทัง้เปนปจจยัทีน่าํพาองคการไปสูเปาหมายและกาวสูการเปนองคการ
ชั้นนําที่มีคุณภาพ การพัฒนาองคการใหสามารถทันตอการเขาสูประชาคมอาเซียน
จะตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพ มีการ
เตรียมความพรอมดานความรู มทีกัษะและความเช่ียวชาญ รวมทัง้มกีารขยายขอบเขต
ความรูความสามารถอยางตอเนื่อง
 การบริหารทรัพยากรบุคคลของสื่อโทรทัศน จึงกลายเปนสวนสําคัญในยุค
ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ในหลายๆ ดาน ทัง้ในดานของการเปลีย่นผานของระบบการ
ออกอากาศ จากการออกอากาศดวยระบบอนาล็อกเขาสูการออกอากาศดวยระบบ
ดิจิทัล และการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 สง
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสื่อโทรทัศน ในฐานะที่เปนสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลตอการรับรู เปนผูที่นําเสนอเรื่องราวและขาวสารตางๆ สูประชาชน หาก
ระบบในการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคลยงัไมมปีระสิทธภิาพเพยีงพอ ยอม
กอใหเกดิผลกระทบตอการบรหิารงานโดยรวมขององคการ ดงันัน้ทรพัยากรบคุคลดาน
สือ่โทรทศันจาํเปนตองมคีวามรูและทกัษะในการปฏบิตังิาน มคีวามเขาใจตอสภาพการณ
ทีเ่กดิขึน้ และเตรยีมความพรอมในการรองรบัตอความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยางเปน
มาตรฐานสากล
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 สถานวีทิยโุทรทศันกองทพับกไดพฒันาบคุลากรใหสอดคลองกบัการพฒันา

เทคโนโลยีและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ ทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู

ขององคการใหมีความเช่ียวชาญและมีความรอบรูมากยิ่งขึ้นทั้งในสวนของภาษา

ตางประเทศ และอุปกรณเครื่องมือท่ีมีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ใน

ประชาคมอาเซียน อีกทั้งไดมีการกําหนดใหมีการคัดสรรบุคลากรภายนอก เชน การ

รับสมัครคัดเลือกตําแหนงผูประกาศ และเจาหนาที่กราฟกฝายขาว ซึ่งการคัดเลือก

ยึดถือตามนโยบายของผูบริหาร ดวยความสุจริต โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกนั้น แสดงให

เหน็ถงึความเปนเลศิในความเปนผูนาํทีเ่กดิจากการบรหิารงาน การจัดการเปลีย่นแปลง

ภายในองคการอยางมีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลฝายขาวของสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก

 2. เพ่ือศกึษากลยทุธการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลฝายขาวของสถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบก

 3. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงในสวนที่ยังขาดความพรอมดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

 4. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเร่ือง “การบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลฝายขาวของสถานวิีทยุ

โทรทัศนกองทัพบก” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการ

สมัภาษณแบบเจาะลกึ (In - Depth Interview) ระดบัผูบรหิารและระดบัผูปฏบิตักิาร

ฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ซ่ึงผูศึกษาเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง 
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โดยวางโครงสรางคําถามไวลวงหนา เพื่อชวยซักถามไดอยางละเอียด และครอบคลุม

ประเด็นที่ตองการศึกษา ซ่ึงโครงสรางคําถามในการศึกษาไดวางไวใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการศึกษา ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

(Documentary Studies) โดยมรูีปแบบการนาํเสนอผลการศึกษาดวยวธิกีารบรรยาย

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการศกึษานโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลฝายขาวของสถานวีทิยุ
โทรทัศนกองทัพบก
 การกําหนดนโยบายดานการบริหารทรัพยากรของฝายขาว สถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ยึดตามแนวทางการกาวสูประชาคมอาเซยีนและความเปนสถานี

โทรทัศนสาธารณะเพื่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งเปนภารกิจและพันธกิจสําคัญของ

กองทพับก รวมท้ังสนองตอบตอบริบทของการเปนส่ือที่ดี โดยจะตองมีการเตรียม

องคการใหพรอมท้ังในดานของการบริหารทรัพยากรอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ

ทรัพยากรบุคคล เพื่อลดปญหาภายใน การทุจริต ความรูสึกแบงแยก ระบบอุปถัมภ 

ความไมเปนธรรม และปญหาโครงสรางหนวยงาน รวมถึงการสรางความรัก ความ

สามัคคีภายในองคการ เพื่อใชเปนพลังขับเคลื่อนการดําเนินงานใหราบรื่น 

  นอกจากน้ีฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกมีการกําหนด

ยทุธศาสตรเชงิรกุ เพือ่กาวไปขางหนาดวยการพฒันาทรพัยากรดานตางๆ ไดแก บรหิาร

ทรัพยากรแหลงขาวและเวลา อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการจัดและการผลิต

รายการใหรวดเร็ว รอบดาน ถูกตอง สรางสรรค และสนับสนุนภารกิจทางทหาร การ

พฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ดวยการสรางมลูคาเพิม่ รวมทัง้ บรหิารจดัการทรพัยากร

งบประมาณ อยางมคุีณภาพ และใชทรพัยากรท่ีมอียูอยางเตม็ประสทิธภิาพ การพฒันา

ทรพัยากรเคร่ืองมอื โดยเนนการพฒันาดานเทคโนโลยไีปสูระบบดจิิทลั (Digital) เพือ่

ใหพรอมเขาสูการแขงขัน และที่สําคัญที่สุด คือ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะตองให

ความสาํคญัตัง้แตการคดัเลอืกบคุคลเขามาปฏบิติังาน การมอบหมายงานใหเหมาะสม

กบัความรูความสามารถ หากยงัมสีวนทีต่องฝกอบรมเพิม่เตมิ กต็องมกีารสนบัสนนุให
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เจาหนาที่ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู จากการเขารับการฝกอบรม เพื่อใหมีความพรอม

ในการปฏบิตังิานในทกุสถานการณและตองสามารถถายทอดสูเพือ่นรวมงานไดอีกดวย 

รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม และการจัดการดานผลตอบแทน

และสวัสดิการที่ดีมีความเหมาะสมใหกับเจาหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อสรางขวัญกําลัง

ใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

ผลการศกึษากลยุทธการบรหิารทรพัยากรฝายขาวของสถานวีทิยโุทรทศัน
กองทัพบก
 สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกมีการกําหนดกลยุทธดานการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล ซ่ึงจากการศกึษาพบวา ฝายขาวของสถานวีทิยโุทรทศันกองทพับกมี
การจดัการดานกาํลงัพลอยางมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหไดบคุลากรทีเ่หมาะสมกบัตาํแหนง
หนาที ่และมีจาํนวนเพยีงพอตอการปฏบิตังิาน ควบคูกบัการดาํเนนิการดานสวสัดกิาร
อยางตอเนือ่ง เพือ่ใหเจาหนาทีทุ่กคนไดรบัสวสัดกิารทีด่ ีมขีวัญกาํลงัใจและแรงกระตุน
ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเริ่มต้ังแตบรรจุเปน
เจาหนาทีข่องสถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก จนกระทัง่พนจากการเปนเจาหนาทีส่ถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก อีกท้ังยังมีการกําหนดแนวทางและหลักสูตรในการพัฒนา
เจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถสูงข้ึนตามตําแหนงงานที่ทําอยู ดวยการเพิ่มพูน
ความรูอยางเปนระบบ นอกจากน้ียงัเลง็เห็นถงึความสาํคญัของการเสริมสรางความรกั 
ความสามัคคีภายในฝายและองคการ เพื่อลดปญหาดานบุคลากรที่เกิดขึ้นภายใน
องคกร สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม รวมทั้งปลูกฝงจริยธรรมที่ดี 
 เนือ่งจากสถานวีทิยโุทรทศันกองทพับกเปนหนวยงานทีข่ึน้ตรงกบักองทพับก 
การบริหารทรัพยากรบุคคลฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก จึงมีการแบง
งานเปนสายการบังคับบัญชาตามระเบียบข้ันตอนของระบบราชการ จากการศึกษา
พบวาการปรับโครงสรางเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน สามารถแบงเปน
โครงสรางการบริหารงาน 5 สวน ไดแก สวนบังคับบัญชา, แผนกธุรการ, แผนกขอมูล
ขาว, ศูนยปฏบิตักิารขาว และแผนกผลติขาว เพือ่ความชดัเจนในการสัง่การของผูบงัคบั
บญัชา และสรางความเขาใจที่ตรงกันของสวนปฏบิตักิาร เมือ่มีการแบงโครงสรางการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชัดเจนแลว การดําเนินงานจึงเปนไปอยางรวดเร็ว ชัดเจน และ

ทันตอทุกสถานการณ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
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 ในสวนของการเลือกรบับคุลากรเขาทาํงานฝายขาวของสถานวีทิยโุทรทศัน

กองทัพบกนั้น เมื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนแลว สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 

ยังคงใชนโยบายการกําหนดอัตราสําหรับการรับบุคลากรเขาทํางานในฝาย โดยการ

เลือกรับบุคลากรเขาทํางาน จะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก เจาหนาที่วิสามัญ คือ 

เจาหนาที่ที่เปนขาราชการทหาร สังกัดหนวยที่เกี่ยวของกับการมาชวยราชการของ

สถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก เนือ่งจากสถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก เปนองคการที่

เปดโอกาสใหขาราชการทหารเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกับพลเรือนทางดาน

ตางๆ ท้ังนี้ ก็เพื่อใหขาราชการทหารมีแนวทางในการพัฒนาในสวนกิจการโทรทัศน 

เพื่อประโยชนในการฝกศึกษาของขาราชการทหาร และเพื่อเพิ่มพูนความรู ความ

ชํานาญ สามารถติดตามความกาวหนาของวิทยาการดานวิทยุโทรทัศนไดเปนอยางดี 

และในสวนของเจาหนาที่สามัญ คือ เจาหนาที่ที่เปนพลเรือนทั่วไป โดยในสวนของ

การรับสมัครเจาหนาที่สามัญนั้น จะประกาศรับสมัครเปนครั้งคราว สําหรับตําแหนง

ที่ตองการในขณะนั้นของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก โดยผานการประชาสัมพันธ

ทางสปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน และอักษรตัววิ่ง โดยสวนมากจะเปนตําแหนงงานที่

ตองการความชาํนาญเฉพาะทาง เชน ผูประกาศขาว ทัง้เพศชายและเพศหญงิ เปนตน

 สําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพ

บก จากการศึกษาพบวามีการดําเนินการ 2 วิธี ไดแก 

 1.  การจดัการอบรมและสมัมนา มีวตัถปุระสงคเพือ่พฒันาขดีความสามารถ

และประสิทธิภาพของเจาหนาที่ เสริมทักษะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใช

เครื่องมือที่มีอยูในปจจุบันและอนาคตจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน พัฒนางานดาน

ผลิตขาวและการออกอากาศใหมีมาตรฐานมากย่ิงขึ้น เสริมสรางทักษะ และเพ่ิมพูน

ประสิทธภิาพของเจาหนาทีใ่นการสาํรวจการแพรสญัญาณการกระจายคลืน่ของสถานี

ถายทอด และอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตามโครงสรางใหม เพื่อรองรับ

การดาํเนนิงานภายใตการควบคมุของ กสทช. และการกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน โดย

วิธีปฏิบัตินั้น จะแบงออกเปน 2 กิจกรรม ไดแก การอบรมภายนอกหนวย คือ การสง

เจาหนาที่ไปอบรมภายนอกในหลักสูตรแตละหลักสูตร โดยเจาหนาที่ที่จะเขารับการ

อบรม จะตองมีตําแหนงงานตรงกับเนื้อหาหลักสูตรที่เขารับการฝกอบรม ดวยการใช

จายตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติประจําป หากเกินวงเงินที่กําหนดไวจะ

ตองดําเนินการขออนุมัติจากกรรมการผูอํานวยการใหญ และการสัมมนา คือ การ
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จัดการสัมมนา ดูงาน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตางจังหวัด และประเทศในกลุม

ประชาคมอาเซียน สาํหรบัในอนาคตอนัใกล โดยใหเจาหนาทีไ่ดรบัความรู แลกเปลีย่น

ขอมลูความคิดเหน็ และสรางความสัมพนัธ ตลอดจนความเขาใจอนัดรีะหวางผูเขารวม

สมัมนา สรางความสมัพนัธ ความรกั และความสามคัคีภายในองคกร และเตรยีมความ

พรอมเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

 2.  การเสริมสรางและพัฒนาความรู สําหรับเจาหนาท่ีที่เพ่ิงเขาปฏิบัติ

งาน จะมีการจัดปฐมนิเทศ วัตถุประสงคเพื่ออบรมเจาหนาที่บรรจุใหมใหทราบถึง

ภารกจิ การจดัโครงสราง บทบาทหนาทีข่ององคการในฐานะสือ่ ความสัมพนัธระหวาง

เจาหนาที่กับองคการ ตลอดจนกฎระเบียบ และสวัสดิการของสถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบก พัฒนาสัมพันธใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสสรางความคุนเคย เสริมสรางความ

รวมมือระหวางกัน อันนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวมขององคการ เพิ่มพูน

ความรูความชาํนาญในการปฏิบตังิานประจาํใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จดัการศึกษา

ความชํานาญเฉพาะทางใหกับเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงน้ัน เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพตามโครงสรางใหม สงเสริม

กระบวนการบรหิารจัดการทีดี่ (Good Governance) เนนการพฒันาระบบการปฏิบตัิ

งานขององคการ เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ สรางความสมัพนัธและการมสีวนรวม

กบัประชาชน และสงเสริมภาพลกัษณทีด่ขีองสถานีวทิยโุทรทศันกองทพับก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนแลว ในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร 

รวมไปถงึดานกฎหมายของแตละประเทศ เปนสิง่ทีม่คีวามจาํเปนเปนอยางมาก จาํเปน

จะตองใหความสําคัญและจัดการฝกอบรมทั้งในสวนของทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อ

ความพรอมในการปฏบัิตงิานเมือ่กาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยวธิปีฏบิตันิัน้ จะแบง

ออกเปน 4 กจิกรรม ไดแก จดัการอบรมเพิม่พูนความรู โดยเชญิวทิยากรผูทรงคุณวฒุิ 

และผูเชี่ยวชาญจากภายในองคการและภายนอกองคการ โดยยึดถือหลักความคุมคา

และความประหยัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝกทักษะความชํานาญพิเศษ 

และความชํานาญเฉพาะดาน โดยการสงบุคลากรของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 

เขารับการอบรมในสถาบันการฝกอบรมของทางราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันการ

ศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการฝกอบรมเฉพาะดานของเอกชนที่มีความรูความชํานาญ

เปนอยางดี และเปนที่ยอมรับทั่วไป จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสัมพันธ 

โดยเนนการเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางานท่ีมีการวางแผน และรวมมือกันทํางาน
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เปนกลุม และจัดการเยี่ยมชมและดูงาน ของหนวยงานหรือองคการที่มีประสิทธิภาพ

และสอดคลองกับลักษณะงานของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน เพื่อใหเห็นการปฏิบัติงาน

ขององคการสื่อในประเทศตางๆ แลวนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานของฝายขาว สถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบกตอไป

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายขาว สถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบก จากการศึกษาพบวาจะกระทําเปนประจําทุกป ปละ 2 ครั้ง คือ ในชวง

เดือนกุมภาพันธ และชวงเดือนสิงหาคม โดยการใหเพื่อนรวมงานและผูบริหารเปน

ผูประเมิน ดังนั้น ทุกคนจะไดรับการประเมินและเปนผูประเมินเพื่อนรวมงานของ

ตนเองดวย โดยมกีารบนัทกึคะแนนในดานตางๆ ซึง่จะสงผลตอการปรบัตําแหนง หรอื

เงินเดือน ไดแก ดานอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ, ดานความรูความสามารถ, ดาน

พฤติกรรมในการทํางาน และดานผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจากผูชมทางบาน ซึ่งเปน feedback มีทั้งคําแนะนํา คําติ และคําชม 

ที่สะทอนกลับมายังผูปฏิบัติงานที่มีความรวดเร็ว สามารถนํามาวิเคราะห แลวหา

แนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานไดทันที 

 ผลตอบแทนและสวัสดิการ จากการศึกษาพบวา ผลตอบแทนจะอยูในรูป

ของเงินเดือน โดยคิดตามอัตราคาแรงข้ันตํ่าท่ีรัฐบาลกําหนด คือ ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี เริ่มตนท่ี 15,000 บาท /เดือน และมีการปรับขึ้นเงินเดือนตามอายุงาน 

หรือวุฒกิารศกึษา เปนประจาํทกุป โดยผูอาํนวยการฝายขาวจะเปนผูพจิารณาจากผล

การประเมนิ ความตัง้ใจในการปฏบิตังิาน และผลงานทีโ่ดดเดนในรอบปทีผ่านมา โดย

พิจารณาใหเปนขั้นเงินเดือนตามระบบราชการ (เริ่มตนที่ 1 ขั้น-2 ขั้น) โดยแตละขั้น

จะมโีควตาจาํนวนเจาหนาทีท่ีจ่ะไดรบัข้ันเงนิเดอืนในแตละขัน้ เมือ่กาวเขาสูประชาคม

อาเซียนแลว การพิจารณาคาตอบแทนพิเศษสําหรับเจาหนาที่ที่มีความสามารถทาง

ดานภาษาเปนเรือ่งทีส่ถานวีทิยโุทรทศันกองทพับกใหความสาํคญัเปนอยางยิง่ เพราะ

นอกจากจะเปนการกระตุนใหเจาหนาทีใ่ฝหาความรูในการปฏบิตังิานแลว ยงัเปนการ

สรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่ สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง

มีงบประมาณสวนกลางในดานของสวัสดิการตางๆ ที่สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

กําหนดไวสําหรับเจาหนาที่ขององคการ ซึ่งรวมทั้งเจาหนาที่ฝายขาวดวย 
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 ในสวนของสภาพแวดลอมในการทํางานและวัฒนธรรมองคการ จากการ

ศึกษาพบวาฝายขาว สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก เนนการปฏิบัติงานแบบคนใน

ครอบครัว มีความเปนพี่เปนนองกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดเห็นกัน

ไดอยางอสิระ เพือ่ใหเหน็มมุมองและมติดิานตางๆ ในงานขาว ทาํใหสามารถนาํแนวคดิ

นัน้มาเสนอและปรบัปรงุการทาํงานของฝายขาวได เชน เจาหนาทีข่าวตางประเทศอาจ

ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับนักขาวของประเทศอื่นๆ หรือเมื่อไปทําขาวใน

ตางประเทศ ไดสัมผัสการปฏิบัติงานของประเทศตางๆ สามารถนําประสบการณนั้น 

มาเสนอและประยุกตใชกับฝายขาว สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกได หรือแมแตผูสื่อ

ขาวในประเทศ เมื่อพบปะกับผูสื่อขาวจากชองอื่น หรือสถานีโทรทัศนของประเทศ

เพื่อนบานในกลุมประชาคมอาเซียน อาจแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 

แลวนํามาเผยแพรใหกับผูสื่อขาวหรือเจาหนาที่ฝายขาวคนอื่นๆ 

ผลการศึกษาปญหาและแนวทางปรับปรุงในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
 จากการศกึษาพบวาปญหาในการบรหิารทรพัยากรฝายขาว ของสถานวีทิยุ
โทรทัศนกองทัพบกนั้น ไดแก การมีทรัพยากรบุคคลที่จํากัด เนื่องจากหวงเวลาของ
การเปดรับตามระเบียบราชการ สงผลใหขาดกําลังคนในการผลิตงาน บุคลากรที่มี
คุณภาพยังมีการโยกยายไปทํางานกับองคการคูแขง อีกทั้งปญหาในเรื่อง การ
เปลีย่นแปลงคณะผูบรหิารระดบัสงู ท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานในระดบัปฏิบตัิ
การ การบรหิารทรพัยากรบคุคล พบปญหาในเรือ่งบคุลากรทีม่คีวามรูความเชีย่วชาญ 
ซึง่การปฏิบตังิานอาจขาดความตอเน่ือง ปญหาคนลนงาน ลกัษณะงานมคีวามซํา้ซอน 
การกระจายงานไมทัว่ถงึ และความรูความสามารถของเจาหนาทีใ่นดานของภาษาตาง
ประเทศ ปริมาณงานไมสมดุลกับเจาหนาที่ ไดแก ปญหาคนลนงาน เปนปญหาที่มี
จํานวนเจาหนาที่มากเกินกวาเนื้องานที่ตองปฏิบัติ แตในบางสวนมีปญหางานลนคน 
คือ จํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทําใหตองทํางานหนักมากเกินไป 
สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ปญหาเรื่องของภาษาตางประเทศ 
เนื่องจากจะตองเตรียมการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เจาหนาที่บางสวน
ยังขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในการติดตอสื่อสารภาษาตางประเทศ ทั้งภาษา

อังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบานในกลุมประชาคมอาเซียน
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 ดังน้ันฝายขาวของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกจึงมีแนวทางแกไขปญหา

ในดานตางๆ อยางเปนระบบ ไดแก เรื่อง การมีทรัพยากรบุคคลที่จํากัด สถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก ไดพิจารณาการเพิ่มสวัสดิการหรือแรงจูงใจใหกับบุคลากรในฝาย

ขาวใหมากยิ่งขึ้น และตองเตรียมความพรอมรองรับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลง

ในดานตางๆ ใหแกบุคลากรใหมหรือบุคลากรที่ยังอยูกับองคการควบคูกันไปดวย 

สําหรับ การเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารระดับสูง บุคลากรในฝายขาวของสถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก จะตองใหความสําคัญและยึดถือการปฏิบัติงานตามแผนแมบท

ของสถานีเปนหลัก เพื่อการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการแกปญหา 

การบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ ขาดความตอ-

เนือ่งในการปฏบิตังิาน ฝายขาว สถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก จงึมุงเนนการฝกอบรม

ใหแกเจาหนาท่ีสามัญเปนหลัก และใหเจาหนาที่วิสามัญเปนสวนชวยเสริมและ

แลกเปลีย่นความรู และจดัใหมกีารสบัเปลีย่นหมนุเวยีน (Rotate) หนาที ่กระจายงาน

อยางทั่วถึง ในสวนของ ปริมาณงานไมสมดุลกับเจาหนาที่ ปญหาคนลนงานและงาน

ลนคนนั้น สามารถแกไขไดโดยการเกลี่ยงานใหกับเจาหนาที่ที่ยังวางอยู ใหชวยกัน

ปฏิบัติหนาที่ มีสวนสนับสนุนการทํางานของฝาย มุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สาํหรับ ปญหาเรือ่งของภาษาตางประเทศ สงเสรมิใหมกีารจดัฝกอบรมทางดานภาษา

ตางประเทศใหมากข้ึน ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบานในกลุม

ประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลฝายขาว 
ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
 จากการศึกษาพบวา เมื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนแลว ส่ือโทรทัศนมี

บทบาทสาํคญัเปนอยางมาก ดงันัน้ในสวนของฝายขาว สถานวีทิยโุทรทศันกองทัพบก 

จึงไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งในดานของ

นโยบายการบริหารจัดการในภาพรวมที่มีการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย

ผูบริหารระดับสูงเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเมื่อ

กาวเขาสูประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก ซึ่งมีการสนับสนุนโครงการกิจกรรมตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน ทั้งภายในและภายนอกองคการ 
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 ในสวนของโครงสรางการบรหิารจดัการและปฏบิตังิานแมจะยงัไมมกีารปรบั

เปลี่ยน แตมุงเนนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีความสอดคลองกับการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดทั้งภายในฝาย ระหวางฝาย ระหวาง

องคการ และระหวางประเทศ เริ่มตั้งแตการคัดเลือกบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน จะให

ความสําคัญกับทักษะทางดานภาษาตางประเทศมากขึ้น หากมีความสามารถหลาย

ภาษา ก็จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ให

มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบานในกลุมประชาคม

อาเซยีน ทัง้การจดัโครงการฝกอบรมทกัษะทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาจนี และภาษา

ประเทศเพ่ือนบานในกลุมประชาคมอาเซยีน การใหความรูเกีย่วกบัดานวฒันธรรมและ

กฎหมายของประเทศตางๆ ในกลุมประชาคมอาเซยีน เพือ่ประโยชนในการปฏิบตังิาน

ของเจาหนาที่ฝายขาว 

 นอกจากนีย้งัมโีครงการในอนาคตทีจ่ะจดัใหมกีารศกึษาดงูานและเยีย่มชม

กิจการโทรทัศนของประเทศเพื่อนบานในกลุมประชาคมอาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยน

ความรูดานการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานดานงานขาว การแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็ และการศกึษาการปฏบิตังิานของประเทศเพือ่นบานในกลุมประชาคมอาเซยีน 

เพื่อนํามาเปรียบเทียบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือ

เจาหนาที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนแลวนั้น ผลตอบแทนและสวัสดิการก็มีการวางแผนใหจัดสรรให

เจาหนาที่เพิ่มขึ้น เพื่อเปนการสรางแรงกระตุนในการเรียนรู และเปนขวัญกําลังใจให

กับเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถมากขึ้น เชน คาตอบแทนภาษาตางประเทศ 

ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศเพื่อนบานในกลุมประชาคมอาเซียน และภาษา

อื่นๆ ที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงาน

สรุปและขอเสนอแนะ

 เมื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนแลว บทบาทและทิศทางการปฏิบัติหนาที่

ของสื่อมวลชน องคการแตละแหงตองสรางระบบกลไกและพัฒนาบุคลากรใหมี

ศกัยภาพสงูข้ึน สามารถปรบัตวัอยางรูเทาทนั พฒันาองคการใหรองรบัการเปล่ียนแปลง
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เขาสูประชาคมอาเซียนใหได โดยการกําหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได

อยางเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น สถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก จึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญในการขับเคล่ือนองคการใหสามารถดําเนินงานไดทามกลางการเปล่ียนแปลงที่

มีการแขงขันสูงในปจจุบัน อีกทั้งเปนปจจัยที่นําพาองคการไปสูเปาหมายและกาวสู

การเปนองคการชั้นนําที่มีคุณภาพ การพัฒนาองคการใหสามารถทันตอการเขาสู

ประชาคมอาเซียนจะตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการใหเปนทรัพยากรบุคคลที่

มีศักยภาพ มีการเตรียมความพรอมดานความรู มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ขยาย

ขอบเขตความรูความสามารถอยางตอเนื่อง จากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาการ

บรหิารจัดการทรพัยากรบคุคลฝายขาวของสถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก ซึง่เปนสวน

งานที่มีความสําคัญในการนําเสนอขอมูลขาวสารสูประชาชน โดยมีนโยบายและ

แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้

 1. ผูบรหิารควรกาํหนดนโยบายและมกีารวางแผนระยะยาว ทัง้การรองรบั

การเขาสูประชาคมอาเซียน และการเตรียมพรอมสําหรับสถานการณอืน่ๆ ในอนาคต 

สาํหรบัการพฒันาทรพัยากรฝายขาว เชน ควรจดัใหมกีาํลงัพลทีเ่พยีงพอตอการปฏิบตัิ

งานในแตละแผนก โดยอาจเปดรับบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถเขามาเพื่อ

พฒันาฝายขาวใหมากยิง่ขึน้ และพจิารณารางวลัตอบแทนแกเจาหนาทีอ่ยางเหมาะสม 

นอกเหนือจากการประเมินผลปละ 2 ครั้ง เพื่อปรับเงินเดือนหรือตําแหนง เปนตน

 2. การปรบัเปลีย่นผูบรหิารสถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก ยอมสงผลกระทบ

ตอการบริหารงานของฝายขาว สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ดังนั้น กองทัพบก

จงึควรกาํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนง กรรมการผูอาํนวยการใหญ ทีเ่หมาะสม

และแนนอน เพื่อการดําเนินงานที่ตอเนื่อง และควรวางยุทธศาสตรในการบริหารให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อปองกันการเกิดปญหาจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหารใน

ภายหลัง รวมทั้งการสรางการรับรูใหกับเจาหนาที่ทุกคนวา ใหปฏิบัติงานตามแผน

แมบท เพราะนโยบายจากผูบริหารทุกคน ดําเนินการแนวทางและทิศทางของแผน

แมบทที่ไดกําหนดไว

 3. การพฒันาทรพัยากรบคุคลของฝายขาว สถานวีทิยโุทรทัศนกองทพับก 

ควรมกีารจดัหลกัสตูรฝกอบรมแบบครบวงจร ดานความชาํนาญเฉพาะทางในสายการ

ผลติและออกอากาศขาวใหมากยิง่ขึน้ เชน ตาํแหนงผูประกาศขาว ผูสือ่ขาว ชางกลอง 
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เจาหนาที่ตัดตอ เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนกําลังสําคัญ

ในการปฏิบัติงาน สามารถหมุนเวียนการปฏิบัติงานในกรณีมีเหตุจําเปนฉุกเฉิน และ

ลดการรับสมัครเจาหนาที่จากภายนอก เปนการชวยลดตนทุนดานเงินเดือนและ

สวัสดิการของเจาหนาที่

 4. ผูบริหารควรศกึษาแนวทางในการบรหิารทรพัยากรฝายขาวของสถานี

โทรทศันชองอืน่ๆ จากการพดูคยุพบปะกบัผูบรหิารทานอืน่หรอืการทาํการวจัิย สาํหรบั

การเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน แลวนํามาประยุกตใชให

สอดคลองกับนโยบายของฝายขาว สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก เพื่อใหเกิดแนวคิด

ที่หลายหลาก และมองเห็นขอดีขอเสียของการบริหารในรูปแบบตางๆ 

 5. ลดความเปนทางการของระบบราชการ ในดานงานเอกสารและการ

สั่งการ ซึ่งเปนการสั่งการแบบบนลงลาง จากผูบริหารระดับสูงกวาจะถึงระดับปฏิบัติ

การตองผานการพจิารณาและตดัสนิใจหลายขัน้ตอน ซึง่ไมเหมาะกบัการบรหิารส่ือสาร

มวลชน เพราะอาจเกิดความลาชา เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติและพัฒนางานขาว 

ที่ตองการความรวดเร็ว แขงขันกับเวลา ทําใหขาวที่นําเสนอไมไดรับความนิยม
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ผูกลั่นกรองโดย

อนันตธนา เลไพจิตร* และ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย

การบริหารธุรกิจของ บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 
ในประเทศพมา และกระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสาร

ทางการตลาดของกิจกรรม Myanmar Countdown 2014
(Business Management in Myanmar: Index Creative Village 
PLC. Event Marketing and Marketing Communication of 

Myanmar Countdown 2014)
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 การศึกษาเรื่อง “การบริหารธุรกิจของ บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

จํากัด (มหาชน) และกระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารทางการ

ตลาดของกิจกรรม Myanmar Countdown 2014” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง

การบริหารธุรกิจของ บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ในประเทศ

พมา และศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสารทางการตลาด

กิจกรรม Myanmar Countdown 2014 รวมถึงปญหาและแนวทางแกไขจากการจัด

กิจกรรม Myanmar Countdown 2014 ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qual-

itative Research Method) โดยเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธีการประกอบกัน คือ ขอมูล

ปฐมภูมิ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และขอมูลทุติยภูมิ การ

วิเคราะหจากเอกสารตางๆ (Documentary Analysis)

 ผลการศึกษาพบวา การบริหารธุรกิจของ บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ 

จาํกดั (มหาชน) ในประเทศพมา มเีปาหมายของการดาํเนนิธรุกจิในการแสวงหาแหลง

รายไดใหม และการขยายตัวทางธุรกิจเปนสําคัญ โดยรวมธุรกิจกับบริษัท ฟอรเอเวอร 

กรุป จํากัด ในรูปแบบการรวมคา (Joint Venture) ที่กระทําตามกฎหมายธุรกิจใน

พมา เพือ่ลดความเสีย่งการลงทนุ เพือ่การเรยีนรูวฒันธรรม เพือ่ลดระยะเวลาการสราง

ฐานธุรกิจในทองถิ่น แตก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของภาษาที่ใชในการสื่อสารดวย ดาน

การจัดการองคการ อนิเดก็ซใชรปูแบบโครงสรางองคการแบบนานาชาต ิแบงสวนงาน

ในและตางประเทศอยางชัดเจน มีผูจัดการดูแลและดําเนินการสวนพื้นที่ทองถิ่นอีก

ระดบัหนึง่ มกีารดาํเนนิงานในรปูแบบกระจายอาํนาจ โดยบรษิทัทองถิน่มบีทบาทเปน

ผูดําเนินการ (Implementer) ใชวัฒนธรรมองคการ การรายงานผล (report) และ

การประเมินผลการทํางานประจําปในการควบคุมบริษัทสาขาทองถ่ิน เพ่ือพิจารณา

ความสามารถของบริษัททองถ่ิน และนําไปพัฒนากลยุทธที่จะใชดําเนินธุรกิจในป

ถัดไป 

 ในการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาด Myanmar Count-

down 2014 พบวา กิจกรรม Myanmar Countdown 2014 จัดอยูในรูปแบบ 

Sponsorship Event เปนกจิกรรมทางการตลาดทีส่รางชือ่เสยีงใหกบัอนิเดก็ซ มผีูเขา

บทคัดยอ
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รวมกิจกรรมถึง 150,000 คน และภาพขาวของกิจกรรมที่ถูกเผยแพรออกไปไมนอย 

ทําใหอินเด็กซยังรักษาตําแหนงของการเปนผูจัดกิจกรรมประจําป มีลูกคาไววางใจ

และเขามาใชบริการใหบริษัทจัดกิจกรรมทางการตลาดอีกดวย อีกทั้งยังมีการเลือกใช

เครื่องมือการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายประชาชนคนพมา ทั้งการโฆษณา 

การประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขาย ก็ชวยใหกิจกรรมดังกลาวประสบความ

สําเร็จไปไดดวยดี 

 ปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายใน เรื่องบุคลากรทองถิ่น (พมา) ที่มีขอจํากัด

ดวยเรือ่งของภาษาในการสือ่สาร ซึง่ตองมกีารพฒันาบคุลากรใหความรูและทกัษะทาง

ภาษาอยางตอเน่ือง ในสวนของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก ก็คือ วัฒนธรรม

ของกลุมเปาหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไปไมสามารถควบคุมได ซึง่แนวทางแกไขกต็องมกีาร

วางแผนที่ดีและมีความปลอดภัยที่ครอบคลุมพื้นที่การจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ: พมา, การบริหารธุรกิจ, พันธมิตรทางธุรกิจ, การจัดการองคการ, 

กระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาด, การสื่อสารทางการตลาด
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ทามกลางความตืน่ตัวของคนไทยกบัการกาวสูความเปนประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC) ไมวาจะเปนองคกรขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดยอม เริ่มมีการ

วางแผน ปรับทิศทาง เพื่อขยายขีดความสามารถออกไปยังตลาดในตางประเทศ

มากยิ่งขึ้น หลังจากท่ีพมาเปดประเทศในชวงปพุทธศักราช 2553 ก็มีธุรกิจมากมาย

หลากหลายประเภทหลั่งไหลเขาไปสรางธุรกิจท้ังสินคาและบริการ สะทอนใหเห็นถึง

การเติบโตของประเทศเปดใหมอยางพมาไดอยางเดนชัด สําหรับกลุมบริษัทส่ือสาร

มวลชนหลากหลายแขนงก็เริ่มเขาไปดําเนินธุรกิจในพมากันอยางจริงจังมากขึ้น อาทิ

เชน บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอรเท็นเมนท จํากัด (มหาชน) ก็ไดเขาไปทําธุรกิจในการ

จัดหารูปแบบและผลิตเน้ือหารายการใหมๆ ที่นาสนใจใหกับส่ือโทรทัศนในพมา 

หรือกลุมบริษัทตัวแทนโฆษณาท้ังท่ีเปนบริษัทสัญชาติไทยและเครือขายจากตางชาติ 

อยาง Ogilvy & Mather, Far East DDB ก็เขาไปเปดฐานการใหบริการในพมาแลว

ดวยเชนกนั อกีทัง้ภาครฐับาลพมากอ็นญุาตและใหการสนบัสนนุบรษิทัตางชาตเิขาไป

ลงทุนเปดบริษัทในพมาไดอยางเต็มที่ 

 บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) บริษัทที่ดําเนินธุรกิจ

สื่อสารมวลชนในประเทศไทยมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป โดยเปนผูนําทางธุรกิจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Organizer) ก็เริ่มมองหาชองทางใน

การขยายตลาดทางธุรกิจมากข้ึน ซึ่งอินเด็กซไดรวมกับทางบริษัท ฟอรเอเวอร กรุป 

จํากัด (Forever Group Co., Ltd.) บริษัทสัญชาติพมาโดยแทที่ประกอบกิจการ

เกีย่วกบัสือ่สารมวลชนในระดบัภูมภิาคและไดรับความนยิมจากกลุมผูบรโิภคชาวพมา

เปนอยางมาก กอตั้ง บริษัท เมียนมาร อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด เพื่อใหบริการ

ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศพมาอยางเปนทางการ ตอมาอินเด็กซ

ตองการสรางความรูจกัในกลุมลกูคาใหมมากยิง่ขึน้ จงึลงทนุจดักจิกรรมทางการตลาด

เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธบริษัทตนเอง เปนกิจกรรมประจําปครั้งแรกในชวง

เทศกาลปใหมสากล คือ Myanmar Countdown 2013 ซึ่งไดรับผลตอบรับของ

กิจกรรมที่ดี มีลูกคาใหมๆ เขามาใชบริการมากขึ้น จึงมีการจัดกิจกรรม Myanmar 
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Countdown 2014 เปนครั้งที่สอง นับวาเปนการลงทุนจัดกิจกรรมทางการตลาดที่

ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ทั้งในแงของภาพลักษณ ความนาเชื่อถือของบริษัท 

และสรางรายไดใหกับบริษัทไดดี 

 ดังนั้น การวิจัยดังกลาวนี้ เปนการศึกษาทั้งในดานของการบริการธุรกิจใน

ประเทศพมา กระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด 

ปญหาและแนวทางแกไขจากการจัดกิจกรรม Myanmar Countdown 2014 วาเปน

อยางไร เพือ่เปนมมุมองและแนวโนมสาํหรบัการวางแผนในการดาํเนนิธรุกจิในประเทศ

พมาตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาการบรหิารธุรกจิของ บริษทั อนิเดก็ซ ครเีอทฟี วลิเลจ จํากดั 

(มหาชน) ในประเทศพมา

 2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสาร

ทางการตลาดของกิจกรรม Myanmar Countdown 2014

 3. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางแกไขจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

Myanmar Countdown 2014

วิธีการวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง “การบรหิารธรุกจิของ บรษิทั อนิเดก็ซ ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั 

(มหาชน) ในประเทศพมา และกระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสาร

ทางการตลาดของกจิกรรม Myanmar Countdown 2014” เปนการวจิยัเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Research Method) ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่

เกี่ยวของจากแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือกอน จากนั้นจึงทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) กับกลุมตัวอยางที่มีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงและผูปฏิบัติงานในฝายภูมิภาคอาเซียนที่มีสวน

เกีย่วของในการจัดกิจกรรมทางการตลาด Myanmar Countdown 2014 ของ บรษิทั 
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อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) จํานวนทั้งหมด 5 ทาน เพื่อนําขอมูล

มาทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งใช

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2557

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการศึกษาพบวา การบริหารธุรกิจในพมา อินเด็กซมีเปาหมายในการ

ดําเนินธุรกิจขององคการในการแสวงหาแหลงรายไดใหม และการขยายตัวทางธุรกิจ

เปนสําคัญ โดยรวมธุรกิจกับบริษัท ฟอรเอเวอร กรุป จํากัด ในรูปแบบการรวมคาที่

กระทาํตามกฎหมายธรุกิจในพมา เพือ่ลดความเสีย่งในการลงทนุ เพือ่เรยีนรูวฒันธรรม 

เพื่อลดระยะเวลาการสรางฐานธุรกิจในทองถ่ิน แตก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของภาษาที่

ใชในการสื่อสาร สอดคลองตามผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารส่ือวิทยุ-โทรทัศนดวย

กลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ” ของ ชลธิศ แกวประเสริฐสม (2549) ที่วา ขอดีของการ

รวมคา ผูรวมคาซึ่งเปนบริษัททองถิ่นจะสามารถวิเคราะหสภาวะการตลาดไดดีกวา 

สามารถลดความเสี่ยงการลงทุนระยะยาวใหเหลือตํ่าที่สุด และเพิ่มผลตอบแทนจาก

การลงทนุใหมากทีส่ดุ แตกม็ขีอจํากัดของการรวมคาในเรือ่งของการสือ่สารทีไ่มเขาใจ 

ดานการจดัการองคการ อนิเดก็ซใชรปูแบบโครงสรางองคการแบบนานาชาต ิแบงสวน

งานในประเทศและงานตางประเทศอยางชัดเจน มีผู จัดการดูแลและดําเนินการ

สวนพื้นที่ทองถิ่นอีกระดับหนึ่ง มีการดําเนินงานในรูปแบบกระจายอํานาจ โดยบริษัท

ทองถิ่นมีบทบาทเปนผูดําเนินการ (Implementer) ใชวัฒนธรรมองคการ การ

รายงานผล (report) และการประเมินผลการทํางานประจําปในการควบคุมบริษัท

สาขาทองถิ่น สอดคลองตามรูปแบบการจัดโครงสรางแบบนานาชาติ (ชนงกรณ 

กุณฑลบุตร, 2554, น.208) ที่วา การจัดโครงสรางองคการแบบนานาชาติ จะไมทําให

เกดิความสบัสนในขอบเขตความรบัผดิชอบระหวางตลาดในประเทศและตางประเทศ 

ทาํใหบรษิทัสามารถพฒันาบคุลากรใหมคีวามสามารถไปปฏบิตังิานในตางประเทศได 

ระดับทองถิ่นตัดสินใจในงานได เกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการทํางาน 

 ในการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาด Myanmar Count-

down 2014 พบวา กิจกรรม Myanmar Countdown 2014 จัดอยูในรูปแบบ 
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Sponsorship Event เปนกจิกรรมเฉลมิฉลองในชวงปใหมใหกบักลุมประชาชนทัว่ไป

ในพมา พื้นที่กิจกรรมประกอบไปดวย  1) คอนเสิรต  2) Snow Town  3) พื้นที่แสดง

และจําหนายสินคา โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 150,000 คน และกิจกรรม

ดงักลาวสามารถบรรลวุตัถปุระสงคคอื องคการยงัรกัษาตําแหนงของผูจดังานขนาดใหญ

ประจําป และบริษัทมีชื่อเสียงและไดรับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น แตในสวนของรายได

ทีม่าจากผูสนบัสนนุทัง้หมดยงัไมเพยีงพอตองบประมาณทีต่องลงทนุจดักจิกรรม และ

มีภาพขาวของกิจกรรมที่ถูกเผยแพรออกไป ทั้งนี้ ยังมีลูกคาไววางใจและเขามาใช

บริการใหบริษัทจัดกิจกรรมทางการตลาดอีกดวย ซึ่งการวัดประสิทธิภาพของการ

จัดกิจกรรมทางการตลาด (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2549, น.48) ไดกลาวไววา 

การวัดประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมทางการตลาดควรประกอบไปดวย ตอบ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม งานท่ีทําประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด มีคนรูจัก

กิจกรรมมากนอยเพียงใด โดยสามารถวัดจากจํานวนและคุณภาพของผูเขารวมงาน 

ขาวสารของกิจกรรมผานสื่อตางๆ และภาพขาวกิจกรรมทางการตลาดที่ไดรับการ

เผยแพรผานสื่อตางๆ 

 การสือ่สารทางการตลาดของกจิกรรม Myanmar Countdown 2014 นัน้ 

มวีตัถปุระสงค คอื เพ่ือสรางการรับรูเกีย่วกบักจิกรรม Myanmar Countdown 2014 

เพื่อสื่อสารขอมูลขาวสารและรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรม และเพื่อเชิญชวนให

กลุมเปาหมายมารวมกิจกรรม ซ่ึงมีการใชการโฆษณา การประชาสัมพันธ และการ

สงเสริมการขาย มาเปนเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

อันสอดคลองกับลักษณะของการสื่อสารการตลาด (ประดิษฐ จุมพลเสถียร, 2544) 

กลาววา การส่ือสารการตลาดมีลักษณะท่ีสําคัญในอันที่จะทําใหผูบริโภคหันมาสนใจ

ในตัวของผลติภณัฑ ไดแก เพือ่ชกัชวนและใหขอมลู (Persuasion and Information) 

เพือ่เพ่ิมยอดขาย (Sales Objectives) กลาวคอื การสรางความรูจักในตรายีห่อ (Brand 

Awareness) สงขาวสาร (Deliver Information) ใหความรูแกลูกคา (Educate the 

Market) และสรางภาพลกัษณทีด่ใีหแกสนิคาหรอืองคกร (Build Positive Image for 

the Brand or Company) 

 ปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายใน สวนใหญเกิดจากบุคลากรทองถิ่น (พมา) 

ทีย่งัขาดความรูในตดิตอสือ่สารกันทีม่ขีอจาํกดัดวยเรือ่งของภาษา ซ่ึงกต็องมกีารพฒันา

บุคลากรใหมีความรูและทักษะอยางตอเน่ือง ในสวนของปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัย
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ภายนอก ก็คือ วัฒนธรรมของกลุมเปาหมายที่เปลี่ยนแปลงไปไมสามารถควบคุมได 

ซึ่งแนวทางแกไขก็ตองมีการวางแผนและระบบการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม

ครอบคลุมพื้นที่การจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้นในปถัดไป

สรุปและขอเสนอแนะ

 การบริหารธุรกิจของ บริษัท อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 

ในพมา มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจขององคการในการแสวงหาแหลงรายไดใหม 

และการขยายตัวทางธุรกิจเปนสําคัญ การรวมคาระหวางบริษัทตางสัญชาติในทาง

ธุรกิจ แมจะมีขอจํากัดในเรื่องของภาษาในการติดตอส่ือสารก็ตาม ดําเนินงานแบบ

กระจายอาํนาจ แบงฝายงานในองคการชัดเจน เกดิความคลองตวัในการทาํงานมากขึน้ 

 กิจกรรม Myanmar Countdown 2014 เปนกิจกรรมทางการตลาดที่มี

ผูเขารวมกิจกรรมถึง 150,000 คน และภาพขาวของกิจกรรมที่ถูกเผยแพรออกไป

ไมนอย ทําใหอินเด็กซยังรักษาตําแหนงของการเปนผูจัดกิจกรรมประจําปที่มีชื่อเสียง

และเปนที่รูจักในตลาดพมามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการ

ตลาดที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ก็ชวยใหกิจกรรมประสบความสําเร็จไปไดดวยดี 

 ปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายใน เรื่องบุคลากรทองถิ่น (พมา) ที่มีขอจํากัด

ดวยเรือ่งของภาษาในการสือ่สาร ซึง่ตองมกีารพฒันาบคุลากรใหความรูและทกัษะทาง

ภาษาอยางตอเน่ือง ในสวนของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก ก็คือ วัฒนธรรม

ของกลุมเปาหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไปไมสามารถควบคุมได ซึง่แนวทางแกไขกต็องมกีาร

วางแผนที่ดีและมีความปลอดภัยที่ครอบคลุมพื้นที่การจัดกิจกรรมมากขึ้น

 ขอเสนอแนะ เน่ืองดวยขอจํากัดของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในการวิจัย ควรมีการศึกษาถึงการบริหารงานของทั้งสองบริษัทขามชาติ เพื่อจะได

ทราบถึงขอมูลในภาพรวมของธุรกิจและนํามาเปรียบเทียบการบริหารงานของแตละ

องคการไดอยางชดัเจนข้ึน และในสวนของกจิกรรมทางการตลาด Myanmar Count-

down 2014 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมดังกลาว ตั้งแตครั้งแรกของการจัด

กิจกรรมมาจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและวิธีการวางแผนเพื่อ

รับมือกับตลาดพมาในแตละปของการจัดกิจกรรมไดดียิ่งขึ้นดวย
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 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต ผูวิจัยควรศึกษาเพิ่มเติมถึง

การบริหารธุรกิจของคูแขงในกลุมธุรกิจประเภทเดียวกันกับอินเด็กซที่มีการเขาไปทํา

ธรุกจิในพมาวาเปนอยางไร เพ่ือเปรยีบเทยีบถงึรปูแบบและทศิทางการดาํเนนิธรุกจิวา

มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร การบริหารธุรกิจแบบใดที่จะทําใหองคการประสบ

ความสําเร็จไดมากกวากัน และควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เขารวม

กิจกรรม Myanmar Countdown 2014 และในปถัดไป วามีการเปลี่ยนแปลง

หรือไม อยางไร อันมีผลตอการวางแผนกิจกรรมในทุกๆ ป อีกทั้งควรศึกษาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับดานการสื่อสารการตลาดที่ประสบความสําเร็จในตลาดพมา เพ่ือเปนการ

เปรียบเทียบและเห็นถึงสิ่งที่ควรพัฒนาและแกไขในการทําการสื่อสารการตลาด
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 การศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย บริษัท สหมงคลฟลม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูศึกษาไดเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยทําการเก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ และใชวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) ผูที่มีสวนเกี่ยวของในงานดานส่ือสารการตลาด

ภาพยนตรไทย ไดแก ฝายโฆษณา ฝายประชาสัมพันธ ฝายสงเสริมการขาย และ

ครีเอทีฟ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ  1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความ

คิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด  2. เพื่อศึกษาเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย 

บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. ความคดิสรางสรรคเปรยีบเหมอืนตนตอของกระบวนการในการดําเนนิ

งานดานสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย ท่ีเคร่ืองมือตางๆ ของการส่ือสารการตลาด

จาํเปนตองใชในการนาํเสนอชิน้งานออกสูสายตาของกลุมเปาหมาย ซึง่ความความโดด

เดนและแปลกใหมของความคิดสรางสรรคน้ันชวยทําใหภาพยนตรไทยเรื่องน้ันๆ 

มีความแตกตางจากคูแขง และมีสวนทําใหกลุมเปาหมายเกิดการจดจําภาพยนตร

เรื่องนั้นๆ ไดเปนอยางดี โดยข้ันตอนในการพัฒนาความคิดสรางสรรคนั้นมีท้ังหมด 

5 ขั้นตอน คือ การเก็บขอมูล การยอยขอมูล การพักตัวของขอมูล การกําเนิด

ความคิด และการปรับแตงความคิด แตจากการศึกษาพบวาใหความสําคัญกับ 2 

ขั้นตอนแรก คือ การเก็บขอมูลและการยอยขอมูล ซึ่งทําใหที่มาของวิธีคิดสรางสรรค

ทีม่หีลายวธิ ีไดแก การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณสวนตวั การสรางบคุลกิ

บางอยางใหภาพยนตร และการหาขอมูลเพิ่มเติม

 2. จุดขายของภาพยนตรนั้นมีความสําคัญ เปรียบเสมือนแกนกลางที่

ทุกฝายในแผนกภาพยนตรไทยจะตองยึดถือรวมกัน และหนวยงานทุกฝายจะตอง

ทําการนําเสนอไปในแนวทางเดียวกัน โดยจุดขายนี้เองจะเปนตัวบงชี้ใหทราบชัดเจน

วาภาพยนตรมีกลุมเปาหมายเปนคนกลุมใด และเราควรใชเครื่องมือใดในการส่ือสาร

กบักลุมเปาหมายกลุมนี ้นอกจากนี ้จดุขายของภาพยนตรยงัมสีวนสาํคญัในการคาดการณ

บทคัดยอ
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รายไดเปาหมายของภาพยนตรอีกดวย ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญในการวางแผน

งบประมาณในดานตางๆ ตอไป

 3. การนาํเสนอความคดิสรางสรรคในการสือ่สารการตลาดภาพยนตรไทย 

มีการใชจุดจับใจดานเหตุผลควบคูไปกับดานอารมณ โดยในดานส่ือสารการตลาด

ภาพยนตรไทยขัน้แรกเปนการดงึความสนใจของกลุมเปาหมายดวยการเลนกบัอารมณ

หลากหลายรูปแบบ จากนั้นจุดจับใจดานเหตุผลจึงเขามารับรองความนาสนใจของ

ภาพยนตรอกีท ีโดยการใชจดุจบัใจนัน้จะขึน้อยูกบัแนวทางของภาพยนตรดวยเชนกนั

 4. บรษิทั สหมงคลฟลม อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั มกีารใชเคร่ืองมอืส่ือสาร

การตลาดหลากหลายเครือ่งมอืเพือ่เขาถงึกลุมเปาหมายของภาพยนตร ไดแก โฆษณา 

ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษ และกลุมเปาหมายจะเปนตัว

กําหนดวาภาพยนตรเรื่องน้ันๆ ควรใชเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดเครื่องมือใด และใช

เทคนคินาํเสนอในรปูแบบใด ซ่ึงกลุมเปาหมายของภาพยนตรไทยทีป่ระสบความสาํเรจ็

มักจะไดแก กลุมวัยรุน และเทคนิคนําเสนอที่นิยมใช คือ การนําเสนอผานนักแสดงนํา 

เพราะเปนกลุมอางอิงที่มีผลตอการตัดสินใจชมภาพยนตรของกลุมวัยรุน

 5. การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดนั้นตองคํานึงถึงระยะเวลา เนื่องจาก

ภาพยนตรเปนสนิคาทีม่อีายกุารยนืโรงคอนขางสัน้และในทกุๆ สัปดาหจาํนวนรอบการ

ฉายก็ลดลงตามปริมาณภาพยนตรใหมที่เขาฉายในสัปดาหตอๆ มา ดังนั้น เครื่องมือ

สื่อสารการตลาดตางๆ จึงควรเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุดในชวงกอนภาพยนตร

เขาฉาย เพื่อดึงความสนใจใหมีการตัดสินใจออกมาชมภาพยนตรในชวงสัปดาหแรก 

และหากภาพยนตรมีกระแสตอบรับท่ีดีก็ควรมีการใชเครื่องมือส่ือสารการตลาดอยาง

ตอเนื่องออกไปอีก

คําสําคัญ: การพัฒนาความคิดสรางสรรค, ภาพยนตรไทย, การสื่อสารการตลาด, 

เครื่องมือการสื่อสารการตลาด, โฆษณา, ประชาสัมพันธ, การสงเสริม

การขาย, กิจกรรมพิเศษ
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 จากการประมวลขอมูลในงานวิจัย (สมบัติ เตชะรัตนประเสริฐ, 2550) 

พบวา ผูนําตลาดอยางบริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูผลิตและ

ผูจัดจําหนายรายใหญในประเทศไทย ท่ีดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนานกวา 40 ป มี

ภาพยนตรหลายเรื่องประสบความสําเร็จจนสามารถข้ึนอันดับหนึ่งบ็อกซออฟฟศ

ประจําสัปดาห รวมไปถึงการไดรับรางวัลจากสถาบันตางๆ มากมาย โดยมีการใชการ

สื่อสารการตลาดเพื่อกระตุนรายไดของภาพยนตรไทย ซ่ึงประกอบไปดวยการใชส่ือ

โฆษณาผานชองทางตางๆ ทั้งในสื่อหลักและสื่อนอกสถานที่ การทําประชาสัมพันธทั้ง

ในสื่อตางๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงการ

จดักจิกรรมทางการตลาดและการสงเสรมิการขายเพือ่สรางการรบัรูและกระตุนใหเกดิ

การตัดสินใจชมภาพยนตร ซึ่งโดยภาพรวมแลวถือวาเปนบริษัทภาพยนตรที่ใชการ

สือ่สารการตลาดทกุๆ ชองทาง อกีทัง้ยงัมปีระสบการณในธรุกจิภาพยนตรมามากกวา 

40 ป 

 จากรายไดภาพยนตรไทยตัง้แตป 2554-2556 ของ www.siamzone.com 

พบวามีภาพยนตรไทยจากบริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ประสบ

ความสําเร็จจนติด 10 อันดับแรกของภาพยนตรที่ทํารายไดสูงสุดในทุกๆ ป โดยมี

ภาพยนตรตดิอนัดบัปละ 3-5 เรือ่ง ซ่ึงถือไดวามจีาํนวนภาพยนตรทีป่ระสบความสาํเรจ็

ในดานรายไดไมนอยเลยทีเดียว และดวยเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมาในขางตน ผูศึกษา

จึงมีความสนใจศึกษาการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยของบริษัท สหมงคลฟลม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนศึกษาภาพยนตรที่ประสบความ

สําเร็จในชวง 3 ปที่ผานมา โดยเลือกภาพยนตรที่ทํารายไดสูงสุดในแตละปตั้งแตป 

2554-2556 (ไมรวมภาพยนตรเรือ่ง ตาํนานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 3 ภาคยทุธนาว ี

และตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4 ภาคศึกนันทบุเรง ที่บริษัท สหมงคลฟลม 

อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนเพียงผูจัดจําหนายเทานั้น) จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 

ภาพยนตรเรื่อง “30+ โสด on sale” “แหยม ยโสธร 3” และ “ยักษ” โดยศึกษาถึง
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การพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ใชในการสื่อสารการตลาดและการใชเครื่องมือตางๆ 

ในการสื่อสารการตลาดเพื่อใหภาพยนตรประสบความสําเร็จไปไดดวยดี

วัตถุประสงคในการศึกษา

 1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสารการ

ตลาดภาพยนตรไทย บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 2. เพื่อศึกษาเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย บริษัท 

สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

วิธีการวิจัย

 ขั้นแรกเปนการนําภาพยนตรไทยของบริษัท สหมงคลฟลม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ที่ทํารายไดสูงสุดในแตละปตั้งแตป 2554-2556 (ไมรวมภาพยนตร

เรื่อง ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ภาคยุทธนาวี และตํานานสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช 4 ภาคศึกนันทบุเรง ที่บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด เปนเพียงผูจัดจําหนายเทานั้น) ไดแก ภาพยนตรเรื่อง “30 + โสด on sale” 

“แหยม ยโสธร 3” และ “ยักษ” โดยศึกษาเครื่องมือที่ใชในการส่ือสารการตลาด 

จากเอกสารภายในบริษัท และแหลงขอมูลจากเว็บไซตตางๆ อาทิ www.yakmovie. 

com, www.newswit.com เปนตน จากน้ันจึงเปนการสัมภาษณเจาะลึก (Depth 

Interview) บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในงานดานสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย

เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสารการตลาดภาพยนตร

ไทย และการใชเครื่องมือเพื่อการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

สวนที่ 1 กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อการสื่อสารการ
ตลาดภาพยนตรไทย บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด

 1.1 ความสําคัญของความคิดสรางสรรคในการสื่อสารการตลาด

ภาพยนตรไทย

 จากการศกึษาดวยวธิกีารสมัภาษณพบวา ความคดิสรางสรรคเปรยีบเหมอืน

ตนตอของกระบวนการในการดําเนินงานดานส่ือสารการตลาดภาพยนตรไทย ซึ่ง

เครื่องมือตางๆ ของการสื่อสารการตลาดจําเปนตองใชความคิดสรางสรรคในการ

นําเสนอชิ้นงานออกสูสายตาของกลุมเปาหมาย โดยที่ความโดดเดนและแปลกใหม

ของความคิดสรางสรรคนั้นชวยทําใหภาพยนตรไทยเรื่องนั้นๆ มีความแตกตางจาก

คูแขง และมีสวนทําใหกลุมเปาหมายเกิดการจดจําภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ ยังพบวาการใชความคิดสรางสรรคในการดําเนินงานดานสื่อสารการตลาด

ภาพยนตรไทย ควรมกีารใชความคดิสรางสรรคนัน้ใหเหมาะสมกบัการดาํเนนิงานและ

สอดคลองกับชองทางในการนําเสนอ

 1.2 การพฒันาความคดิสรางสรรคในการส่ือสารการตลาดภาพยนตรไทย

 ขั้นตอนของการพัฒนาความคิดสรางสรรคนั้น จากการศึกษาดวยวิธีการ

สัมภาษณพบวา การดําเนินงานนั้นไดใหความสําคัญกับ 2 ขั้นตอนแรก คือ การเก็บ

ขอมูลและการยอยขอมูล ซึ่งตอมาไดนําขอมูลตางๆ มาประมวลผลจนเกิดวิธีการคิด

สรางสรรคหลากหลายวิธีดวยกัน ไดแก การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ

สวนตัว การสรางบุคลิกบางอยางใหภาพยนตร และการหาขอมูลเพิ่มเติม

 1.3  จุดขายของภาพยนตรในการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย

 จากการศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณพบวา จุดขายของภาพยนตรนั้นมี

ความสําคัญ โดยจุดขายนั้นคือสวนที่ดีที่สุดของภาพยนตร ซึ่งจุดขายจะเปรียบเสมือน

แกนกลางทีท่กุฝายในแผนกภาพยนตรไทยจะตองยดึถอืรวมกนั และหนวยงานทกุฝาย
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กจ็ะตองทาํการนาํเสนอไปในแนวทางเดยีวกัน โดยจดุขายนีเ้องจะเปนตวับงชีใ้หทราบ

ชัดเจนวาภาพยนตรมีกลุมเปาหมายเปนคนกลุมใด และเราควรใชเคร่ืองมือใดในการ

สื่อสารกับกลุมเปาหมายกลุมนี้ นอกจากนี้ จุดขายของภาพยนตรยังมีสวนสําคัญใน

การคาดการณรายไดเปาหมายของภาพยนตรอีกดวย ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญในการ

วางแผนงบประมาณในดานตางๆ ตอไปและถงึแมวาภาพยนตรบางเรือ่งอาจจะไมไดมี

จุดขายที่แข็งแรงมากพอที่จะนําไปใชในการดําเนินงานมากนัก จึงเปนหนาที่ของทุก

ฝายในแผนกภาพยนตรไทยที่จะตองสรางสรรคประเด็นอื่นๆ ที่สามารถใชเปนจุดขาย

ขึ้นมาทดแทน

 เมื่อไดจุดขายของภาพยนตรแลวยังพบวา ภาพยนตรเรื่องหนึ่งอาจมีการ

ใชเทคนิคนําเสนอหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับแนวทางและจุดขายของภาพยนตร 

โดยพบวามีการนําเสนอจุดขายผานเทคนิคตางๆ ในการสื่อสารการตลาด ไดแก การ

นาํเสนอผานนกัแสดงนาํ การนาํเสนอโดยใชอารมณรวมของกลุมเปาหมาย การนาํเสนอ

ตัวภาพยนตรโดยตรง การนําเสนอผานการรับรองจากบุคคลที่มีชื่อเสียง และการนํา

เสนอผานเพลง 

 1.4 การใชจุดจับใจในการนําเสนอความคิดสรางสรรคในการสื่อสาร

การตลาดภาพยนตรไทย

 จากการศกึษาดวยวธิกีารสมัภาษณพบวา การนาํเสนอความคิดสรางสรรค

ในการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย มีการใชจุดจับใจดานเหตุผลควบคูไปกับดาน

อารมณ โดยในดานสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยขั้นแรกจะเปนการจึงความสนใจ

ของกลุมเปาหมายดวยการเลนกับอารมณหลากหลายรูปแบบ อาทิ อารมณขัน ความ

หวาดกลัว ความดึงดูดทางเพศ เปนตน จากนั้นจุดจับใจดานเหตุผลจึงเขามารับรอง

ความนาสนใจของภาพยนตร โดยการใชจดุจบัใจนัน้จะขึน้อยูกบัแนวทางของภาพยนตร

ดวยเชนกนั ซึง่จดุจบัใจทีน่ยิมใชในการนาํเสนอความคดิสรางสรรค ไดแก จดุจบัใจดาน

ความรักที่นิยมใชในภาพยนตรที่เกี่ยวของกับความรักและความสัมพันธ จุดจับใจดาน

ความกลัวจุดจับใจดานความลึกลับนาคนหาที่นิยมใชในภาพยนตรแนวสยองขวัญ 

จุดจับใจดานความสนุก ตื่นเตน ตื่นตาตื่นใจที่นิยมใชในภาพยนตรแนวแอคชั่นหรือ

แฟนตาซี จุดจับใจดานอารมณขันที่นิยมใชในภาพยนตรตลก 
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สวนท่ี 2 เครื่องมือที่ใชในการส่ือสารการตลาดภาพยนตรไทย บริษัท 
 สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 2.1  การเลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย

 จากการศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณพบวา บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาด มีการใชเครื่องมือสื่อสาร

การตลาดแบบรอบดาน ซ่ึงเหตุผลของการเลือกใชทุกเครื่องมือนั้นก็เปนการเพ่ิม

ชองทางตางๆ และเพื่อไมใหเปนการเสียโอกาสที่จะทําใหกลุมเปาหมายไดรู จัก

ภาพยนตรมากยิง่ขึน้ โดยเครือ่งมอืทีเ่ลอืกใชนัน้ ไดแก  1. การโฆษณา  2. ประชาสมัพนัธ  

3. การสงเสริมการขาย  4. การจัดกิจกรรมพิเศษ  5. สื่อ ณ จุดขาย 

 2.2  ขั้นตอนในการวางแผนสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย 

 จากการศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณพบวา การวางแผนงานน้ันจะเร่ิม

ดําเนินการลวงหนาประมาณ 2 เดือนกอนภาพยนตรเขาฉาย ซึ่งจะตองวางแผนงาน

โดยเนนการเขาถึงกลุมเปาหมายและเลือกใชชองทางที่มีประสิทธิภาพในการนําเสนอ

เปนหลัก โดยฝายโฆษณานั้นอาจจะมีการดําเนินงานลวงหนา 1-3 เดือน ซึ่งโฆษณา

ทางโทรทัศนนั้นจะมีเฉพาะภาพยนตรบางเรื่องที่นาจะทํารายไดไดดีเทานั้น และยังมี

สื่อโฆษณาบางสวน เชน พื้นที่บนรถไฟฟาที่เปนการวางแผนลวงหนา 1 ป ในสวนของ

ฝายประชาสัมพันธ มีการวางแผนในการดําเนินงานเพื่อนําเสนอภาพยนตรลวงหนา

กอนเขาฉายประมาณ 2 เดือน โดยมีการใชพื้นที่ประชาสัมพันธภาพยนตร 2 แบบ คือ 

ประชาสัมพันธแบบมีคาใชจาย และแบบไมมีคาใชจาย ซึ่งแบบมีคาใชจายจะเปนการ

ซือ้ชวงเวลา เชน ในรายการของบรษิทั เวริคพอยท เอน็เตอรเทนเมนท จาํกดั (มหาชน) 

เพื่อสอดแทรกการประชาสัมพันธของภาพยนตร โดยเปนลักษณะของการสอดแทรก

ประชาสัมพันธในชวงรายการตางๆ ตลอดทั้งป และแบบที่ไมเสียคาใชจายจะเปนการ

นาํเสนอแงมมุตางๆ ของภาพยนตรใหสอดรบักบัความตองการของสือ่มวลชน ในสวน

ของฝายสงเสริมการขายและครีเอทีฟ เปนสวนงานที่ตองดําเนินงานรวมกันอยูเสมอ 

โดยการวางแผนงานน้ันเม่ือไดจุดขายของภาพยนตร ฝายสงเสริมการขายจะเริ่ม

วางแผนงานทีส่อดคลองกบัภาพยนตร ทัง้ในดานเน้ือหา เชน หาตราสินคาทีส่อดคลอง

กบัภาพยนตรมาทาํสงเสรมิการขาย และดานนกัแสดงนาํ เชน ทาํสงเสรมิการขายรวม
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กับตราสินคาที่นักแสดงนําเปนพรีเซ็นเตอร เมื่อวางแผนแตละกิจกรรมตางๆ แลวนั้น
จะเปนหนาที่ของครีเอทีฟที่จะลงรายละเอียดของรูปแบบกิจกรรมตางๆ 
 นอกจากน้ียังใหความสําคัญในเรื่องของการวางแผนระยะเวลาการ
ดําเนินงาน โดยเครื่องมือสื่อสารการตลาดตางๆ จะตองถูกนํามาใชในชวงกอน
ภาพยนตรเขาฉาย เพือ่สรางกระแสของภาพยนตรใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการ 
เนื่องจากสัปดาหแรกของการเขาฉายเปนชวงเวลาที่สามารถทํายอดจําหนายบัตรชม
ภาพยนตรไดมากทีส่ดุ และอายกุารยนืโรงของภาพยนตรคอนขางสัน้และมภีาพยนตร
เรื่องอื่นๆ เขาฉายตอในทุกๆ สัปดาหทําใหจํานวนรอบการฉายลดลง จึงทําใหการใช
เครื่องมือสื่อสารการตลาดถูกเนนหนักในชวงกอนภาพยนตรเขาฉาย และตองมีการ
วางแผนในเรื่องระยะเวลาอยางรอบคอบ

 2.3  การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดของภาพยนตรเรื่อง 30+ โสด 
ON SALE 

 จากการศึกษาการสื่อสารการตลาดของภาพยนตรเรื่อง 30+ โสด ON 
SALE พบวา Theme ของภาพยนตร คือ การขายความโสดของผูหญิง ซึ่งมีกลุมเปา
หมายหลักคือ ผูหญิงวัยทํางานที่ยังโสด และกลุมเปาหมายรอง คือ วัยรุน โดยจุดขาย
ของภาพยนตร ไดแก การมีนักแสดงนําระดับแนวหนาของประเทศ เนื้อเรื่องที่เขาถึง
ความรูสึกของซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของภาพยนตร และความสําเร็จของผูกํากับจาก
ภาพยนตรที่เคยสรางปรากฏการณในอดีต 
 ในสวนของเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เลือกใชนั้น ไดแก  1. โฆษณา 
โดยเลือกใชสื่อโฆษณาในทุกๆ ชองทางที่เขาถึงกลุมเปาหมาย  2. ประชาสัมพันธ ซึ่ง
เนนการนาํเสนอภาพของนกัแสดงในสือ่มวลชนทกุประเภท อกีทัง้ยงัมกีารจดักจิกรรม
พิเศษของฝายประชาสัมพันธในชวงกอนภาพยนตรเขาฉาย โดยการรับบริจาคและ
การนาํนกัแสดงนาํไปรวมบรจิาคสิง่ของใหผูประสบภัยนํา้ทวม  3. การสงเสรมิการขาย 
ซึง่อาศยันกัแสดงนาํมาและมลูคาของรางวัลมากระตุนใหกลุมเปาหมายเกดิการซือ้บตัร
ชมภาพยนตร  4. กจิกรรมพเิศษในจุดตางๆ เพือ่สรางการรบัรูไปยงักลุมเปาหมายและ
ตอยอดกิจกรรมไปยังโซเชียลมีเดีย

 2.4 การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดของภาพยนตรเรื่อง ยักษ
 จากการศึกษาการสื่อสารการตลาดของภาพยนตรยักษ พบวา Theme 

ของภาพยนตร คือ มิตรภาพ ความรัก ความผูกพันระหวางเพื่อน โดยมีกลุมเปาหมาย
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หลากหลาย ไดแก เด็ก วัยรุนและกลุมครอบครัว ซึ่งจุดขายของภาพยนตร คือ การ

เปนแอนเิมชัน่ 3 มติทิีใ่ชเทคนคิพิเศษตางๆ จนไดภาพทีม่คีณุภาพเทยีบเทาแอนเิมชัน่

จากตางประเทศ ผลงานการกํากับของนักคิดและนักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 

และยังเปนการรวมตัวกันของศิลปนดารานักแสดงที่มารวมงานกันในภาพยนตร

เรื่องนี้

 ในสวนการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาด ไดแก  1. โฆษณา โดยเลือกซื้อ

สื่อโฆษณาที่เขาถึงกลุม Mass  2. ประชาสัมพันธ เนนนําเสนอคาแรคเตอรตัวละคร

ในสื่อมวลชนทุกประเภท  3. กิจกรรมพิเศษ ซึ่งภาพยนตรเรื่องยักษมีการจัดกิจกรรม

พิเศษที่มากกวาภาพยนตรเรื่องอื่น เนื่องจากกลุมเปาหมายสวนใหญ คือ เด็กไปจนถึง

กลุมวัยรุน อีกทั้งยังเปนการรวมทุนสรางของหลายๆ บริษัทหนึ่งในนั้น คือ บริษัท 

ซปุเปอรจิว๋อเีวนท จํากดั มปีระสบการณในการจัดกจิกรรมสําหรบัเดก็มาอยางยาวนาน 

โดยเขามาสนับสนุนในทุกกิจกรรมอยางเต็มที่ 

 2.5 การใชเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดของภาพยนตรเรือ่งแหยมยโสธร 3

จากการศกึษาการสือ่สารการตลาดของภาพยนตรเรือ่งแหยมยโสธร 3 พบวา Theme 

ของภาพยนตร คอื ความรกัในฉบบัรากหญา การันตคีวามฮาแบบโหนกขยบักาํลงัสาม 

โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ฐานแฟนกลุมเดิมที่เปนวัยทํางานทั้งคนเมืองที่อยากชม

ภาพยนตรตลกคุณภาพ คนกลุมชานเมืองท่ีชื่นชอบความสนุกสนานในแบบทองถิ่น 

และกลุมวัยรุน และมีจุดขาย คือ ความเปนภาพยนตรภาคตอที่ประสบความสําเร็จมา

โดยตลอด ความรักแบบโรมิโอกับจูเลียต แตเปนฉบับแบบรากหญา และผลงานการ

กํากับและแสดงนําของศิลปนตลกชื่อดัง

 ในสวนของเครื่องมือสื่อสารการตลาด ประกอบไปดวย  1. โฆษณา โดย

เลือกซื้อสื่อโฆษณาที่เขาถึงกลุม Mass และเนนยํ้าในกลุมวัยรุน  2. ประชาสัมพันธ 

เนนประชาสมัพนัธกลุมนกัแสดงวยัรุนหนาใหมใหเปนทีรู่จกั  3. กจิกรรมพเิศษ ซึง่เนน

ใหเขาถงึความรูสกึเบ้ืองลกึของกลุมเปาหมาย และเกดิความภาคภูมิใจในความเปนคน

อีสาน
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อภิปรายผลการศึกษา

 ภาพรวมในการดําเนินงานในดานสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยนั้น 

พบวาจุดขายของภาพยนตรจะเปนตัวท่ีกําหนดกลุมเปาหมายของภาพยนตรเร่ืองนั้น 

โดยจะถกูนาํไปพฒันาตอจนเกดิเปนความคดิสรางสรรคออกมา ซึง่ถอืวามคีวามสําคญั

ในการดําเนินงานดานสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยเปนอยางมาก เพราะจุดขาย

เปนการบอกผูชมวาอะไรคอืสิง่ทีน่าสนใจของภาพยนตรไทยเรือ่งนัน้ๆ โดยลักษณะของ

จุดขายสวนใหญในภาพยนตรไทยท่ีประสบความสําเร็จนั้น ไดแก นักแสดงนําที่เปน

ดารายอดนิยมหรือศิลปนคนดังท่ีเขามามีสวนรวมในภาพยนตรไทยเร่ืองนั้นๆ และ

แนวทางของภาพยนตรที่โดยสวนใหญมักเปนแนวตลกขบขัน โรแมนติคคอเมดี้ หรือ

อาจเปนแนวทางทีแ่ปลกใหมและไมเคยเกดิขึน้มากอน ซ่ึงนอกจากจดุขายจะสามารถ

บอกกลุมเปาหมายของภาพยนตรเรื่องน้ันๆ ไดแลว ยังสามารถสงผลตอเนื่องไปยัง

ความสําเร็จในดานรายไดภาพยนตรหากมีการกําหนดกลุมเปาหมายไดตรงกลุม 

 ในสวนของกลุมเปาหมาย ภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จของบริษัท 

สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดนั้น พบวาสวนใหญมีกลุมวัยรุนเปนกลุม

เปาหมาย เนื่องมาจากแนวทางของภาพยนตรและจุดขายตางๆ ที่ตอบสนองรสนิยม

ของกลุมวัยรุนท้ังเร่ืองราวความรักและความตลกขบขัน ซึ่งสวนใหญมักใชเทคนิค

นาํเสนอผานนกัแสดงนาํ เพราะนกัแสดงนาํเปนกลุมอางองิทีม่อิีทธพิลตอการตดัสินใจ

และสามารถดึงความสนใจจากกลุมวัยรุนไดเปนอยางดี โดยการใหนักแสดงนําเขาไป

มีสวนรวมในการสื่อสารการตลาดผานเครื่องมือตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษอยาง

การทวัรโรงภาพยนตรเพือ่ใหนกัแสดงทํากจิกรรมหนาโรงภาพยนตร ซึง่เปนชองทางที่

มีการเขาถึงกลุมวัยรุนไดโดยตรง หรือการจัดกิจกรรมในโซเชียลมีเดียตางๆ น้ัน ที่มี

การใช Viral Video ของนักแสดงนําในการเชิญชวนทํากิจกรรม ก็เปนการเจาะกลุม

วัยรุนโดยใชชองทางสื่อที่ตรงกับไลฟสไตลในปจจุบันของวัยรุน 

 นอกจากนี้ ในการกระตุนใหผูชมมีความสนใจในตัวภาพยนตรนั้น สวนงาน

ดานสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยบริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ไดพยายามใชความคดิสรางสรรคเขาไปจบัในเรือ่งอารมณของกลุมเปาหมายเปนอนัดบั

แรก เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและเกิดความตองการที่จะชมภาพยนตร และเมื่อเกิดความ

ตองการขึน้แลวกลุมเปาหมายกจ็ะเกดิการหาขอมลูของภาพยนตรซึง่จะชวยใหเหน็ถงึ
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จุดขายไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตอจากนั้นจะเปนการใชจุดจับใจดานเหตุผลเขามา

ประกอบในภายหลงัเพือ่ใหขอมลูความนาสนใจของภาพยนตร ยกตวัอยาง การตดัฉาก

ที่มีมุกตลกตางๆ ในโฆษณาตัวอยางภาพยนตรเรื่องแหยมยโสธร 3 เพื่อเขาไปจับ

อารมณขนัของกลุมเปาหมาย เปนตน โดยเหตผุลทีเ่นนการใชจดุจบัใจดานอารมณนัน้ 

เนือ่งมาจากภาพยนตรเปนสนิคาทีแ่ตกตางจากสนิคาประเภทอืน่ ทีไ่มมกีารทดลองใช 

ผูบริโภคจึงไมสามารถรับรูถึงคุณสมบัติหรือขอดีขอเสียตางๆ ไดแบบสินคาอื่นๆ ที่ใช

ในชีวิตประจําวันจนเกิดความคุนเคย อีกท้ังภาพยนตรยังเปนสินคาที่ไมสามารถบอก

ไดวาดหีรอืไมจนกวาจะไดรบัชม และยงัมอีายทุีค่อนขางสัน้ในการยนืโรงเขาฉาย ดงันัน้ 

สิ่งที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจไดจึงตองมีการสรางลักษณะบางอยางที่กลุม

เปาหมายสามารถสัมผัสได โดยการใชความคิดสรางสรรคตางๆ ที่ใชจุดจับใจดาน

อารมณ เพือ่ใหผูบรโิภคทีเ่ปนกลุมเปาหมายเกดิความรูสึกคลอยตามและตดัสินใจเลือก

ชมภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ในที่สุด

 ในสวนของการใชเครือ่งมอืสือ่สารการตลาด บรษิทั สหมงคลฟลม อนิเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ผลการศึกษาภาพยนตรไทยที่ประสบความสําเร็จดานรายไดทั้ง 

3 เรื่อง พบวาสวนใหญเปนภาพยนตรประเภทโรแมนติคคอเมดี้ที่มักจะประสบความ

สําเร็จอยูบอยครั้งในวงการภาพยนตรไทย ซึ่งมีกลุมเปาหมายสวนใหญที่ตรงกันคือ 

กลุมวัยรุน จึงทําใหการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยน้ันไดใหความสําคัญในเรื่อง

ของการเขาถึงกลุมเปาหมายกลุมนี้เปนอยางมาก โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการกําหนด

กลุมเปาหมาย และกลุมเปาหมายน้ีเองจะเปนตัวตัดสินวาจุดขายใดของภาพยนตรที่

ควรมีการสื่อสารออกไป และควรมีการใชเครื่องมือส่ือสารการตลาดแตละเครื่องมือ

อยางไรเพื่อสรางความสนใจใหกับกลุมวัยรุน ในดานของจุดขายนั้น พบวาทั้ง 3 เรื่อง

มจีดุขายทีต่รงกนัคอืนกัแสดงนาํและศลิปนทีเ่ขามามีสวนรวมในภาพยนตร ซึง่ชีใ้หเหน็

วาภาพยนตรท่ีประสบความสําเร็จน้ันควรมีนักแสดงนําหรือศิลปนที่มีช่ือเสียงเปนจุด

ขายสําคัญที่ใชสื่อสารกับกลุมวัยรุนที่เปนกลุมเปาหมายสวนใหญ 

 ในสวนของการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดนั้น ภาพยนตรไทยทั้ง 3 เรื่อง

มีการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายเครื่องมือ ซึ่งชี้ใหเห็นวาภาพยนตรที่

ประสบความสาํเรจ็นัน้มกีารใชเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดอยางหลากหลาย เพือ่สือ่สาร

ใหเขาถึงกลุมเปาหมายในทุกๆ ชองทาง แตการใชเครื่องมือตางๆ น้ันควรปรับใหมี

ความสอดคลองกบักลุมเปาหมายสวนใหญคอืกลุมวยัรุน ซ่ึงเครือ่งมอืสือ่สารการตลาด
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ที่ควรเลือกใชเพื่อใหภาพยนตรประสบความสําเร็จนั้น ไดแก  1. โฆษณา ทั้งสื่อหลัก
ทีเ่ปน Mass Media และสือ่ประเภท Out Of Home ซึง่การซือ้สือ่โฆษณาในชวงเวลา
ไพรมไทมหรอืซือ้โฆษณาในจดุทีส่าํคญันัน้  2. ประชาสมัพันธ ทัง้ในแบบทีไ่ดพืน้ทีโ่ดย
ไมเสียคาใชจายและในแบบ Tie-in ในรายการโทรทัศน  3. กิจกรรมพิเศษ โดยเนน
การมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย และการจัดกิจกรรมทางออนไลนบนโซเชียลมีเดีย
ตางๆ ซึง่ตอบโจทยในเรือ่งไลฟสไตลปจจบุนัและถอืเปนการเขาหากลุมเปาหมายทีเ่ปน
วัยรุนโดยตรง
 นอกจากน้ี จากการศึกษาการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทยบริษัท 
สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดชี้ใหเห็นวา ควรมีการวางแผนการดําเนิน
งานอยางรอบคอบเพือ่ใหภาพยนตรประสบความสาํเรจ็โดยเฉพาะอยางยิง่การวางแผน
ในเรื่องของระยะเวลา โดยในแตละเครื่องมือส่ือสารการตลาดนั้นจะตองมีการ
วางแผนระยะเวลาใหสอดรับกับหนวยงานนอกองคกรที่ตองประสานงาน และทําการ
สื่อสารออกมายังกลุมเปาหมายในชวงกอนภาพยนตรเขาฉาย ไมวาจะเปนขาวสาร
ตางๆ หรอืกจิกรรมพเิศษ เนือ่งจากภาพยนตรเปนสินคาทีม่อีายกุารยนืโรงคอนขางส้ัน
และในทุกๆ สัปดาหจํานวนรอบการฉายก็ลดลงตามปริมาณภาพยนตรใหมที่เขาฉาย
ในสปัดาหตอๆ มา ดงันัน้ เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดตางๆ จึงควรเขาถงึกลุมเปาหมาย
ใหมากทีส่ดุเพือ่ดงึความสนใจใหมกีารตดัสนิใจออกมาชมภาพยนตรในชวงสปัดาหแรก 
และหากภาพยนตรมีกระแสตอบรับท่ีดีก็ควรมีการใชเครื่องมือส่ือสารการตลาดอยาง
ตอเนื่องออกไปอีก เชน การจัดกิจกรรมทัวรโรงภาพยนตรที่มีการนํานักแสดงมารวม
กิจกรรมเพื่อเรงยอดการจําหนายบัตรชมภาพยนตร

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 ควรมกีารศกึษาโดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัผูจดัจาํหนายภาพยนตรไทยท่ีเปน
คูแขง เพ่ือหาความแตกตางในเรือ่งของการพฒันาความคดิสรางสรรคและรายละเอยีด
การใชเคร่ืองมอืสือ่สารการตลาดภาพยนตรไทย หรอือาจเปนการศกึษาในมมุมองของ
ผูทีม่สีวนเกีย่วของในการสือ่สารการตลาดภาพยนตรไทย ซ่ึงถอืเปนผูสงสารออกไปยงั
กลุมเปาหมาย การศึกษาในครั้งตอไปควรมีการศึกษาในมุมกลับกันของผูรับสาร เพื่อ
หาคําตอบของประสิทธิภาพของความคิดสรางสรรคและการใชเคร่ืองมือสื่อสาร

การตลาดภาพยนตรไทยในมุมมองของผูชมที่เปนกลุมเปาหมาย
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ผูกลั่นกรองโดย

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารและกลยุทธการสื่อสารการตลาดของนิตยสาร
หนีกรุงไปปรุงฝน” การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re-
search) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารระดับกลาง ตลอดจนฝายปฏิบัติการของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนรวมทั้ง
สมัภาษณกลุมผูอานนติยสารหนกีรงุไปปรุงฝน โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาการบรหิาร
งานของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน ตลอดจนเพื่อศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาด
ของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน รวมถึงเพื่อศึกษาแนวโนมของนิตยสารหนีกรุงไปปรุง
ฝนในอนาคต
  ผลการศึกษาพบวา นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน ดําเนินงานภายใตบริษัท 
สํานักพิมพหนีกรุง จํากัด มีแนวคิดที่วา “ปลุกความฝน เปลี่ยนความคิด ปรุงชีวิตให
สวยงาม” นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนจัดเปนนิตยสารแนวอินดี้ เนื้อหาเปนวาไรตี้การ
ทองเท่ียวโดยการเขียนแบบเลาเรื่อง วรรณกรรมกึ่งเรื่องสั้น จัดทําข้ึนเพื่อใหเปน
นติยสารทีน่าอาน มคีวามเปนเอกลกัษณเฉพาะทางและแตกตางจากนติยสารทองเทีย่ว
ทั่วไป โดยตองการใหเปนที่รูจักในกลุมผูอานมากขึ้น
 นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน เปนองคกรนิตยสารขนาดเล็ก มีการแบง
โครงสรางองคกรตามหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางานแบบเรียบงาย สวนการ
บริหารกองบรรณาธิการ มีการกําหนดนโยบายการทํางานที่คอนขางอิสระ ไมยึดติด
กับสถานที่ในการทํางานและเวลาเขางาน แตมีการกําหนดระยะเวลาการจัดสงงาน
ทีช่ดัเจน บรรณาธิการบรหิารจะเปนผูกาํหนดเนือ้หาภายในเลม โดยแบงตามประเภท
ของเน้ือหาและแยกออกเปนแตละคอลัมน ในสวนของการบริหารการผลิต ใหความ
สําคัญกับขั้นตอนและกระบวนการผลิตนิตยสารมีการประชุมวางแผนการทํางานเพื่อ
ใหทกุคนมสีวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ของการทาํงานทกุขัน้ตอน การออกแบบ
ปกและภาพปกของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนแตละเลม การกําหนดแนวคิดของ
นติยสาร การจดัหนาใชหลกัความสมดลุในการจดัวางเปนหลกัเพ่ือความสวยงาม ดาน
การพิมพนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนไมมีโรงพิมพอยูในองคกร จึงใชวิธีจางโรงพิมพ
ภายนอกดําเนินการจัดพิมพ สวนการบริหารการจัดการ ดานการจัดจําหนาย มี 3 วิธี 
คือ  1. จําหนายผานสายสงไปยังตามรานขายหนังสือทั่วประเทศ  2. การจัดสงผาน

บทคัดยอ
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ระบบสมาชกิทางไปรษณยี 3. จดัจาํหนายในระบบออนไลนรปูแบบ E-magazine บน
เว็บไซตของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนและผาน App Store ทางดานระบบสมาชิก
นิตยสารไดนํากิจกรรมทางการตลาดเขามากระตุนการบอกรับสมาชิกนิตยสาร สวน
ดานการโฆษณา นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนมีขอไดเปรียบมากกวานิตยสารฉบับอื่น 
สามารถดึงกลุมลูกคาท่ีมีอยูในบริษัทเอเจนซ่ีโฆษณา ใหมาลงโฆษณาและรวมจัด
กิจกรรมกับทางนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน
 สําหรับกลยุทธการสื่อสารการตลาดของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนที่ผาน
เครื่องมือการสื่อสารประเภทตางๆ มีการคํานึงถึงเปาหมายและวัตถุประสงคในการ
สื่อสารการตลาดเปนหลัก โดยเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ในรูปแบบสื่อที่
ผานสื่อมวลชน (Above the line) และเนนสื่อที่ไมผานสื่อมวลชน (Below the line) 
คือ การประชาสัมพันธ (Public Relations) กิจกรรมทางการตลาด (Event Market-
ing) การสงเสริมการขาย (Sale promotion) และการใชเครือขายการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส (Internet) เชน www.neekrung.com, www.facebook.com/
neekrungmagazine โดยสวนใหญเลือกใชกิจกรรมทางการตลาดมากที่สุดและใช
เครื่องมือการสื่อสารประเภทอื่นจัดทําควบคูกันไป ทั้งที่เปนกิจกรรมทางการตลาดที่
จัดขึ้นเองและกิจกรรมทางการตลาดที่ผูอื่นจัดขึ้น เชน องคกร, ผูสนับสนุน ซึ่งเปนสื่อ
ที่สามารถเขาถึงผูอานไดงาย เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิตยสารหนีกรุง
ไปปรุงฝนกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการรับรู สนใจและติดตามกิจกรรม สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อนิตยสาร 
 แนวโนมของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนในอนาคต จะเพิ่มสมาชิกและยอด
พมิพของนติยสาร จะใชการประชาสมัพนัธ การจดักจิกรรมทางการตลาด การสงเสรมิ
การขาย เครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และมีการวางแผนจัดทํากิจกรรมในสวน
ของ CSR การทําความดีเพื่อสังคม การจัดกิจกรรมระหวางสมาชิกนิตยสารเพิ่มเขามา 
และขยายกลุมสมาชิกเฟซบุกนิตยสารหนีไปปรุงฝนใหมีเพิ่มขึ้นในอนาคต สวนใน
รูปแบบของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน มีพัฒนารูปแบบของกระดาษและรูปแบบของ
ดิจิทัล E-magazine ควบคูกันไปท้ัง 2 รูปแบบ มีการปรับในสวนของเนื้อหา ภาพ
ประกอบใหทันสมัยมากขึ้น และจัดทําเน้ือหาแบบ 2 ภาษา ในอนาคตเพื่อตอนรับ
ประชาคมอาเซียน 

คําสําคัญ: นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน, การบริหารนิตยสาร, กลยุทธการสื่อสารการ
ตลาด, แนวโนมในอนาคต
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 นิตยสารในปจจุบันมีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากการขยายตัวของ
ดิจิตอลมีเดียมีเพิ่มขึ้น อีกทั้งทําใหปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรมการเสพขอมูลขาวสาร
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น สงผลใหนิตยสารมีการเปลี่ยนแปลงชองทางการ
นําเสนอเนื้อหา ดวยการเปลี่ยนจากรูปแบบสิ่งพิมพใหเปนแบบดิจิตอลมากขึ้น แต
สําหรับนิตยสารในไทยยังคงตองใชเวลาอีกมากและอาจเปนสังคมที่มีผูอานนิตยสาร
ในรปูแบบกระดาษและรปูแบบดจิิตอลควบคูกนัไป เมือ่ตวัเลอืกของชองทางการสือ่สาร
มีมากขึ้น กําลังการผลิตในรูปแบบกระดาษก็ตองลดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 แตในชวงป 2556 ตลาดธุรกิจนิตยสารไทยเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงและ
ตื่นตัวมากข้ึนมีนิตยสารหัวใหมเกิดขึ้นมามากมาย ทั้งนิตยสารหัวไทยและนิตยสาร
หวันอกทีม่แีนวโนมทีจ่ะเปดตวัขึน้มาใหมอกีหลายฉบบั สงผลใหการแขงขนัของธรุกจิ
นิตยสารในไทยมีการตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูประกอบการหรือเจาของสํานักพิมพจะ
ตองพยายามหากลยุทธการตลาดดานตางๆ เขามาเสริมกับนิตยสาร รวมถึงตองสราง
ความแตกตางใหกับคอลัมนท่ีอยู ในนิตยสารดวย การสรางความแตกตางหรือ
เอกลักษณของนิตยสารใหชัดเจนเปนจุดแข็งของนิตยสารในปจจุบัน องคกรผูผลิต
นิตยสารจึงตองปรับตัวใหเขากับสื่อออนไลนโดยพยายามหาชองทางสื่อใหมๆ เจาะ
กลุมผูอานใหไดมากที่สุด ซึ่งในชวงตนปที่ผานมาบริษัทผูผลิตนิตยสารสวนใหญไดเริ่ม
ขยายตลาดโดยการเสนอคอนเทนตผานสื่อออนไลน อาทิ โซเชียลเน็ตเวิรก เว็บไซต 
และยทููบ เปนตน จะเหน็ไดวานติยสารในยคุนีจ้ะออกแตเพยีงรปูแบบส่ือออฟไลนอยาง
เดียวคงไมพอ สื่อออนไลนก็เปนสวนสําคัญที่จะเขาถึงผูอานใหไดมากที่สุด 
 ในขณะท่ีแนวโนมผูอานนิตยสารมีจํานวนลดลง โดยป 2552 มีผูอาน
นิตยสาร 30% ป 2553 สัดสวน 25% และป 2554 สัดสวน 24% แนวโนมผูอานที่
ลดลงในทุกๆ ป ทําใหสํานักพิมพตองหากลยุทธในการรักษาและเพิ่มจํานวนผูอาน 
จึงทําใหนิตยสารในไทยมีการทําการสงเสริมการตลาดขึ้นมา เพื่อเอาใจกลุมลูกคา
โฆษณาและกลุมผูอาน จะเห็นไดวาธุรกิจสื่อสิ่งพิมพในปจจุบันไดมีการทําการสื่อสาร
ทางการตลาดกับผูอานโดยเฉพาะดานกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน เพื่อขยายฐานกลุมผูอาน
จากเดิมใหเพิ่มขึ้นและทําใหนิตยสารเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้นดวย
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 เม่ือกลาวถึงนติยสารเฉพาะทาง คงจะตองนึกถงึนติยสารประเภททองเท่ียว 

ซึง่ในปจจบุนัมีอยูมากมายในทองตลาด เชน นติยสาร อนสุาร อ.ส.ท., Trips Magazine, 

นิตยสาร Places & Prices Magazine, นิตยสาร Voyage, นิตยสาร Nature 

Explorer, นติยสาร i STYLE Travel Magazine, นติยสาร GO BAREFOOT, นติยสาร 

คูหูเดินทาง, นิตยสาร BIG MAP Magazine, นิตยสาร Honeymoon+ Travel, 

นิตยสาร Checktour, นิตยสาร lonely planet traveller, นิตยสาร เที่ยวรอบโลก, 

นิตยสาร Anywhere, นิตยสาร Being Bangkok เปนตน นิตยสารทองเที่ยวใน

ทองตลาดที่มีอยูในปจจุบัน มีทั้งในแบบจัดจําหนายและแบบแจกฟรี สวนในรูปแบบ

ของเนื้อหาสาระและความบันเทิงท่ีใหกับผูอานเปนการนําเสนอเกี่ยวกับสถานที่

ทองเที่ยว ขอมูลท่ีพัก แหลงจับจายใชสอยตางๆ การแนะนําขอมูลการทองเที่ยว 

รานอาหาร และเคลด็ลับสาํหรบันกัทองเทีย่วทีต่องการจะเดนิทาง เพือ่ใหตรงกบัความ

ตองการของกลุมเปาหมาย รวมถึงนิตยสารทองเที่ยวที่ใหขอมูลทั่วๆ ไปดวย 

 ตลาดของนติยสารทองเทีย่วสวนใหญจะอยูในกลุมนติยสารประเภทแจกฟรี

เปนสวนมาก จะเห็นไดวานิตยสารแจกฟรีจัดเปนส่ือส่ิงพิมพแบบใหมที่มีการพัฒนา

อยางรวดเรว็ และกาํลงัไดรบัความนยิมแกผูอานอยางยิง่ ซึง่วดัไดจากจาํนวนยอดพมิพ

และจํานวนหัวนิตยสารแจกฟรีในปจจุบัน โดยนิตยสารแจกฟรีจะจัดวางบริเวณสถานที่

สําคัญตาม แหลงชุมชนตางๆ อาทิ สถานีรถไฟฟา หางสรรพสินคา รานอาหารและ

รานเครื่องดื่ม โรงพยาบาล โรงแรม ตึกสํานักงานตางๆ รวมถึงจังหวัดหัวเมืองการ

ทองเที่ยว ทั้งนี้นิตยสารแจกฟรีมักจะนําเสนอเนื้อหาอันหลากหลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของผูคนในดานตางๆ ท้ังอาหารการกิน การแตงกาย สถานที่ทองเที่ยวและเนื้อหา

ทัว่ไปทีเ่ปนประโยชนตอการใชชีวติในสงัคมแหงยคุขอมูลขาวสารทีเ่ปลีย่นแปลงอยาง

รวดเร็ว ดวยเหตุน้ี สงผลใหนิตยสารแจกฟรีมีอิทธิพลและบทบาททางสังคม ตอการ

ดาํเนนิชวีติของผูอาน ดวยการเปนแหลงใหความรูและความบนัเทงิ โดยผูอานมกัเลอืก

อานนิตยสารท่ีนําเสนอเน้ือหาทําใหเกิดมุมมองใหมที่สามารถนํามาไปปรับใชในชีวิต

ประจําวันได ทั้งบุคลิกภาพ แนวคิดการทํางาน และไลฟสไตล

 ในยุคที่การทองเที่ยวไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น และนิตยสารแจกฟรีที่ถือได

วาเปนชองทางสือ่ทีเ่ขาถงึกลุมผูบรโิภคไดงาย การทองเทีย่วแหงประเทศไทยและกลุม

บริษัท บางกอกไรทเทอร ผูผลิตสื่อโฆษณาในแคมเปญ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน 

ใหกับทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดรวมมือกันจัดทํานิตยสารทองเที่ยวขึ้นมา
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ในรูปแบบนิตยสารแจกฟรี ในชื่อวา “หนีกรุง” โดยมีแนวคิดเปน City Detox Maga-

zine มีขนาดรูปเลม 6 x 9.5 นิ้ว หนา 100 หนา เนนการนําเสนอเรื่องราวที่เปน

แรงบันดาลใจใหคนกรุง เกิดความตองการเดินทางทองเท่ียวออกไปใชชีวิตนอกเมือง 

โดยแนะนําแหลงทองเที่ยว ที่พัก และกิจกรรมตางๆ ที่คนกรุงสามารถใชประโยชน

เพื่อการทองเท่ียวในชวงตามฤดูกาลของแตละเดือน ภายใตการดูแลของคุณรัฐรงค 

ศรีเลิศ นักคิดสรางสรรคงานโฆษณา ท่ีเปนท่ีรูจักกันดีในวงการโฆษณา นิตยสาร

หนีกรุงเปนนิตยสารแจกฟรีแกบุคคลท่ัวไป ท่ีเดินทางผานดานเก็บเงินคาทางดวน

เขากรงุเทพฯ ดนิแดง บางนา ประชาชืน่ และทีก่ารทองเทีย่วแหงประเทศไทยสํานกังาน

ใหญ ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยการสนับสนุนจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

นิตยสารแจกฟรีหนีกรุงเริ่มตนวางแจกฉบับแรกในเดือนสิงหาคม 2552 

 หลังจากที่นิตยสาร “หนีกรุง” ฉบับแจกฟรีประสบความสําเร็จและไดรับ

การตอบรับจากผูอานในระยะเวลา 4 ป กับจํานวน 42 ฉบับ คุณรัฐรงค ศรีเลิศ 

ผูบุกเบิกนิตยสารหนีกรุงมาต้ังแตแรก จึงตัดสินใจเปดตัวนิตยสารเลมน้ีขึ้นใหม ใน

รูปแบบของนิตยสารฉบับจัดจําหนายขึ้นมา เพื่อขยายตลาดกลุมผูอาน ทําใหในเดือน

มกราคม 2556 เกิดนิตยสารหัวใหมขึ้นมาภายใตชื่อวา “หนีกรุงไปปรุงฝน” เนื่องจาก

เล็งเห็นแลววานิตยสารดังกลาวมีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนนิตยสารแนวครีเอทีฟ

มาปลุกความฝน เปนวรรณกรรมดานการทองเที่ยว ซึ่งเปนการรวมเหลาคนโฆษณา 

นักคิด นักเขียน มาจัดทํานิตยสารรวมกัน จึงทําใหนิตยสารดูนาสนใจและวิธีนําเสนอ

เนื้อหาที่แตกตางไปจากนิตยสารทองเที่ยวทั่วไปที่มีลักษณะเปนคูมือ หรือไกดบุค 

ปจจุบันไดมีการวางแผงไปแลวทั้งหมด 18 ฉบับ จําหนายในราคา 90 บาท

 ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารและกลยุทธการสื่อสารการ

ตลาดของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน เนื่องจากเปนนิตยสารหัวใหม และเปนนิตยสาร

ที่มีเอกลักษณเฉพาะและไมไดเปนเพียงนิตยสารทองเที่ยวแตยังเปนนิตยสารแนว

ครีเอทีฟที่บอกใหคนออกไปเที่ยว ออกไปใชชีวิต โดยหันหลังใหกับเมือง แถมยังมีการ

สอดแทรกคาํคมมากมาย จากทมีกลุมเพือ่นผูบรหิารดวยกนั ทีต่างเปนนกัคิด นกัเขยีน

ทีส่รางสรรคงานโฆษณา มาชวยกนัถายทอดตวัหนงัสอืลงบนนติยสาร ทัง้ภาพสวยงาม

และการเขียนท่ีถายทอดอารมณไดจริง ทําใหนิตยสารดูมีความนาสนใจและตางจาก

นิตยสารทองเท่ียวทั่วไป ผูศึกษาจึงมีความสนใจถึงมุมมองการบริหารงานของกลุม

นักคิดสรางสรรคงานโฆษณาที่หันมาทํานิตยสาร วาจะมีกลยุทธการสื่อสารการตลาด
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อยางไรเพื่อใหเปนที่รูจักในกลุมผูอานมากขึ้น รวมถึงแนวโนมที่จะเติบโตและประสบ

ความสําเร็จของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนที่วางไวในอนาคต

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน

 2.  เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน

 3.  เพื่อศึกษาแนวโนมของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนในอนาคต

วิธีการศึกษา

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารและกลยุทธการสื่อสารการตลาดของ

นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน” เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการคนควาขอมูล

ที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงระยะเวลาระหวาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557

 ผูวิจัยมีแหลงขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือแหลงขอมูลจากการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และแหลงขอมูลทางเอกสาร (Documentary 

Research)

 1. แหลงขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 โดยทาํการสมัภาษณผูบรหิารนติยสารหนกีรงุไปปรงุฝน ผูทีม่บีทบาทในการ

บริหารงาน และมีการวางกลยุทธการสื่อสารทางการตลาด โดยไดทําการสัมภาษณ

บุคคลตางๆ ดังนี้ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ตลอดจนฝายปฏิบัติการของ

นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน จํานวน 5 ทาน และกลุมผูอานนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน 

จํานวน 5 ทาน 

 2.  ขอมูลประเภทเอกสารประกอบดวย (Documentary Research)

 การเกบ็ขอมลูเอกสาร ไดแก เอกสารภายในบรษิทั สาํนกัพมิพหนกีรงุ จาํกดั 

ขอมูลเอกสารประกอบอื่น ๆ เชน หนังสือ บทความ นิตยสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ 
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และสารนิพนธท่ีเก่ียวของ ขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูวิจัยทําการศึกษาและ

คนควาความเปนมาและการวางแผนการตลาด จาก www.neekrung.com, www.

facebook.com/neekrungmagazine 

ผลการศึกษาและอภิปราย

 สวนที่ 1 การบริหารงานของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน
 นติยสารหนกีรงุไปปรงุฝน ดําเนนิงานภายใตบรษิทั สาํนกัพมิพหนกีรงุ จาํกดั 

ดแูลและบรหิารงานโดย ผูกอตัง้และบรรณาธกิารบริหาร คณุรฐัรงค ศรเีลศิ และ CEO 

ผูพิมพผูโฆษณา คุณธนภร บุญยั่งยืน นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนเกิดจากการรวมกลุม

ของคนทํางานคิดสรางสรรคในบริษัทเอเจนซ่ีโฆษณา ที่ทํางานใหกับการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย จัดทํานิตยสารครั้งแรกข้ึนมาในชวงป 2552 ในรูปแบบนิตยสาร

แจกฟรทีีม่ชีือ่วา “หนกีรงุ” และตอมาคณุรฐัรงค ศรเีลศิ บรรณาธกิารบรหิาร คดิจดัทาํ

นติยสารขึน้มาใหม ในรปูแบบนติยสารฉบบัจดัจาํหนายในชือ่ “หนกีรงุไปปรงุฝน” เปน

นิตยสารรายเดือน จัดจําหนายฉบับแรกในเดือนมกราคม 2556 โดยมีแนวคิดที่วา 

“ปลุกความฝน เปลี่ยนความคิด ปรุงชีวิตใหสวยงาม” นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนถูก

จัดเปนนิตยสารรูปแบบใหมประเภทนิตยสารอินดี้ นําเสนอเนื้อหาแนววาไรตี้การ

ทองเที่ยว มีความเปนเอกลักษณเฉพาะทางและแตกตางจากนิตยสารทองเที่ยวทั่วไป 

ทัง้ในสวนการนาํเสนอเนือ้หา การเขียนทีเ่ปนการเลาเรือ่งแบบวรรณกรรมกึง่เรือ่งสัน้ 

 วัตถุประสงคในการจัดทํานิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน จัดทําขึ้นมาไมไดมี

การบริหารงานท่ีเปนรูปแบบธุรกิจเพ่ือหาผลกําไรหรือแขงขันกับนิตยสารทองเที่ยว

ฉบับอื่น แตมีการวางแผนงานบางสวนไปในเชิงธุรกิจนิตยสาร เพื่อจะทําใหดูมีความ

เปนองคกรนิตยสารมากข้ึน เปนท่ียอมรับท่ีสนใจในกลุมผูอาน จึงสรางใหนิตยสารมี

ความแตกตางจากนิตยสารทองเที่ยวทั่วไปและมองกลุมตลาดผูอานใหมที่เปนคน

รุนใหม สนใจการทองเท่ียวแบบวาไรตี้ ท่ีมีความหลากหลายในการเดินทางและการ

ทองเที่ยว โดยมองขามการแขงขันกับนิตยสารทองเที่ยวฉบับอื่น ซึ่งสอดคลองกับ

กลยุทธการเปดพื้นที่ทางการตลาดใหม หรือ Blue Ocean Strategy ของดับเบิ้ลยู 

ชาง คิม (W.Chan Kim) ซ่ึงถือวาเปนชองวางทางการตลาดที่เขามาเปดตลาดใหม 

โดยเนนการสํารวจตลาดมองหาความตองการของกลุมผูอานกลุมใหม 
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 การบริหารจัดการองคกร นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนเปนองคกรนิตยสาร

ขนาดเล็กมีโครงสรางองคกรในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานแบบ

เรยีบงาย โดยประกอบไปดวยสวนสาํคญั 3 ฝาย คอื ฝายกองบรรณาธกิาร ฝายจดัการ

หรือเรียกวาฝายบริหาร และฝายผลิต ซ่ึงสอดคลองกับ (มาลี บุญศิริพันธ, 2532, 

น. 219-221) คอื กองบรรณาธกิาร ทาํหนาทีด่แูลรบัผิดชอบคัดเลือกตรวจสอบตนฉบบั

ขอเขียนทั้งหมด เพื่อลงพิมพเผยแพรใหเปนรูปเลมพรอมที่จัดจําหนายได กองจัดการ

หรือฝายบริหารธุรกิจรับผิดชอบดานการจัดจําหนาย โฆษณา ประชาสัมพันธ หา

สมาชกิบรหิารการตลาดและกองผลติ ทาํหนาท่ีจดัพมิพนติยสารตามรปูแบบทีก่าํหนด

มาจากกองบรรณาธิการ

 การบรหิารกองบรรณาธกิาร นโยบายในการทาํงานอาจจะดหูลวมๆ เนือ่ง

เปนองคกรนิตยสารขนาดเล็ก ทําใหการบริหารจัดการกองบรรณาธิการไมเปนระบบ

เหมอืนองคกรขนาดใหญ แตการทาํงานในทกุข้ันตอนจะตองมกีารประชมุวางแผนเพือ่

ใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานและแสดงความคิดเห็น ในการทํางานจะไมไดยึดติด

กับสถานที่หรือเวลาการเขาทํางาน แตทุกคนจะตองรูหนาที่และความรับผิดชอบใน

การสงงานตามกําหนด เพื่อใหงานออกมาทันเวลาและมีคุณภาพ สวนการกําหนด

เนื้อหาของนิตยสาร ภายในเลมจะถูกกําหนดโดยบรรณาธิการบริหารและกอง

บรรณาธิการ มีการแบงประเภทของเนื้อหาออกเปน 6 ประเภท คือ TRAVEL, LIFE, 

KNOWLEDGE, CULTURE, CITY DETOX, PHILOSOPHY และแตละคอลัมนจะแยก

สัดสวนของเน้ือหาท่ีชัดเจนตามประเภทของเนื้อหา โดยการเขียนแบบวรรณกรรม

กึ่งเรื่องสั้น เปนการเลาเรื่องจากเหตุการณและสถานที่ที่ออกไปหามาจากแหลงขอมูล

โดยการศึกษาและสัมภาษณ ทั้งภายในและภายนอกกองบรรณาธิการนิตยสาร กอง

บรรณาธิการจะจัดทําตนฉบับเดือนตอเดือน เพื่อใหเนื้อหามีความสดใหมทุกเดือน

 การบรหิารการผลติ นติยสารหนกีรงุไปปรงุฝนมกีระบวนการผลติ 6 ขัน้ตอน 

เริ่มจากการประชุมของกองบรรณาธิการเพื่อวางแผนการกําหนดเนื้อหาภายในเลม 

ขัน้ตอนตอไปจะทําการจัดสงตนฉบบัไปยงับรรณาธกิารบรหิารเพือ่ตรวจสอบ จากนัน้

จะถูกจัดสงไปยังฝายศิลปกรรมเพื่อทําการจัดวางเนื้อหาและรูปภาพประกอบ โดยจะ

ถูกสงกลับมาใหบรรณาธิการบริหารเพื่อตรวจสอบความสวยงามความครบถวนของ

เนื้ออีกครั้ง โดยที่จะมีผูอํานวยการกองบรรณาธิการเปนผูตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อทั้งหมด เม่ือทุกอยางสมบูรณเรียบรอยจะถูกสงไปยังโรงพิมพในขั้นตอนของการ
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พิมพ และสงตอไปสายสงนิตยสารเพื่อทําการจัดจําหนายในขั้นตอนสุดทาย สวนการ

ออกแบบปกและการจัดหนา ทุกคนจะมีสวนรวมในการประชุมแนวคิดการออกแบบ

ของแตละเลม กอนที่จะออกไปถายภาพจริง ในสวนของคําโปรยปก ทางบรรณาธิการ

บรหิารจะคดิคาํไวใหและทกุคนจะออกไปถายภาพ แลวสงภาพกลบัมายงับรรณาธกิาร

บรหิารเพือ่ทาํการคดัเลอืกภาพขึน้ปก สวนการจดัวางยดึทีค่วามสวยงามในการวางรปู

เพือ่ใหเกดิความสมดลุ ซึง่ภาพประกอบเปนภาพทีน่กัเขยีนถายขึน้มาเองจงึดลูงตัวกบั

เนื้อหา อยูภายใตการดูแลของบรรณาธิการบริหารที่จะชวยตรวจสอบ ความสวยงาม 

ความถูกตองของแตละเลม

 การจัดจําหนายและสมาชิก นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนซึ่งเปนนิตยสาร

หัวใหม จึงใชสายสงในการกระจายนิตยสารไปยังรานหนังสือทั่วประเทศเพื่อทําการ

จัดจําหนาย นอกจากนี้มีการกระจายนิตยสารออกไปยังบูทตามงานหนังสือ หรืองาน

กิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายอีกทางและเพิ่มยอดจํานวนสมาชิก

นิตยสาร สวนของดิจิตอลทําการจัดจําหนายในรูปแบบสมาชิกออนไลน บนเว็บไซต

ของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน ทั้งแบบเลมกระดาษและ E-magazine

สวนที่ 2  กลยุทธการสื่อสารการตลาดของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน
 กลยทุธการสือ่สารการตลาดของนติยสารหนีกรงุไปปรงุฝนทีผ่านเครือ่งมือ

การสื่อสารประเภทตางๆ ตองคํานึงถึงเปาหมายและวัตถุประสงคในการส่ือสาร

การตลาดเปนหลัก นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนเลือกใชเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด 

ในรปูแบบสือ่ทีผ่านสือ่มวลชน (Above the line) และสือ่ทีไ่มผานสือ่มวลชน (Below 

the line) คอื การประชาสมัพนัธ (Public Relations) กิจกรรมทางการตลาด (Event 

Marketing) การสงเสรมิการขาย (Sale promotion) และการใชเครอืขายการสือ่สาร

ทางอเิลก็ทรอนกิส (Internet) สวนใหญจะเลอืกใชเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดผาน

การทาํกจิกรรมทางการตลาดมากทีส่ดุและใชเคร่ืองมอืการส่ือสาร การประชาสัมพนัธ 

การสงเสริมการขายและเครือขายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสอยางเว็บไซต และ

เฟซบุก จัดทําควบคูกันไปกับการจัดกิจกรรม ทั้งท่ีเปนผูจัดกิจกรรมขึ้นเองและเปน

ผูรวมจัดกิจกรรมกับองคกรผูสนับสนุน เพราะสามารถเขาถึงผูอานไดงาย โดยจะเห็น

ผลตอบรับอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมของผูอาน ถือเปนการสรางความ

สมัพนัธอนัดรีะหวางนติยสารหนกีรงุไปปรงุฝนกบักลุมเปาหมายทีเ่ปนผูอานผูเขารวม
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กิจกรรม เพื่อใหผูอานเกิดการรับรู สนใจและติดตามกิจกรรม สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อนิตยสาร เปนการเพิ่มยอดการจําหนายนิตยสาร การสมัครสมาชิกนิตยสาร รวมถึง

การเปนสมาชิกบน เฟซบุกแฟนเพจ อีกดวย นอกจากนี้ยังสงผลอันดีตอลูกคาที่เปน

ผูสนบัสนนุการทาํกจิกรรมและการซือ้หนาโฆษณาลงบนนติยสาร จงึเปนทีม่าของการ

สรางกลยุทธการสื่อสารการตลาดของนิตยสารหนีกรุงไปปรุง 

สวนที่ 3  แนวโนมของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนในอนาคต
 แนวโนมของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน ในอนาคต ทั้งในสวนของจํานวน

สมาชิกนิตยสารและยอดพมิพทีม่จีาํนวนเพิม่ข้ึน โดยเฉพาะชวงทีม่กีารทาํกจิกรรมถอื

ไดวาชวงนั้นทําใหจํานวนสมาชิกและคนอานเพ่ิมมากขึ้นเลยทีเดียว นอกจากน้ียอด

สมาชกิบนเฟซบุกยงัมเีพิม่ขึน้อยางเหน็ไดชดั ทําใหทางนติยสารหนกีรงุไปปรงุฝนไดมี

การวางแผนท่ีจะจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกนิตยสารเพื่อเปนการตอยอดสมาชิกและ

ยอดพิมพของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนในอนาคต สวนของรูปแบบของนิตยสาร

หนกีรงุไปปรงุฝนในอนาคต จะมกีารปรบัเปลีย่นของรปูแบบในสวนของ E-magazine 

ใหสมบรูณครบถวนมากขึน้ และจดัทาํเนือ้หาในรปูแบบ 2 ภาษา เพ่ือตอนรบัประชาคม

อาเซียนในอนาคต สวนแนวโนมการสื่อสารการตลาดในอนาคตทางนิตยสารหนีกรุง

ไปปรงุฝนจะมกีารประชาสมัพนัธผานกจิกรรมทางการตลาดเพิม่ขึน้ ในดาน CSR เรือ่ง

การทาํความดแีละกจิกรรมเพือ่เพิม่ยอดสมาชกินติยสาร ทาํใหนติยสารหนกีรงุไปปรงุ

ฝนเปนที่รูจักในกลุมผูอานมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมควบคูกันไป เพื่อสรางกลุม

ผูอานใหเปนแฟนประจําของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน

สรุปขอเสนอแนะ

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการและกลยุทธการส่ือสารการตลาดของ

นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน” ผูศึกษามีขอเสนอแนะโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
 1. นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนควรจัดทําการสํารวจตลาดของกลุมผูอาน

นติยสารเฉพาะทาง ในประเภทไลฟสไตลเพิม่เขามา เพือ่นาํมาปรบัใชใหเขากบันติยสาร
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หนกีรุงไปปรงุฝน ทีไ่มไดนําเสนอเพยีงการทองเทีย่วอยางเดยีวแตยงัมคีวามหลากหลาย

ของเนื้อหาภายในเลม ในฐานะนิตยสารเกิดใหม ทามกลางการแขงขันของธุรกิจ

นิตยสารหัวใหมที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป 

 2. กองบรรณาธกิารควรมกีารจดัทาํตนฉบบัไวลวงหนาประมาณ 1-2 เดอืน 

เพือ่ไมใหเกดิปญหาของชวงเวลาการวางแผงจดัจาํหนายทีไ่ดกาํหนดไว เพราะปจจบุนั

เปนการทํางานแบบเดือนตอเดือน ไมมีการจัดทําตนฉบับไวลวงหนา ทําใหการวาง

จัดจําหนายอาจมีความลาชา สงผลตอในดานของความเชื่อถือของผูอาน ผูลงโฆษณา 

และการขนสง ในอนาคตได

 3. บรรณาธิการบริหารควรจัดทําใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

ทุก 6 เดือน เพื่อจะทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของนิตยสาร สามารถนําไป

ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารงานของนิตยสาร เพื่อใหนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน

สามารถดํารงอยูไดตอไปในอนาคต

 4. นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนควรแสวงหาความรวมมือกับองคกรหรือ

หนวยงานมารวมสนับสนุนโครงการและกิจกรรมทางการตลาดตางๆ ที่ทางนิตยสาร

จดัขึน้ หรือมาลงโฆษณากบัทางนติยสาร เชน หนวยงานอสิระ หรอืหนวยงานทีต่องการ

สรางภาพลกัษณ หรอืแนะนาํการทองเทีย่วประจาํทองถิน่ และตองการประชาสัมพนัธ

หรือจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีความสอดคลองกับแนวทางของนิตยสาร ซึ่งผูผลิตนิตยสาร

มีความรู ความเชี่ยวชาญและสายสัมพันธทางธุรกิจดานการทองเที่ยวและการจัด

กจิกรรมอยูแลว กจ็ะทาํใหเขาถงึกลุมเปาหมายไดงาย เกดิความไววางใจพรอมทีจ่ะให

เงินทุนและใหความรวมมือจัดกิจกรรมตางๆ 

 5. การสื่อสารการตลาดในสวนของการจัดกิจกรรมทางการตลาดของ

นิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝน การท่ีนิตยสารเขาไปมีสวนรวมจัดกิจกรรมกับองคกรหรือ

ผูสนับสนุน ควรจะมีการเพิ่มการประชาสัมพันธนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนภายในงาน

ใหมากขึ้น บางครั้งผูที่เขามารวมกิจกรรมอาจยังไมรูจักตัวนิตยสารมากอน ทําใหรูจัก

เพียงแคชื่อของหนีกรุงไปปรุงฝนและกิจกรรมท่ีจัดขึ้น มากกวาที่จะรับรูในสวนของ

การเปนนิตยสาร

 6. ผูอํานวยการฝายการตลาดและอีเวนต ควรจัดทําใหมีการประเมินผล

ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ที่ทางนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนจัดขึ้นหลังจากเสร็จ

สิ้นโครงการทุกครั้ง เพื่อวัดผลการตอบรับของผูเขารวมกิจกรรมไดทันที
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต

 1.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงปจจัยภายใน และปจจัย

ภายนอกที่สงผลตอการผลิตนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนใหอยูรอดในอนาคต ทามกลาง

การแขงขันของธุรกิจนิตยสารที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูดิจิตอลมากขึ้น

 2. ผูทีต่องการศกึษาเพิม่เตมิ สามารถศึกษาในรปูแบบการวจิยัเชิงปรมิาณ

ดานการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อและความพึงพอใจของผูอานนิตยสารหนีกรุง

ไปปรงุฝน เพือ่จะนาํไปปรบัใชในการพฒันานติยสารหนกีรงุไปปรงุฝนตอไปในอนาคต

 3.  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดของ

นติยสารหนกีรงุไปปรงุผานเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดทีเ่ปนกจิกรรมทางการตลาด 

ควรจัดทําแบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางการตลาดของนิตยสารกับกลุม

เปาหมายภายในงานทกุครัง้ เพือ่เปนการวดัผลตอบรบัจากการเขารวมกจิกรรมดงักลาว

วาประสบความสําเร็จหรือไม เพื่อจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการ

สื่อสารการตลาดของนิตยสารหนีกรุงไปปรุงฝนตอไป
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พฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของ
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(Exposure Behaviors, Gratifi cations and Opinion of Audiences 

in Bangkok towards Television Touring Documentary 
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 การศกึษาเรือ่ง “พฤตกิรรมการเปดรบั ความพงึพอใจ และความคดิเหน็ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน 

(Majide Japan) ชอง Bang Channel” ผูศึกษาไดใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantita-

tive Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย เชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลและใชการวัดผล

เพียงครั้งเดียว (Cross-sectional study) โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูล

ดวยตนเอง (Self-Administration Questionnaire) ซึ่งผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูล 

ระหวางวันที่ 15 มีนาคม-15 เมษายน 2557 จํานวน 400 คน

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

โดยมีอายุ 20-29 ป มีสถานภาพโสด มากที่สุด มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญา

ตรี มีการประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-

20,000 บาท ดานพฤติกรรมการเปดรับ สวนใหญมีความถี่ในการเปดรับชมรายการ

อยูในระดับสูง โดยมีความถี่ในการรับชมบอยๆ เกือบทุกอาทิตย เฉลี่ย 3 ครั้ง / เดือน 

มีระยะเวลาในการเปดรับชมอยูในระดับสูง โดยเปดรับชมเนื้อหาเกือบทั้งหมดของ

รายการประมาณ 45 นาที สวนดานลักษณะในการรับชมรายการ อยูในระดับสูง

เชนกนั โดยรบัชมรายการแบบเปลีย่นชองเมือ่มโีฆษณา และสวนใหญจะรบัชมรายการ

เพียงคนเดียว มากที่สุด

 ดานความพึงพอใจของผูชม แบงออกทั้งหมด 4 ดาน คือ ความพึงพอใจตอ

ภาพรวมรายการ พบวา กลุมตัวอยางพึงพอใจวาเปนรายการที่ทําหนาที่สื่อสารไดดี 

และสรางความนาสนใจ จนทาํใหผูรับชมเกดิความสนใจเดนิทางไปเทีย่วประเทศญีปุ่น

มากขึ้น มากที่สุด ดานความพึงพอใจตอการนําเสนอรายการ พบวา กลุมตัวอยางพึง

พอใจการจัดลําดับนําเสนอเน้ือหาอยางเหมาะสม มากที่สุด ดานความพึงพอใจตอ

เนื้อหารายการ พบวา กลุมตัวอยางพึงพอใจวาเน้ือหารายการเปนประโยชนตอผูรับ

ชม มากที่สุด และดานความพึงพอใจตอผูดําเนินรายการ พบวา กลุมตัวอยางพึงพอใจ

วา ผูดําเนินรายการมีความรูและความสามารถในการดําเนินรายการ มากที่สุด 

บทคัดยอ
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 ดานความคิดเห็นของผูชม โดยจําแนกความคิดเห็นที่รายการควรปรับปรุง 

ทั้งหมดเปน 3 ดาน คือ ความคิดเห็นที่มีตอการนําเสนอรายการ พบวา ควรเปลี่ยน

เวลาออกอากาศ (เดิมเวลา 23.00-24.00 น.) มากที่สุด เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ดึก

เกนิไป ทาํใหไมสามารถรบัชมไดอยางตอเนือ่ง ดานความคดิเหน็ทีม่ตีอเนือ้หารายการ 

พบวา ควรปรับปรุงเนื้อหารายการใหมีชวงแนะนําของแปลก ของหายาก หรือ

นวัตกรรมใหมๆ ในประเทศญี่ปุน มากที่สุด นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่มีตอผูดําเนิน

รายการ พบวา ควรมีแขกรับเชิญเปนดารา นักแสดง นักรองที่มีชื่อเสียง มากที่สุด 

 ดานพฤตกิรรมการเปดรับของผูชมรายการสารคดีทองเทีย่ว มาจเิดะ เจแปน 

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเปดรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ 

เจแปน พบวา ตวัแปรในเรือ่ง ความถี ่ระยะเวลา และลักษณะในการเปดรบัชม มคีวาม

สัมพันธกันทางบวก เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ถามีพฤติกรรมในการเปดรับมาก 

จะมคีวามพงึพอใจในการเปดรบัชมกม็าก ถามีพฤตกิรรมในการเปดรบันอย จะมคีวาม

พึงพอใจในการเปดรับชมก็นอย

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปดรับ, ความพึงพอใจ, ความคิดเห็น, สารคดีทองเที่ยว, 

Bang Channel
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การทองเทีย่วนัน้ ถอืไดวาเปนอตุสาหกรรมหลกั ทีม่สีวนในการสรางรายได

ใหแตละประเทศเปนอยางมาก มีนักทองเที่ยวกวา 1,000 ลานคนที่เดินทางระหวาง

ประเทศตลอดป 2556 จึงปฏิเสธไมไดวา การทองเที่ยวเปนหนึ่งในภาคสวนที่สําคัญ

ที่สุดของเศรษฐกิจโลก ที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ดานภาคธุรกิจการคา 

ก็ไดมีการขยายการใหบริการมากข้ึน รวมถึงการบริการของหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตางก็มีอัตราการเติบโตและสรางกําไรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง ปจจัยหลายๆ 

อยางสงผลใหการเดินทางทองเที่ยวในประเทศบางแหง มีคาใชจายสูงใกลเคียงกับ 

การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศระยะใกล นอกจากน้ี ภาคธุรกิจการคาและการ

บรกิารของหนวยงานภาครัฐและเอกชน อกีทัง้ กลุมบรษิทันาํเทีย่วไดหนัมารวมมอืกบั

พันธมิตรทางธุรกิจ เชน ธุรกิจสายการบิน ธนาคาร โรงแรม และคายบัตรเครดิตราย

ใหญไดมกีารจดัแคมเปญตางๆ ทาํใหสามารถกระตุนตลาดการทองเทีย่วในตางประเทศ

ไดเปนอยางดี 

 โดยเฉพาะประเทศญีปุ่นนัน้ ไดมกีารจดัทาํโครงการ “Visit Japan” กระตุน

เศรษฐกิจใหกับประเทศ เพื่อดึงนักทองเท่ียวตางชาติเขาประเทศมากขึ้น ซึ่งภายใน

ป 2013 มีนักทองเที่ยวตางชาติเขาประเทศญี่ปุนกวา 10,363,904 คน ดวยแผน

กระตุนการทองเที่ยวจากการจัดนโยบายยกเวนวีซาเขาเมืองของนักทองเที่ยว พํานัก

ไดไมเกิน 15 วัน สําหรับทั้ง 5 ประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศไทยดวย ทําใหอัตรา

การเขาประเทศของนกัทองเทีย่วเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ซ่ึงจากผลสํารวจ พบวา ประเทศ

ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักทองเท่ียวจากสถิติเดิม อันดับที่ 1 ก็คือ ประเทศไทย 

โดยเพิ่มขึ้นมากถึง 74% อีกทั้ง ผลจากการสํารวจปลายทางทองเที่ยวในตางประเทศ 

พบวา ปลายทางทองเทีย่วตางประเทศยอดนยิมอนัดบั 1 ในชวงเทศกาลปใหมของคน

กรุงเทพฯ คือ ประเทศญี่ปุน (คิดเปน รอยละ 45.9 ของกลุมตัวอยางที่เลือกจะเดิน

ทางทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมด)

 ดวยความนิยมของประเทศญี่ปุน ทําใหเกิดกระแสในสังคมมากมาย ผูชมมี

ความตองการเปดรับสื่อตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับประเทศญี่ปุนมากขึ้น จึงเปน
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ชองทางใหองคกรการทองเที่ยวตางๆ ใชชองทางน้ี ผลิตส่ือหรือรายการตางๆ เพื่อ

สงเสริมการทองเท่ียวประเทศญ่ีปุน และตอบรับกับความตองการของประชาชนที่มี

มากขึ้น และหนึ่งในนั้นก็คือสื่อประเภทสารคดีทองเที่ยว ซึ่งรายการสารคดีทองเที่ยว

ประเทศญี่ปุน ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูชม และมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

ก็คือ รายการ “มาจิเดะ เจแปน” ที่โดดเดนดวยรูปแบบการทองเที่ยวที่ไมเพียงแค

นําเสนอสถานท่ีทองเท่ียวท่ัวไปเทานั้น แตเปนการนําเสนอขอมูลอยางเจาะลึก 

ถึงประวัติความเปนมา และวิธีการเดินทางที่ชัดเจน ดวยสโลแกนที่วา “Japan you 

can go ญี่ปุนคุณก็เที่ยวไดจริง” ซึ่งหมายความวา หากผูชมเปดรับชมรายการสารคดี

ทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน สามารถทําใหผูรับชมมีความรูเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น จากเรื่อง

ที่ไมรู หรือรูนอย กลายเปนรูแบบชัดเจน รูลึก รูจริง ดวยวิธีการนําเสนอที่ทันสมัย 

ตามสไตลวัยรุน โดยไมนานมานี้ รายการ มาจิเดะ เจแปน ยังไดรับรางวัลประเภท 

“Special Award” การันตีคุณภาพจากงาน “Japan Tourism Award Thailand 

2013” ที่จัดข้ึนโดย “องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศญี่ปุน” อีกดวย 

ซึง่รายการสารคดทีองเทีย่ว มาจเิดะ เจแปน ออกอากาศทุกวนัพฤหสับด ีเวลา 23.00-

24.00 น. มีผูดําเนินรายการหลักคือ มัณฑนา คงปรางค รวมดวยพิธีกรรับเชิญพิเศษ

แตกตางกันไปในแตละตอน ไดแก รัชชุ สุระจรัส, กิจเกษม แมคแฟดเดน, ธนบูลย 

วัลลภศิรินันท และณัฐรัชต กอนแกว สลับสับเปลี่ยนกันในแตละครั้งของการเดินทาง 

มีการแบงรายละเอียดรายการออกเปน 4 ชวง ซึ่งแตละชวงมีเวลาประมาณ 10-12 

นาที

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชม ความพึงพอใจ และความคิดเห็น

ตอรายการสารคดีทองเท่ียว มาจิเดะ เจแปนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตลอดจนเพื่อศึกษาความสัมพันธของคุณลักษณะประชากรกับพฤติกรรมเปดรับ 

ความพงึพอใจ และความคดิเหน็ตอการรบัชมรายการสารคดีทองเทีย่ว มาจเิดะ เจแปน 

รวมถึง เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับมีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจในการเปดรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน
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วิธีการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “พฤตกิรรมการเปดรบั ความพงึพอใจ และความคดิเหน็ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน 

(Majide Japan) ชอง Bang Channel” ผูศกึษาไดใช การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantita-

tive Research) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืใน การรวบรวมขอมลูและใชการวดัผล

เพียงครั้งเดียว (Cross-sectional study) โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูล

ดวยตนเอง (Self-Administration Questionnaire) ซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ กลุม

ผูชมทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 20 ปขึ้นไป เนื่องจาก

เปนวัยที่สามารถทํางานเก็บเงิน และสามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุนไดดวย

ตวัเอง ซึง่เปดรบัชมรายการสารคดทีองเทีย่ว มาจเิดะ เจแปน ทางชอง Bang Channel 

 โดยวธิกีารสุมตวัอยางผูศกึษาใช 2 วธิ ีคอื วธิทีี ่1 การสุมตวัอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Cluster Sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และ

ไมอาศัยหลักความนาจะเปน ดวยการเลือกแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) 

ซึ่งผูศึกษามีการใชคําถามคัดกรอง กอนแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง ซึ่งมีอายุ 

20 ปขึ้นไป อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเปดรับชมรายการสารคดีทองเท่ียว 

มาจิเดะ เจแปน ในชวงระยะเวลาภายใน 1 ป ที่ผานมา ในเขตที่กําหนดทั้ง 10 เขต 

ในบริเวณชุมชนและสถานที่ตางๆ ดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามตามความ

เปนจริง โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเอง จํานวน 200 ชุด และ

วิธีที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลโดยการ

กระจายแบบสอบถามออนไลน ดวยการสงแบบสอบถามไปยังกลองขอความของผู

ที่กดไลค (Like) หรือแสดงความคิดเห็นในเว็บแฟนเพจ (Fanpage) จํานวน 200 ชุด 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 400 ชุด ซึ่งกอนดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมาย

จรงิ ผูศกึษาไดนาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชดุ ไปทดสอบ (Pre-test) กบัผูทีม่คีณุสมบตัิ

ตรงกับกลุมตัวอยาง โดยทดสอบกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นนํามา

หาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม

 สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดใชวิธีการทางสถิติดวยการใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยสถิติท่ีใชวิเคราะห ไดแก จํานวน 
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(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อใชทดสอบ

สมมติฐานในแตละขอเพื่อสรุปผลอางอิงไปยังประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

Independent Samples t-test, One-Way Analysis of Variance และ Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากผลการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมี

พฤติกรรมการเปดรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน แตกตางกัน พบวา 

เพศหญิงมีพฤติกรรมการเปดรับรายการมากกวาเพศชาย ทั้งนี้ เพราะผูหญิงมีความ

สนใจรายการท่ีใหความบันเทิงมากกวาผูชายที่ชอบรายการประเภทรายการขาว

มากกวา ตามแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2537, น.64-71) ที่กลาววา เพศหญิง

ชอบชมโทรทัศนมากกวาเพศชาย และเพศหญิงนิยมดูรายการบันเทิง ในขณะที่เพศ

ชายชอบดูขาว 

 อายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีการเปดรับรายการมาจิเดะ เจแปนมากที่สุด 

คอืกลุมทีม่อีาย ุ20-29 ป และกลุมทีน่อยทีส่ดุ คอื กลุมทีม่อีาย ุ40-49 ป โดยวเิคราะห

ไดวา กลุมที่มีอายุ 20-29 ป เปนกลุมที่มีความกระตือรือรนในการที่จะเดินทางไป

ทองเที่ยวแบบแบคแพคมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 40 - 49 ป อีกทั้ง การนําเสนอ

รายการมีทั้งสาระและความบันเทิง จึงสามารถดึงดูดใจกลุมคนที่มีอายุนอย ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ คิปแพ็คและเมอรเรย (1980, pp.355-359) ที่พบวา อายุ

เปนตัวกาํหนดการใชสือ่ โดยกลุมทีม่อีายนุอยจะใชสือ่เพือ่ความบนัเทงิ แตกลุมทีม่อีายุ

มากจะใชสื่อเพราะสนใจที่จะรับรูเรื่องเกี่ยวกับสังคมและความตองการของตนเอง

 ดานสถานภาพการสมรส พบวา สถานภาพการสมรสที่แตกตางกันจะมี

ความถี่ในการรับชมรายการทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน ไมแตกตางกัน กลาวไดวา 

ไมวาสถานภาพสมรสของแตละบุคคลจะเปนเชนไร ก็มีพฤติกรรมในการเปดรับส่ือ

เหมือนกัน แตอาจจะมีจุดประสงคในการเปดรับชมที่แตกตางกัน เชน คนที่มีสถาน-

ภาพโสด เปดรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน เพราะตองการคลาย
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ความเหงา ในขณะที่คนที่มีสถานภาพสมรส เปดรับชมรายการเพื่อความสัมพันธของ

ครอบครัวและสังคม 

 นอกจากนี ้ระดับการศกึษา พบวา ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนัจะมคีวามถี่

ในการรับชมรายการทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมร 

ทองด ีทีก่ลาววา ระดบัการศกึษาถอืเปนปจจยัหนึง่ทีม่อีทิธพิลตอประสทิธภิาพในการ

สื่อสารของผูรับสารอยางมาก คนท่ีไดรับการศึกษาที่ตางกัน ในยุคสมัยที่ตางกัน 

ในระบบการศึกษาที่ตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ และความตองการที่

แตกตางกัน และทําใหพฤติกรรมในการรับสารแตกตางกันไป 

 สวนอาชีพ พบวา อาชีพที่แตกตางกันจะมีความถี่ในการรับชมรายการ

สารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ 

สตะเวทิน (2538, น.107) ที่สรุปวา คนที่มีอาชีพตางกัน ยอมมองโลก มีแนวความคิด 

มีอุดมการณและมีคานิยมตอสิ่งตางๆ แตกตางกันไป ทําใหมีพฤติกรรมในการเปดรับ

สารแตกตางกันไปดวย และดานรายได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่รับชมรายการ

สารคดี มาจิเดะ เจแปน เปนกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท 

จะมคีวามถีใ่นการรบัชมรายการสารคดทีองเทีย่ว มาจเิดะ เจแปนมากกวาผูชมรายการ

สารคดีทองเท่ียว มาจิเดะ เจแปน ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 10,000 บาท, 

10,001-15,000 บาท เพราะรายไดถือเปนปจจัยสําคัญในการที่ผูรับชมจะใชตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยว เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในแตละครั้ง จําเปนตองใชเงินเปน

จํานวนมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระภัทร เอกผาชัยสวัสดิ์ (2551) ที่วา 

รายไดของบุคคล สามารถบงบอกถึงอํานาจการใชจายในการบริโภคขาวสาร 

 ผลการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีความ

พึงพอใจในการรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน แตกตางกัน โดยจาก

การศกึษาความพงึพอใจ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ความพงึพอใจตอภาพรวมรายการ

สารคดีทองเที่ยวมาจิเดะ เจแปน พบวา เปนรายการที่ทําหนาที่สื่อสารไดดี และสราง

ความนาสนใจ จนทําใหผูรับชมเกิดความสนใจเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุนมากขึ้น 

มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลองกบั ดวงฤทยั พงศไพฑรูย (2544, น.13-14) ทีว่า ความตองการ

ในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันนั้น โดยทั่วไปแลวบุคคลจะทําการเปดรับขาวสาร

อยู 3 ลักษณะ และหนึ่งในนั้นก็คือ การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน โดยผูรับสารมี

ความคาดหวังจากสื่อมวลชนวา การบริโภคขาวสารจากสื่อมวลชนจะชวยตอบสนอง
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ความตองการได จนเกิดเปนความพึงพอใจ ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ

หรือเปลีย่นลักษณะนสิยั เปลีย่นพฤตกิรรมบางอยางไดโดยการเลือกบรโิภคส่ือมวลชน

นั้นจะขึ้นอยูกับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแตละคน

ยอมมีวัตถุประสงคและความตั้งใจในการใชประโยชนแตกตางกันไป 

 ความพงึพอใจตอการนาํเสนอรายการ วามกีารจดัลาํดบันาํเสนอเน้ือหาอยาง

เหมาะสม มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจตอเน้ือหาวา เนื้อหารายการเปนประโยชน

ตอผูรับชม มากที่สุด ซึ่งรูปแบบรายการที่ดีน้ันตองมีวัตถุประสงคที่เดนชัด และ

สรางสรรค เนื้อหาสาระเนนกลุมผูรับชม มีองคประกอบรายการมีความชัดเจน โดย

ตองมีประเด็น ขอคิด ทัศนะ ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม และความชํานาญ

ที่ผูชมจะไดรับหลังจากรับชมรายการแลว เพื่อใหผูชมรูสึกวา ไดรับประโยชนสักอยาง

จากการชมรายการ มิเชนนั้น รายการก็จะหาคุณคาไมได นอกจากนี้ ยังพบวา 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผูดําเนินรายการ วาเปนผูมีความรูและความสามารถ

ในการดําเนินรายการ มากที่สุด ซึ่งผูดําเนินรายการ ควรจะตองเปนผูที่มีความรู 

รวมถงึความสามารถในการดาํเนินรายการใหเปนไปดวยความราบรืน่ตามวัตถปุระสงค

ของรายการ จําเปนตองมีพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ และเปนผูเช่ือมเนื้อหารายการ

ใหสมบูรณครบถวน 

 ผลการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีความคิด

เห็นตอการเปดรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน แตกตางกัน โดยจาก

การศึกษาความคิดเห็น แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการดําเนินรายการวา 

ควรเปลี่ยนเวลาออกอากาศ (เดิมเวลา 23.00-24.00 น.) มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วัชรพงศ แสงเมฆ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ ความ

พึงพอใจ และการใชประโยชนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มีตอการรับชมรายการ ดิ ไอดอล คนบันดาลใจ ที่วา ผูชมรายการมีความพึงพอใจ

ชวงเวลาทีอ่อกอากาศนอยท่ีสดุ (23.00-24.00 น.) เพราะดกึเกนิไป ทาํใหกลุมตวัอยาง

ไมสามารถติดตามไดอยางตอเนื่อง และทําใหพลาดการดูรายการในหลายตอน และ

เห็นวาควรนําเสนอในชวงที่เยาวชนรับชมไดดวย

 นอกจากนี้ ผลการศึกษา ดานความคิดเห็นตอเนื้อหารายการ ควรปรับปรุง

ใหมีชวงการแนะนําของแปลก ของหายาก หรือนวัตกรรมใหมๆ ในประเทศญี่ปุน, 

การแนะนาํรานอาหารหรอือาหารขึน้ชือ่ของประเทศญีปุ่น และการสอนคาํศพัท หรอื
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บทสนทนาภาษาญี่ปุนที่สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีคาเฉล่ียไมตางกัน

มาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูชมตองการเรียนรู และเปดรับสิ่งใหมๆ ที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริง ซึ่งสอดคลองกับแมคคอมส และ แบคเคอร (McCombs & Becker, 

1979) ที่กลาววา มนุษยใชสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการ ทั้งตองการรู

เหตุการณ (Surveillance) โดยติดตามความเคล่ือนไหวตางๆ เพื่อใหรูถึงเหตุการณ

ทีเ่กีย่วของกับตนเอง สภาพปจจบุนัทีอ่ยูรอบตวั เพือ่ใหทนัเหตกุารณทนัสมยั และเพือ่

ชวยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิต

ประจําวัน และมีความคิดเห็นตอผูดําเนินรายการ วาควรปรับปรุงในเรื่อง แขกรับเชิญ

ควรเปนดารา นักแสดง นักรองที่มีชื่อเสียง มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความบันเทิงและ

ความสนุกสนานมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของแมคเควล (McQuail) 

และคณะ ไดศึกษาไววา ผูรับสารยอมตองการความบันเทิง เพื่อการหลีกหนี หรือการ

หลกีเลีย่งจากปญหาตางๆ เพือ่เปนการผอนคลาย ไดรบัความสนกุสนานทางสนุทรยีะ 

และปลดปลอยอารมณ

 ผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในการเปดรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน พบวา พฤติกรรมการ

เปดรับของผูชมรายการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการชมรายการสารคดี

ทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน ในทางบวก จึงสรุปไดวา ยิ่งผูชมมีพฤติกรรมการเปดรับ

มาก กจ็ะยิง่มคีวามพงึพอใจในการรบัชมรายการสารคดีทองเท่ียว มาจเิดะ เจแปนมาก

เชนกัน โดยผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ ปาลมกรีน เวอเนอร และ

เรยเบิรน (Palmgreen, Wenner, & Rayburn, 1981, p.451-478) ที่พบวา ความ

พึงพอใจมีความสัมพันธกับการเปดใชสื่อ โดยท่ียิ่งระดับความพึงพอใจที่ไดรับจาก

สื่อใดสื่อหนึ่งมากเทาใด ก็ยิ่งจะมีการเปดรับสื่อนั้นมากขึ้น

สรุปและขอเสนอแนะ

 รายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ เจแปน มีจุดเดนอยูที่สโลแกน “Japan 

you can go ญี่ปุนคุณก็เที่ยวไดจริง” เพื่อใหผูรับชมสามารถเขาใจวา การทองเที่ยว

ประเทศญี่ปุนไมใชเรื่องยาก ไมใชเรื่องที่เปนไมไดอีกตอไป เพียงแคดูรายการ จดและ
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จําในสิ่งที่ผูดําเนินรายการพาไป ผูรับชมก็สามารถทองเที่ยวประเทศญี่ปุนไดเสมือน

การเปดหนังสือทองเท่ียวเลมหน่ึง แตมีท้ังภาพและเสียงใหผูชมไดสัมผัส อีกทั้งมี

รูปแบบการทองเที่ยวที่ไมเพียงแตนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวทั่วไปเทานั้น แตนําเสนอ

ขอมูลอยางเจาะลึก ถึงประวัติความเปนมา และวิธีการเดินทางที่ชัดเจน โดยกลุม

ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 20-29 ป ซึ่งถือเปนกลุม

เปาหมายหลักของรายการ มีสถานภาพโสด มากที่สุด ดานพฤติกรรมการเปดรับ 

สวนใหญมีความถี่ในการเปดรับชมรายการ โดยมีความถี่ในการรับชมบอยๆ เกือบทุก

อาทติยเฉลีย่ 3 ครัง้/เดอืน มรีะยะเวลาในการเปดรบั ซึง่เปดรบัชมเนือ้หาเกอืบทัง้หมด

ของรายการ ประมาณ 45 นาที สวนลักษณะในการรับชมรายการ มีการรับชมแบบ

เปลี่ยนชองเมื่อมีโฆษณา และสวนใหญจะรับชมรายการเพียงคนเดียว มากที่สุด 

 จากการทําการศึกษาสรุปไดวา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนเปนปจจัยที่ผลตอความพึงพอใจในการเปดรับชมรายการสารคดีทองเที่ยว

มาจิเดะ เจแปน เนื่องจากระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนชวงที่พอจะมีรายได

ประมาณหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีความตองการในการเดินทางทองเที่ยวไปดวยตนเอง 

ในขณะที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ยังไมมีรายไดมากนัก จึงยังไมมีความสนใจในการ

เดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง อีกทั้ง อาชีพพนักงานเอกชน ยังเปนกลุมที่เปน

หนุมสาวอยู จงึมีความกระตือรอืรนและความทาทายในการเดนิทางทองเทีย่วมากกวา 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่อยูในชวง 15,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 

บาท ซึ่งถือเปนชวงที่มีกําลังทรัพยพอที่จะเก็บเงินเดินทางทองเที่ยวตางประเทศได 

นอกจากนี ้การทีผู่รบัชมเปดรบัชมรายการสารคดทีองเท่ียว มาจเิดะ เจแปน มผีลทาํให

ผูชมมีแนวโนมเพื่อที่จะเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุนมากยิ่งขึ้น ดังผลการศึกษา

ที่วา ผูรับชมรายการมีความพึงพอใจตอภาพรวมรายการสารคดีทองเที่ยว มาจิเดะ 

เจแปน วาเปนรายการทีท่าํหนาทีส่ือ่สารไดด ีและสรางความนาสนใจ จนทาํใหผูรบัชม

เกิดความสนใจเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุนมากขึ้น มากที่สุด

 สาํหรับการพฒันารายการสารคดทีองเทีย่วในอนาคตทีอ่งคกรการทองเทีย่ว

สามารถนาํไปพจิารณา คอื การออกอากาศในชวงวนัและเวลาทีผู่รบัชมทกุวยัสามารถ

รบัชมไดอยางตอเนือ่ง เพราะรายการสารคดทีองเทีย่ว นอกจากจะไดความบนัเทงิแลว 

ยังไดรับสาระความรูและประโยชนจากการรับชมอีกมากมาย อีกทั้ง ควรมีการศึกษา

กลุมเปาหมายทีเ่ปนผูรบัชมมากขึน้ เพือ่ศกึษาถึงลกัษณะทางประชากรวากลุมเปาหมาย
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ของรายการวามีลักษณะเชนใด มีพฤติกรรมการรับชมอยางไร ตลอดจน สํารวจความ

พึงพอใจและความตองการของผูรับชมมากยิ่งขึ้น เพ่ือผูผลิตสามารถรูทันกระแส

และความตองการที่ตรงใจผูบริโภค นอกจากนี้ ควรมีการสรางจุดเดนของรายการ 

เพราะเพียงไดชื่อวาเปนรายการสารคดี อาจทําใหผูชมคิดวา รายการสารคดีเปน

รายการที่มีเนื้อหาหนัก นาเบื่อ ไมนาติดตาม ซึ่งผูผลิตรายการจําเปนตองสรางความ

แตกตาง เพื่อดึงดูดผูรับชมทุกเพศทุกวัยใหสนใจรับชมรายการได อาจดวยวิธีการเชิญ

แขกรับเชิญซึ่งเปนดารา นักแสดง นักรองที่มีชื่อเสียงมารวมรายการ เพื่อดึงดูดกลุม

ผูชมที่เปนวัยรุนมากขึ้น การสอดแทรกคําศัพท หรือบทสนทนาภาษาญี่ปุนที่สามารถ

นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูท่ีตองการเดินทางสามารถนําไปใชไดจริง หรือ

มีการแนะนํารานอาหารหรืออาหารข้ึนช่ือของเมืองตางๆ ที่ผูดําเนินรายการพาไป 

ตลอดจนแนะนํานวัตกรรมใหมๆ ที่นาสนใจ เพราะประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีการ

พัฒนาตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความตื่นเตน นาสนใจ และนาติดตามมากยิ่งขึ้น
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 การศกึษาเรือ่ง “การรบัรูภาพลกัษณและความคดิเห็นทีม่ตีอชิน้งานโฆษณา 

ชุดแนวคิดเพื่อคุณคาแหงชีวิต ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)” 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ดังนี้

 1.  เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณและความคิดเห็นที่มีตอชิ้นงานโฆษณา 

ชุดแนวคิดเพื่อคุณคาแหงชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบศึกษาการเปดรับ การรับรูภาพลักษณ และความคิด

เห็นที่มีตอบริษัท ไทยประกันชีวิต จําแนกตามลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับชิ้นงานโฆษณากับการรับรู

ภาพลักษณ และความคิดเห็นที่มีตอบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มอีายรุะหวาง 25-30 ป มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชนและมรีายไดตอเดอืนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท มจีาํนวน

สมาชิกในครอบครัวสวนใหญ อยูระหวาง 2-3 คน

 ผลการศึกษาดานการเปดรับชิ้นงานโฆษณาของบริษัท ไทยประกันชีวิต 

จํากัด ผานสื่อตางๆ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับชิ้นงานโฆษณาผาน

สื่อตางๆ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยจําแนกการเปดรับเปนรายส่ือ พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด

 ผลการศึกษาดานการรับรูภาพลักษณที่มีตอบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมกีารรบัรูภาพลกัษณท่ีมตีอบรษิทั ไทยประกนัชวิีต จาํกดั 

โดยรวมอยูในระดับมากโดยจําแนกตามรายดาน พบวา ดานที่มีการรับรูภาพลักษณ

อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานความนาเชื่อถือของบริษัท

 ผลการศึกษาดานความคิดเห็นที่มีตอชิ้นงานโฆษณา ชุดแนวคิดคุณคาแหง

ชีวิต ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็น

โดยรวมตอช้ินงานโฆษณาตางๆ ของบริษัทอยูในระดับมากโดยจําแนกตามรายดาน 

พบวา ความคิดเห็นที่มีตอชิ้นงานโฆษณาอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานเนื้อหา

บทคัดยอ
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 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบวา ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตางกนั

มผีลตอการเปดรบัของทีม่ตีอช้ินงานโฆษณาของ บรษิทั ไทยประกนัชวีติทีแ่ตกตางกนั

เฉพาะตัวแปรดานระดับการศึกษา อาชีพและรายได เทาน้ัน ขณะที่ลักษณะ

ทางประชากรแตกตางกันมีผลตอการรับรูภาพลักษณที่มีตอบริษัทไทยประกันชีวิต

ที่แตกตางกัน เฉพาะตัวแปรดานอายุ อาชีพ รายไดและจํานวนสมาชิกในครอบครัว

เทานั้น ขณะท่ีลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นที่มีตอบริษัท 

ไทยประกันชีวิต ที่แตกตางกันเฉพาะตัวแปรดานอายุ อาชีพ และจํานวนสมาชิก

ในครอบครัวเทาน้ัน ขณะที่การเปดรับชิ้นงานโฆษณามีความสัมพันธกับการรับรู

ภาพลักษณที่มีตอบริษัทไทยประกันชีวิตผานสื่อทุกประเภท และการเปดรับชิ้นงาน

โฆษณาไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นท่ีมีตอบริษัทไทยประกันชีวิตผานส่ือ

ทุกประเภท

คําสําคัญ: การรับรูภาพลักษณ, ความคิดเห็น, โฆษณา, ประกันชีวิต
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บทนํา

ความสําคัญและที่มาของปญหา
 บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัท่ีดาํเนนิงานธรุกจิดานประกัน

ชีวิตแหงแรกของคนไทย มากวา 70 ป ก็จัดเปนองคกรธุรกิจหนึ่ง ที่เล็งเห็นถึงความ

สําคัญในการใชสื่อโฆษณา ในการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาของตนใหเปนที่รูจัก

และสรางการจดจําตราสินคาใหเกิดขึ้นกับผูบริโภค โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 

เคยไดรับการจัดอันดับเปน 3 แบรนดสินคาที่ใชงบโฆษณาสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 

2555 โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ไดใชงบประมาณในการโฆษณามาเปน

อนัดบัท่ี 1 ดวยงบโฆษณาถึง 151 ลานบาท (ทีม่า : ผูจดัการออนไลน วนัที ่13 ธันวาคม 

2555)

 ในชวงแรกที่ผานมา บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด จะเนนการโฆษณาที่มี

แนวคิดเกี่ยวกับการออม และการขายตรงเปนหลัก เพื่อตองการสื่อสารไปยังผูบริโภค 

ใหผูบริโภคเขาใจถึงวัตถุประสงคหลักของบริษัทฯ ในการขายสินคาโดยตรง โดย

ภาพยนตรโฆษณาจะมีเนื้อหาใหผูบริโภครูจักการออม การนําเสนอรูปแบบประกัน

ตางๆ ที่แสดงถึงสิทธิประโยชนและเงื่อนไขของกรมธรรมที่จะไดรับหลังจากการ

ซื้อประกันชีวิต

 แตในชวงหลังท่ีผานมา บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) นั้น ได

สรางสรรคภาพยนตรโฆษณาท่ีบอกเลาเรื่องราวของชีวิตที่มีคุณคา และการเติมเต็ม

คุณคาใหกับชีวิตในหลากหลายแงมุม ซึ่งภาพยนตรโฆษณาทุกชุดไมเพียงแตจะสราง

กระแสการจดจําไดในเวลาอันรวดเร็วเทานั้น แตยังสามารถสะทอนใหผูบริโภคไดเห็น

ถึงความสําคัญของบริษัท ไทยประกันชีวิต ที่เล็งเห็นถึงคุณคาของทุกชีวิต โดยการ

สื่อสารภาพลักษณขององคกรที่เนนการดูแล หวงใย และใสใจในทุกชีวิต แสดงถึงการ

เปนมากกวาการประกนัชวีติ รวมไปถึงการนาํเสนอเนือ้หาในภาพยนตรทีส่ามารถสราง

อารมณรวมใหกับผูชมไดทุกครั้งท่ีออกฉาย จนถือเปนที่พูดถึงอยางแพรหลาย สงผล

ใหเกดิอตัลกัษณของโฆษณาทีผู่ชมสามารถจดจาํไดเปนอยางดจีากการสรางสรรคงาน

โฆษณาของ บริษทั ไทยประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน) ทีไ่ดเคยนาํเสนอเนือ้หาภาพยนตร

โฆษณาทัง้ในรูปแบบการสือ่สารเนนการขายประกันชวีติ และในปจจุบนัไดเปลีย่นแปลง
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การสรางสรรคงานโฆษณาใหเนนการสื่อสารภาพลักษณที่ดีขององคกร และสรางการ

ระลึกถึงในตราสินคาขององคกร

 ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นเล็งถึงปญหาการวิจัยในเรื่อง “การรับรูภาพลักษณ

และความคิดเห็นที่มีตอชิ้นงานโฆษณา ชุดแนวคิดเพื่อคุณคาแหงชีวิต ของ บริษัท 

ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)”วาผูบริโภคมีการรับรูอยางไรตอชิ้นงานโฆษณาของ 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ท้ังในแงของการสรางภาพลักษณและเพื่อ

การซือ้ประกนัชวีติ รวมถงึมกีารรบัรูภาพลกัษณทีเ่ปนไปตามวตัถปุระสงคขององคกร

เพยีงใด และหลงัจากการบัชมชิน้งานโฆษณาของบรษิทั ฯ แลว สามารถสรางแรงจงูใจ

ใหเกิดการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตไดหรือไม เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได นําไปวางแผน

กลยุทธการสื่อสารขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปญหานําวิจัย

 1. การรับรูภาพลักษณท่ีมีตอชิ้นงานโฆษณา ชุดแนวคิดเพื่อคุณคาแหง

ชีวิต ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เปนอยางไร

 2. ผูชมมคีวามคดิเหน็อยางไรตอชิน้งานโฆษณา ชุดแนวคิดเพือ่คุณคาแหง

ชีวิต ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 3. มปีจจยัใดบางทีม่ผีลตอการรบัรูภาพลกัษณและความคดิเหน็ทีม่ตีอชิน้

งานโฆษณา ชุดแนวคดิเพือ่คณุคาแหงชีวติ ของบรษิทั ไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณและความคิดเห็นที่มีตอชิ้นงานโฆษณา 

ชุดแนวคิดเพื่อคุณคาแหงชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบศกึษาการเปดรบัการรบัรูภาพลกัษณและความคดิเหน็

ที่มีตอบริษัทไทยประกันชีวิตจําแนกตามลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับชิ้นงานโฆษณากับการรับรู

ภาพลักษณและความคิดเห็นที่มีตอบริษัทไทยประกันชีวิตจํากัด (มหาชน)
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ระเบียบวิธีวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “การรบัรูภาพลกัษณองคกรและความคิดเหน็ทีม่ตีอช้ินงาน

โฆษณา ชุดแนวคิดเพื่อคุณคาแหงชีวิต ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน)”เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) โดยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

และใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูลดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire)

กรอบแนวความคิดการวิจัย

ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร

 - เพศ

 - อายุ

 - การศึกษา

 - อาชีพ

 - รายได

การเปดรับของผูชมที่มีตอ

ภาพยนตรโฆษณาของ บริษัท 

ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

การรับรูที่มีตอบริษัทไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ความคิดเห็นตอบริษัทไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

H 2

H 3

H 1

H 4

H 5

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มอีายรุะหวาง 25-30 ป มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชนและมรีายไดตอเดอืนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท มจีาํนวน

สมาชิกในครอบครัวสวนใหญ อยูระหวาง 2-3 คน
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 ผลการศึกษาดานการเปดรับชิ้นงานโฆษณาของบริษัท ไทยประกันชีวิต 

จํากัด ผานสื่อตางๆ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับชิ้นงานโฆษณาผานสื่อ

ตางๆ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยจําแนกการเปดรับเปนรายส่ือ พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศนมากที่สุด

 ผลการศึกษาดานการรับรูภาพลักษณที่มีตอบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด

พบวา กลุมตวัอยาง สวนใหญมกีารรบัรูภาพลกัษณทีม่ตีอบรษิทั ไทยประกนัชวีติ จาํกัด 

โดยรวมอยูในระดับมากโดยจําแนกตามรายดาน พบวา ดานที่มีการรับรูภาพลักษณ

อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานความนาเชื่อถือของบริษัท

 ผลการศึกษาดานความคิดเห็นที่มีตอชิ้นงานโฆษณา ชุดแนวคิดคุณคาแหง

ชีวิต ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็น

โดยรวมตอชิ้นงานโฆษณาตางๆ ของบริษัทอยูในระดับมากโดยจําแนกตามรายดาน 

พบวา ความคิดเห็นที่มีตอชิ้นงานโฆษณาอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานเนื้อหา

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตาง

กนัมีผลตอการเปดรบัของทีม่ตีอช้ินงานโฆษณาของ บรษัิท ไทยประกนัชวีติทีแ่ตกตาง

กันเฉพาะตัวแปรดานระดับการศึกษา อาชีพและรายได เทานั้น ขณะที่ลักษณะทาง

ประชากรแตกตางกันมีผลตอการรับรูภาพลักษณที่มีตอบริษัทไทยประกันชีวิตที่

แตกตางกนั เฉพาะตวัแปรดานอาย ุอาชพี รายไดและจาํนวนสมาชกิในครอบครวัเทานัน้ 

ขณะที่ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นท่ีมีตอบริษัท ไทย

ประกันชีวิต ท่ีแตกตางกันเฉพาะตัวแปรดานอายุ อาชีพ และจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวเทานั้น ขณะที่การเปดรับชิ้นงานโฆษณามีความสัมพันธกับการรับรู

ภาพลักษณที่มีตอบริษัทไทยประกันชีวิตผานสื่อทุกประเภท และการเปดรับชิ้นงาน

โฆษณาไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นท่ีมีตอบริษัทไทยประกันชีวิตผานส่ือ

ทุกประเภท



JC JournalJournalJC 132

ขอเสนอแนะ

 1. การวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาดวยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เชนการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม เพื่อที่จะไดขอมูลจากผูรับสารที่เปน

เชิงลึก แลวนํามาศึกษาหาขอสรุปเพื่อที่จะไดขอมูลดานการสื่อสาร เพื่อนําไปพัฒนา

ชิ้นงานโฆษณาในดานเนื้อหาใหเขาถึงผูรับสารมากยิ่งขึ้น

 2. ควรศึกษาการรับรูภาพลักษณและความคิดเห็นตอชิ้นงานโฆษณา

เปรียบเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง และจุดออน ในการ

สื่อสาร และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด

 3. ควรมศีกึษาชองทางการสือ่สารทีผู่รบัสารมกีารเปดรบันอยทีส่ดุ เพือ่ที่

จะไดรูถงึปจจยัทีส่าํคญัทีท่าํใหผูรบัสารเปดรบัสือ่ผานทางชองนัน้นอยทีส่ดุ และจะได

นาํขอมลูการศกึษาทีไ่ด มาปรบัปรงุชองทางการสือ่สารทีต่นเองมอียูใหสามารถเขาถงึ

ผูรับสารใหไดมากที่สุด
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 การศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารรณรงคเพือ่ลดปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน กรณี

ศึกษา โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย” ครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา 

3 ประการดวยกัน ไดแก 

 1. เพื่อทราบถึงกระบวนการในการรณรงคเพื่อลดปญหาการตั้งครรภ

ในวัยรุน กรณีศึกษา โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย 

 2. เพือ่ทราบถึงกลยทุธการสือ่สารในการดาํเนนิงานรณรงคเพือ่ลดปญหา

การตั้งครรภในวัยรุน กรณีศึกษา โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย 

 3. เพือ่ทราบถงึบทบาทรายการผูหญงิถงึผูหญงิในงานสือ่สารรณรงคเพือ่

ลดปญหาการตั้งครรภในวัยรุน กรณีศึกษา โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย 

 ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

มาใชในการศึกษา และนํามาเปนกรอบในการศึกษา โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมกับการสังเกตการณ

ในฐานะผูสื่อขาวรายการผูหญิงถึงผูหญิง และการคนควาขอมูลจากเอกสารตางๆ 

วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณนั้น ดําเนินการสัมภาษณกับกลุมบุคคลที่เก่ียวของกับ

โครงการฯ รวมทั้งสิ้น 10 ทาน โดยแบงเปนผูดําเนินโครงการฯ 5 ทาน ซึ่งแตละทาน

เปนตัวแทนขององคกรภาคีเครือขายตางๆ ที่เขารวมโครงการฯ นอกจากนี้เปน

ผูเขารวมโครงการฯ อีก 5 ทาน ทั้งนี้ผูเขารวมโครงการฯ ก็จะเปนตัวแทนที่มีสถานะ

ที่หลากหลาย ไดแก ผูปกครอง ครู-อาจารย และเด็กนักเรียน

 การศึกษาการทํางานของโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย พบวา 

โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัยเปนโครงการฯ ที่ตองการแกปญหาการ

ตั้งครรภท่ีไมพรอมในวัยรุน โดยใชการรณรงคทางการสื่อสารในการสงขอมูลความรู

เร่ืองเพศที่ถูกตองไปยังกลุมผูรับสารใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม

ทางเพศไปในแนวทางท่ีดีขึ้น เพื่อเปนหนทางไปสูการแกปญหาการต้ังครรภไมพรอม

ในวัยรุน โดยมีลักษณะเดนเฉพาะตัว คือ คณะทํางานของโครงการฯ เกิดจากการรวม

ตัวกันขององคกร และหนวยงานท่ีทํางานเรื่องเพศในสังคมไทยทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงองคกรสื่อมวลชน โดยมีการรวมทํางานกันเปนภาคีเครือขาย ซึ่งทุกภาคี

บทคัดยอ
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เครือขายจะนําความรูความชํานาญขององคกรตนเองมาใชในการดําเนินงานของ

โครงการฯ นอกจากนี้ยังมีการแบงผูสงสารออกเปน 2 กลุม คือ ผูสงสารที่เปนแหลง

ขอมูลขาวสาร และผูสงสารที่เปนผูถายทอดสาร ซึ่งผูสงสารทั้ง 2 กลุมเปนผูมีความรู

ความชํานาญในเรื่องเพศ และมีทักษะการสื่อสารที่ดีซ่ึงถือวาเปนขอไดเปรียบในการ

สื่อสาร

 ในสวนรปูแบบของการดําเนนิโครงการฯ เปนการนาํกลยทุธการส่ือสารแบบ

บูรณาการมาใช กลาวคือมีการนํากลยุทธหลายๆ ดานมาใชในการรณรงค ซ่ึงการใช

กลยุทธแบบบูรณาการเปนการนําจุดแข็งของแตละกลยุทธมาเสริมการส่ือสารของ

โครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกลยุทธที่นาสนใจคือ กลยุทธการใชสาระ

บนัเทงิ และกลยทุธการใชบคุคลมชีือ่เสยีง ซึง่ทัง้ 2 กลยทุธนีจ้ะเปนการใหความสําคัญ

กับกลุมเปาหมายที่เปนเด็กมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักของ

โครงการฯ 

 นอกจากน้ียังพบวาสื่อมวลชนซ่ึงไดแกรายการผูหญิงถึงผูหญิง ไดเขารวม

โครงการฯ ในรปูแบบรวมทํางานในทกุข้ันตอนตัง้แตการวางแผน การดาํเนนิงาน และ

หลังการดําเนินงาน ซึ่งไมใชเพียงแคการประชาสัมพันธโครงการฯ ใหเทาน้ัน โดย

บทบาทที่สําคัญของรายการผูหญิงถึงผูหญิง คือ การเปนผูริเริ่มโครงการฯ และเปน

ผูประสานความสมัพันธใหองคกรทีท่าํงานเรือ่งเพศในประเทศไทยมารวมกนัทาํงานใน

โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย รวมถึงสรางความรวมมือในการสนับสนุน

โครงการฯ จากบุคคลในพื้นที่ที่ไปจัดกิจกรรมพิเศษ

คําสําคัญ: การสื่อสารรณรงคเพื่อลดปญหาการตั้งครรภในวัยรุน, โครงการ Young 

Love รักเปนปลอดภัย
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 จากสถิติสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2554) 

พบวาปจจุบันวัยรุนมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น อายุเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีแนวโนม

ลดลงเรื่อยๆ โดยมีอายุเฉลี่ย 15-16 ป ขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมนักเรียน

ชั้น ม.2, ม.5 และ ปวช. ป 2 ในป 2550-2554 พบวาในการมีเพศสัมพันธครั้งแรก

สวนใหญใชถุงยางอนามัยเพียงรอยละ 55.1 นอกจากนี้ รอยละ 70 ของวัยรุนใชบาน

ตนเองหรือบานเพื่อนเปนสถานที่ที่มีเพศสัมพันธกันครั้งแรก ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอการ

ตั้งครรภของวัยรุน สวนใหญเกิดจากใชวิธีคุมกําเนิดไมสมํ่าเสมอ หรือไมไดใชวิธีการ

ปองกัน เนื่องจากขาดความรู มีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการรวมเพศ คิดวารวมเพศ

ครัง้เดยีวไมตัง้ครรภ การใชถงุยางอนามยัขดัขวางความรูสึกทางเพศ และไมรูวาตนเอง

จะมีโอกาสตั้งครรภเมื่อใด นอกจากนี้วัยรุนยังไมกลาไปขอรับบริการคุมกําเนิด และ

เจาหนาท่ีผูใหบริการมีทัศนคติไมดีตอวัยรุน สงผลใหวัยรุนเขาไมถึงบริการคุมกําเนิด 

จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนที่มีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอย และมีเพศสัมพันธ

ทีไ่มไดปองกนั สงผลใหเกดิปญหาการตัง้ครรภในวยัรุนเพิม่สงูขึน้ อตัราการคลอดของ

หญิงอายุ 15-19 ป มีแนวโนมสูงขึ้น จาก 50.3 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 

1,000 คน ในป 2548 เพิ่มขึ้นเปน 53.6 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน 

ในป 2554 จากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุนที่มีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอย และมี

เพศสมัพันธทีไ่มไดปองกนั สงผลใหปญหาการตัง้ครรภในวยัรุนเพิม่สูงขึน้ จากสถติพิบ

วาในป 2554 มีเด็กวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 370 คน และในอายุ

ตํ่ากวา 15 ป คลอดบุตรวันละ 10 คน และสํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 

ไดดําเนินการเฝาระวังการแทงในประเทศไทย โดยดําเนินการนํารองใน 13 จังหวัด

ทั่วประเทศ มีโรงพยาบาลเขารวม 134 แหง ขอมูลป 2554 พบวา รอยละ 53 

ของผูปวยที่ทําแทงสวนใหญเปนวัยรุนและเยาวชน และรอยละ 30 มีสถานภาพเปน

นักเรียนนักศึกษา การตั้งครรภในวัยรุนพบวามากกวารอยละ 80 เปนการตั้งครรภ

ที่ไมพึงประสงค ซ่ึงผลกระทบท่ีสําคัญคือแมวัยรุนยังขาดโอกาสในการศึกษาเพราะ

ตองรับภาระในการดูแลบุตรและการสรางครอบครัว นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ
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ที่ไมไดปองกัน ยังสงผลใหอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธของวัยรุ น

และเยาวชน อายุ 10-24 ป สูงขึ้นจากรอยละ 41.5 ตอประชากรแสนคน ในป 2548 

เปนรอยละ 89.5 ตอประชากรแสนคนในป 2554 

 ขอมูลจากสํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

(2556) แสดงใหเห็นวาอัตราการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมเยาวชนเพิ่มขึ้น

จากอัตรา 23.4 เปน 34.8 รายตอประชากรแสนคนในชวงป พ.ศ. 2545-2550 ขอมูล

จากโรงพยาบาลก็บงชี้วาเกือบ 2 ใน 3 ของการแทงเกิดขึ้นในกลุมผูหญิงอายุตํ่ากวา 

25 ป รัฐบาลไดใชแนวทางการพัฒนาเยาวชนเชิงสรางสรรค และควรกําหนด

ยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญและครอบคลุมประเด็น ไดแก การสงเสริมใหเยาวชนมี

ความรูเกีย่วกบัเพศศกึษาและอนามยัการเจรญิพนัธ ุพฒันาทกัษะชวีติ รูจักแกไขปญหา

และตัดสินใจ การสรางสภาวะแวดลอมและสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออํานวย การให

บรกิารสขุภาพและสงัคมทีเ่ปนมติรตอวยัรุน และการสงเสรมิการมสีวนรวมของเยาวชน 

แนวทางแกปญหาขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขรวมกับภาคีเครือขายที่เก่ียวของได

ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553-2557 (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสขุ, 2556) โดยสงเสรมิใหครอบครวัอบอุนมลูีกเมือ่พรอม สนบัสนนุใหโรงเรยีน

มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูเรื่องเพศศึกษา 

รวมทัง้การพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรยีน อกีทัง้ยงัสงเสรมิใหโรงพยาบาลทกุแหงพัฒนา

ระบบบรกิารสาธารณสขุ ซึง่เนนการเขาถงึการใชบริการในกลุมวยัรุน จดับรกิารสุขภาพ

และอนามัยการเจริญพันธุที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน พรอมทั้งสงเสริม

การเขาถึงบริการดานอนามัยเจริญพันธุในกลุมวัยรุนท้ังในและนอกสถานศึกษา ดวย

การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา การดูแลชวยเหลือเบื้องตน และระบบสงตอเพื่อ

เชื่อมโยงระหวางชุมชน สถานศึกษา และคลินิกวัยรุนในโรงพยาบาล ผานการดําเนิน

การโครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล และอําเภออนามัยการเจริญพันธุ ตลอดจน

สนบัสนนุใหทกุจงัหวดัมกีารจดัตัง้คณะกรรมการหรอืคณะทาํงานแกไขปญหาอนามยั

การเจริญพันธุระดับจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นการตั้งครรภในวัยรุนและเยาวชน 

มีแผนยุทธศาสตรและนําสูการปฏิบัติเพื่อนําไปสูการพัฒนาสุขภาพและอนามัย การ

เจริญพันธุในวัยรุนและเยาวชนอยางยั่งยืน
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 จากสถิติพบวาในปจจุบันอัตราการคลอดบุตรของวัยรุนอายุ 15-19 ปได

เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก สงผลกระทบทั้งดานสุขภาพตอมารดา ทารกในครรภ เกิดภาวะ

แทรกซอนจากการแทงสงูกวาการตัง้ครรภทัว่ไป รวมถงึทาํใหเกดิปญหาทางดานสงัคม

อีกมากมายติดตามมา รายการผูหญิงถึงผูหญิงทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

รวมกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สํานักอนามัยการเจริญพันธุ  

กรมอนามัย, สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กระทรวง

สาธารณสุข, องคการแพธ ประจําประเทศไทย, มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพ

ผูหญิง, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส), กองทุนประชากร

แหงสหประชาชาติ ไดรวมกันจัดทําโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย เพื่อ

รณรงคปองกนัการตัง้ครรภไมพรอมในวยัรุนผานทางรายการผูหญงิถงึผูหญงิและการ

จัดกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษาท่ัวประเทศ เพ่ือเขาถึงเยาวชนในสถานศึกษาอายุ

ระหวาง 12-20 ป 

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษากระบวนการสือ่สารในการรณรงคเพือ่ลดปญหาการตัง้ครรภ

ในวัยรุน กรณีศึกษา โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย โดยรายการผูหญิงถึง

ผูหญิง

 2. เพ่ือศึกษากลยุทธการสื่อสารในการดําเนินงานรณรงคเพื่อลดปญหา

การต้ังครรภในวัยรุน กรณศึีกษา โครงการ Young Love รกัเปนปลอดภยั โดยรายการ

ผูหญิงถึงผูหญิง

 3. เพื่อศึกษาบทบาทรายการผูหญิงถึงผูหญิงในงานส่ือสารรณรงคเพื่อ

ลดปญหาการตั้งครรภในวัยรุน กรณีศึกษา โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย 

วิธีการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารรณรงคเพือ่ลดปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน กรณี

ศึกษา โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitaive 
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Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของ

กับการวางกลยุทธ การวางแผน การดําเนินงานจํานวน 5 ทาน และผูที่เปนประชากร

กลุมเปาหมายของโครงการฯ จํานวน 5 ทาน โดยมีแนวคําถามดังนี้ ที่มาของการเขา

รวมโครงการฯ และความคิดเห็นตอรูปแบบการดําเนินงานของโครงการฯ เมื่อเทียบ

กับรูปแบบของโครงการอื่นๆ รวมถึงสิ่งที่ไดรับ และความพอใจที่มีตอโครงการฯ  

ซึ่งคําตอบที่ไดจะเปนในลักษณะพึงพอใจในรูปแบบการดําเนินงานของโครงการฯ  

เพราะสามารถเขาถึงกลุ มเปาหมายไดดีโดยเฉพาะการมีบุคคลที่มีชื่อเสียงและ

สื่อมวลชนเขามารวมดําเนินโครงการฯ ในทุกกระบวนการ ที่ไมใชเพียงแคการทําขาว

หรือประชาสัมพันธโครงการฯ เทานั้น นอกจากนี้ผูศึกษายังมีการคนควาจากตํารา 

เอกสารการศึกษา บทความและขาวที่เกี่ยวของ (Documentary Research) เพื่อใช

ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ และนําไปประยุกตใชใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

โดยจะศึกษาภายใตวัตถุประสงค และมีการนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการบรรยาย

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการศึกษากระบวนการส่ือสารของโครงการ Young Love รกัเปนปลอดภัย 
 โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย มีการสื่อสารตามกระบวนการ

สื่อสาร SMCR ซ่ึงประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร 

รวมถึงผลของการสื่อสาร 

 ผูสงสารของโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย จะมีการทํางานเปน

ภาคีเครือขาย ซึ่งประกอบดวย สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย, สํานักโรค

เอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข, องคการแพธ 

ประจําประเทศไทย, มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง, สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส), กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ โดยมี

การแบงผูสงสารออกเปน 2 สวน คือ ผูสงสารที่เปนแหลงขอมูลขาวสาร ประกอบดวย

บุคลากรจากองคกรภาคีเครือขายท้ังหมด และผูสงสารที่เปนผูถายทอดสาร ซึ่ง

ประกอบดวยผูดําเนินรายการผูหญิงถึงผูหญิงทั้ง 4 ทาน และวิทยากร 2 ทาน ไดแก 
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นายแพทยกติตพิงษ แซเจง็ ผูอาํนวยการสาํนกัอนามยัเจรญิพนัธุ กรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข และนายแพทยสุขกมล วิพาวีพลกุล แพทยชํานาญการจิตเวชศาสตร 

เพศศึกษา

 สารของโครงการ Young Love รกัเปนปลอดภยั คอื ขอมลูความรูเร่ืองเพศ 

ทั้งดานบวกและดานลบ เชน ขอมูลสถิติการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน, ขอมูลการ

คุมกําเนิดที่ถูกตอง, สาเหตุการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ฯลฯ ซึ่งขอมูลเหลานี้ผูสง

สารตองการจะสื่อไปยังผูรับสารเพื่อกอใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องเพศ รวมถึงเกิด

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเรื่องเพศไปในแนวทางที่ดีขึ้น เพื่อนําไปสูการ

แกปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนของสังคมไทย โดยผูสงสารจะมีการออกแบบ

สารใหเขาใจงายเพื่อใหผูรับสารโดยเฉพาะวัยรุนสามารถเขาใจสารไดเปนอยางดี 

ซึง่จะจดัทาํในลักษณะนทิรรศการ, เกมเพศศกึษา, ละครเพศศกึษา และการตอบปญหา

ขอสงสัยในเรื่องเพศ

 ชองทางการสื่อสารของโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย มีดวยกัน 

3 ชองทางหลัก คือ สื่อกิจกรรมพิเศษ สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน “Youtube” 

โดยสือ่กิจกรรมพเิศษจะเปนการไปจดักจิกรรมตามสถานทีร่าชการ หรอืโรงเรยีนมัธยม

ในจงัหวดัตางๆ ซึง่มรีปูแบบการสือ่สารในลกัษณะการใชการสือ่สารระหวางบคุคลเปน

หลัก ภายในกิจกรรมจะประกอบไปดวย นิทรรศการเพศศึกษา, เกมเพศศึกษา, ละคร

เพศศึกษา, การตอบคําถามเพศศึกษา ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมจะเนนการมีสวนรวมของ

ผูเขารวมกิจกรรม ในสวนของส่ือมวลชนจะถายทอดผานรายการผูหญิงถึงผูหญิงใน

รูปแบบถายทอดรายการสดในวันท่ีไปจัดกิจกรรมพิเศษ และในรูปแบบการเลาขาว

เรื่องเพศ เชน สถานพยาบาลที่ใหคําปรึกษาและขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศแกวัยรุน ใน

รายการผูหญิงถึงผูหญิงท้ังทางสื่อโทรทัศนและส่ือวิทยุ FM 106 วิทยุครอบครัวขาว 

และชองทางสดุทายคอืสือ่สงัคมออนไลน “Youtube” ในชองทางนีจ้ะใหความสาํคญั

กับผูรับสารท่ีชอบเลนอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะเด็กวัยรุน ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอก็จะ

เปนการตัดภาพและเสียงของกิจกรรมพิเศษบางสวนที่นาสนใจอัพโหลดลงไปใหผูที่

สนใจไดชมกัน ซึ่งสื่อทั้ง 3 ประเภทมีคุณลักษณะที่แตกตางกันและมีกลุมเปาหมายที่

แตกตางกัน ดังนั้นการสื่อสารผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลายถือวาเปนการเพิ่ม

การเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 



ปที่ 6  ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 3 145

 ผูรับสารของโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย มีการแบงออกเปน 

3 กลุมดังนี้ กลุมเปาหมายหลัก ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมเปาหมาย

รองประกอบดวย พอแมผูปกครองและครู และกลุมเปาหมายทั่วไป ไดแก ประชาชน

ทุกคนในสังคมไทย

 ผลของการสื่อสารของโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย จะมีการ

วดัจากแบบสอบถามในกจิกรรมพเิศษ และสือ่โซเชยีลมเีดยี รวมถงึผูชมรายการผูหญงิ

ถงึผูหญงิ โดยผลของการสือ่สารจะออกมาในลกัษณะเปนกระแสการตืน่ตวั และมคีวาม

ตระหนกัถงึปญหาเรือ่งเพศในสงัคมมากขึน้ โดยเฉพาะการตัง้ครรภทีไ่มพรอมในวยัรุน 

ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนความสําเร็จของโครงการฯ 

ผลการศึกษากลยทุธในการดําเนนิ โครงการ Young Love รกัเปนปลอดภัย
 จากการศึกษาพบวา โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย มีการใช

กลยุทธการสื่อสารแบบบูรณาการ กลาวคือ มีการนํากลยุทธหลายๆ กลยุทธมาใช

รวมกันเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุม และเกิดผลดีทั้งในดานการทํางานของ

ผูสงสารในแงของการมีขอมูลขาวสารที่ครบถวนซ่ึงทําใหเกิดความนาเช่ือถือในตัว

โครงการฯ ทั้งนี้ทางโครงการฯ มีการนํากลยุทธการใชสาระบันเทิงเขามาชวยในการ

สื่อสารเนื่องจากเนื้อหาเรื่องเพศเปนเรื่อง วิชาการ การนําเสนอในรูปสาระบันเทิงจะ

ทําใหเนื้อหามีความนาสนใจมากขึ้นและเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีข้ึน โดยเฉพาะกลุม

เปาหมายหลกัทีเ่ปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน นอกจากนีก้ลยทุธทีส่าํคญัอกีหนึง่

กลยทุธคอืกลยทุธการใชสือ่มวลชนในการเขารวมดาํเนนิโครงการฯ ซึง่กลยทุธดังกลาว

สงผลใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายรองและกลุมเปาหมายทั่วไปไดเปนอยางดี 

ผลการศกึษาบทบาทของรายการผูหญงิถงึผูหญงิในการดําเนนิ โครงการ 
Young Love รักเปนปลอดภัย
 บทบาทของรายการผูหญิงถึงผูหญิงในโครงการ Young Love รักเปน

ปลอดภัย ประกอบไปดวย บทบาทในการสรางความรวมมือ บทบาทในการสรางการ

รบัรู บทบาทในการใหความรูเรือ่งเพศ และบทบาทในการใหความบนัเทงิ โดยบทบาท

ของรายการผูหญงิถงึผูหญงินัน้จะชวยสงเสรมิใหโครงการฯ มปีระสทิธผิลในการส่ือสาร
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มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการสรางการรับรูเนื่องจากคุณสมบัติของส่ือมวลชนนั้น

สามารถเขาถึงบุคคลไดวงกวางในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งทําใหขอมูลของโครงการฯ แผ

ขยายไปไดทั่วประเทศ เกิดกระแสการต่ืนตัวในเรื่องปญหาไดรับความรวมมือการ

ตั้งครรภในวัยรุนมากขึ้น อีกทั้งบทบาทในการสรางความรวมมือน้ันยังชวยใหการ

ดําเนินโครงการฯ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งสงผลใหโครงการฯ 

มีความนาเชื่อถือและดําเนินไปดวยความราบรื่น และยังประหยัดงบประมาณในการ

ทํางานลงไดมากอีกดวย

สรุปผลและขอเสนอแนะ

 โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย มีการสื่อสารเปนกระบวนการ 

และมีการเลือกใชกลยุทธและคุณสมบัติของสื่อมวลชนเขามาชวยในการดําเนิน

โครงการฯ ซึ่งมีรูปแบบการทํางานที่นาสนใจในลักษณะที่มีส่ือมวลชนเขารวมทํางาน

ดวยที่ไมใชเพียงแคการประชาสัมพันธใหเทานั้น 

   ในกระบวนการสือ่สารผูสงสารของโครงการมกีารใชกลยทุธการทาํงานเปน

ภาคเีครอืขายระหวางหนวยงานทีท่าํงานเรือ่งการยตุกิารตัง้ครรภในวยัรุนไทย รวมถงึ

สือ่มวลชน ซึง่มขีอดคีอืเนือ้หาของโครงการฯ จะเปนเนือ้หาทีค่รบถวนรอบดาน อกีทัง้

การที่สื่อมวลชนเขามารวมดําเนินโครงการฯ ดวยนั้นก็จะทําใหโครงการฯ เกิดการรับ

รูไดมากในวงกวางโดยไมตองเสียคาใชจายในการประชาสัมพันธโครงการฯ 

 สารของโครงการ Young Love รกัเปนปลอดภยั เปนเนือ้หาเกีย่วกบัขอมลู

การตั้งครรภในวัยรุน รวมถึงขอมูลเรื่องเพศที่หลากหลายทั้งในแงบวกและแงลบ เพื่อ

ใหผูรับสารเขาใจในเนื้อหาที่โครงการฯ ตองการจะสื่อสาร

 ชองทางการสื่อสารของโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย มีดวยกัน 

3 ชองทางหลกั คอื ชองทางการจดักจิกรรมพเิศษ ชองทางสือ่มวลชน และชองทางสือ่

สังคมออนไลน โดยทางโครงการฯ จะนํากลยุทธตางๆ เขามาใชใหเหมาะสมกับแตละ

ชองทางการสื่อสาร เชน ชองทางกิจกรรมพิเศษจะใชรวมกับกลยุทธการใชบุคคล

มีชื่อเสียงในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย เปนตน ซึ่งแตละชองทางก็จะเหมาะสม

กับกลุมเปาหมายทั้ง 3 กลุมของโครงการฯ 
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  ผูรับสารของโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย มีทั้ง 3 กลุม โดย

แตละกลุมจะเขาถึงเนื้อหาของโครงการฯ ผานชองทางการส่ือสารที่แตกตางกันไป 

รวมถึงเขาใจเนื้อหาที่โครงการฯ สื่อสารผานกลยุทธที่โครงการฯ นํามาใช ซึ่งสิ่งสําคัญ

อีกสิ่งหนึ่งคือผู รับสารของโครงการฯ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม

ขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศไดอยางเปดเผย ทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่โครงการฯ 

สื่อสารไดงายขึ้น

 การทํางานในลักษณะดังกลาวจะชวยใหโครงการฯ สามารถสรางการรับรู

ไดในวงกวางโดยไมตองเสียคาใชจายในการซื้อสื่อประชาสัมพันธเหมือนกับโครงการ 

อื่นๆ ที่ผานมา ดังนั้นโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย จึงถือวาไดวาเปน

โครงการฯ ที่สามารถเปนตนแบบใหกับการรณรงคอื่นๆ ตอไปได

 โครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย อาจจะไมสามารถแกปญหาการ

ตั้งครรภของวัยรุนใหหมดไปได แตก็สามารถสรางความตระหนักเกี่ยวกับปญหาเรื่อง

การตั้งครรภในวัยรุนไดมากขึ้น โดยเฉพาะผูท่ีใกลชิดกับปญหามากที่สุดน่ันคือกลุม

เปาหมายหลักที่เปนวัยรุน ทําใหรูเทาทันความคิดความรูสึกของตัวเองในเรื่องเพศอีก 

ทั้งยังสามารถแสดงความรูสึกและความคิดเห็นไดอยางเปดเผย นอกจากนี้ยังทําให

คนในสังคมเกิดความสนใจและใหความสําคัญกับปญหาดังกลาว รวมถึงมีทัศนคติ

และพฤติกรรมในเรื่องเพศท่ีดีข้ึน ซ่ึงถือวาเปนจุดเริ่มตนของการแกปญหาและเปน

จุดเริ่มตนในการสรางกระแสใหคนในสังคมหันมาชวยกันแกปญหาการตั้งครรภ

ในวัยรุนใหหมดไป

 ปญหาการตัง้ครรภในวยัรุนคงตองใชเวลาในการแกปญหาทีย่าวนานเพราะ

เปนปญหาที่ละเอียดออน และตองมีหลายสถาบันหรือหลายหนวยงานเขามารวมกัน

แกปญหา ตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ฯลฯ ดังนั้นการรณรงคเรื่องเพศ

ของโครงการ Young Love รักเปนปลอดภัย อาจจะตองใชเวลาดําเนินโครงการฯ 

ที่มากขึ้นและมีการรณรงคท่ีท่ัวถึงในทุกสวนของประเทศมากขึ้น อีกทั้งหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการควรเขามามีสวนรวมในการรณรงคแกปญหา

ดังกลาวรวมกัน   
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 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอดิจิทัลทีวี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การเปดรับขาวสาร 

ความรูและความเขาใจ รวมท้ังทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ

ดิจิทัลทีวี นอกจากนี้ยังศึกษาถึงความสัมพันธของลักษณะทางประชากรศาสตร 

ความรู และทัศนคติที่มีตอดิจิทัลทีวี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) แบบวัดผลครั้งเดียว 

(Cross sectional study) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน

การเกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุมตวัอยาง ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นีค้อื ประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป จํานวน 400 คน ใชการสุมตัวอยางแบบ

หลายขั้นตอน โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวล

ขอมลูโดยใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS และวเิคราะหขอมลูโดยใชสถติิเชงิพรรณนา และ

สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน

 ผลการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศชาย มอีายรุะหวาง 29-39 

ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได

ตอเดือน 10,001-20,000 บาท ในดานการเปดรับขาวสารเก่ียวกับดิจิทัลทีวี พบวา 

กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด โดยมีความถี่ในการเปดรับ

ขาวสารในระดับปานกลาง (3-4 วัน/สัปดาห) และมีระยะเวลาในการเปดรับขาวสาร

ประมาณ 5-15 นาที สําหรับประเด็นขาวสารที่เคยเปดรับเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี พบวา 

กลุมตัวอยางเปดรับประเด็นเรื่อง ประโยชนของดิจิทัลทีวีมากที่สุด และเห็นวา

สื่อโทรทัศนมีความเหมาะสมมากที่สุดในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี สวน

ความรูเกีย่วกบัดจิทิลัทวีี กลุมตวัอยางมคีวามรูเกีย่วกบัดจิทิลัทวีใีนภาพรวมอยูในระดบั

ปานกลาง และมีทัศนคติในระดับเห็นดวยกับการมีดิจิทัลทีวีในประเทศไทย

 จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปร พบวา 

ลกัษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานอายเุทานัน้ท่ีมคีวาม

สมัพนัธกบัความถีใ่นการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัดจิทิลัทวี ีสวนลกัษณะทางประชากร

บทคัดยอ
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ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี 

และลักษณะทางประชากรดานอายุเทาน้ันที่มีความสัมพันธกับทัศนคติในดาน

พฤติกรรมที่มีตอดิจิทัลทีวี

 ดานความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับดิจิทัลทีวีของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ความถ่ีในการเปดรับขาวสารไมมีความสัมพันธกับความรู

เกี่ยวกับดิจิทัลทีวี แตมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอดิจิทัลทีวี อยูในระดับคอนขาง

ตํา่ และยงัพบวาความรูเกีย่วกบัดจิทิลัทวีไีมมคีวามสัมพนัธกบัทศันคตทิีม่ตีอดจิทิลัทวีี

แตอยางใด 

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร, ความรูความเขาใจ, ทัศนคติ, ดิจิทัลทีวี
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันในประเทศไทยสามารถรับชมโทรทัศนได 3 ชองทางหลัก ไดแก 

ผานระบบภาคพืน้ดนิ (Terrestrial Television) ผานระบบเคเบลิ (Cable Television) 

และผานระบบดาวเทียม (Satellite Television) กิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน (Ter-

restrial Television) หรือ ฟรีทีวี เปนสื่อท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดทําให

กิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน มีอิทธิพลอยางสูงทางความคิด และพฤติกรรม ทั้งดาน

เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สงผลตอคณุภาพชวีติของประชาชน โดยมคีณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เปนหนวย

งานกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน ซึ่งไดกําหนดใหมีการเปลี่ยน

ระบบการรบัสงสญัญาณโทรทศันจากระบบแอนะลอ็กไปสูการรบัสงสญัญาณในระบบ

ดิจิทัล สาเหตุท่ี กสทช. ตองเปลี่ยนผานระบบทีวีจากระบบแอนะล็อกไปสูดิจิทัลทีวี

เนื่องจากหลายประเทศในโลก เปลี่ยนระบบทีวีดิจิทัลมาแลวหลายป เปนการเปลี่ยน

ผานตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หากประเทศไทยไมเปล่ียนเปนระบบใหม

ในอนาคตอุปกรณทีวีแอนะล็อกจะมีราคาสูงกวาดิจิทัลทีวี การเปลี่ยนผานระบบ

โทรทัศนในครั้งน้ีเปนอีกข้ันของการปฏิวัติวงการโทรทัศนไทย และนับเปนการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในรอบ 20 ป ซ่ึงถือเปนความจําเปนของประเทศ เพื่อสราง

โอกาสในการเรียนรูใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง

 เทคโนโลยีดิจิทัลทีวี (Digital television) คือระบบการแพรสัญญาณภาพ

เคลื่อนไหวและสัญญาณเสียงไปสูเครื่องรับโทรทัศนดวยสัญญาณดิจิทัล การรับชม

จึงจําเปนตองใชอุปกรณถอดรหัส ซ่ึงอาจมาพรอมกับตัวเครื่องรับโทรทัศนหากเปน

โทรทัศนรุนใหมท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับระบบดิจิทัล หรือจะเปนอุปกรณถอดรหัสที่

เรียกวากลองรับสัญญาณเซ็ท ท็อป บ็อกซ (Set Top Box) ดิจิทัลทีวีใหสัญญาณภาพ

และเสียงที่มีคุณภาพสูงกวาทีวีระบบแอนะล็อกเน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีความ

สามารถในการขจดัปญหาสัญญาณรบกวนไดดีกวาระบบแอนะลอ็ก ภาพ เสยีงชดัเจน

และไมมภีาพเงา การเปลีย่นแปลงไปสูดจิทิลัทวีีนบัวาเปนการปฏวัิตวิงการโทรทศันยิง่

กวาตอนที่เปลี่ยนจากโทรทัศนขาว-ดํา ไปเปนโทรทัศนสี การเปลี่ยนระบบครั้งนี้
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กอใหเกิดธุรกิจและโอกาสใหมๆ ในวงการโทรทัศน จากเดิมโทรทัศนที่มีเพียง 6 ชอง 

เมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีการรับสงจากระบบแอนะล็อกไปสูระบบดิจิทัลแลว ทําให

สามารถเพิ่มชองรายการไดถึง 48 ชอง ไดแก

 1.  ชองบริการสาธารณะ (SD)  จํานวน  12  ชอง 

 2.  ชองบริการธุรกิจ (SD, HD)  จํานวน  24  ชอง 

 3.  ชองบริการชุมชน (SD)  จํานวน  12  ชอง 

 แผนการเปลี่ยนระบบการรับสงสัญญาณโทรทัศนเปนระบบดิจิทัลมี

วัตถุประสงค ดังนี้

 1.  เพื่อพัฒนากิจการโทรทัศนของประเทศ ใหรองรับความตองการและ

ความจาํเปนพืน้ฐานในการรบัรูขอมลูขาวสารทีม่คีณุภาพและเปนประโยชนในการยก

ระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาความรูความสามารถ การพัฒนาสังคม และตอยอด

ไปสูการพัฒนาประเทศ

 2.  เพื่อสรางกลไกการใหเกิดการแขงขันในกิจการโทรทัศนอยางเสรีและ

เปนธรรมลดการผูกขาด และเพิ่มความหลากหลายของผูประกอบกิจการ

 3.  เพื่อใหประชาชนสามารถรับสัญญาณดิจิทัลทีวีไดอยางทั่วถึง และ

ภาคประชาชนไดรับการจัดสรรการใชคลื่นความถี่อยางสมดุลและเปนธรรม

 4.  เพื่อใหกิจการโทรทัศนของประเทศใหมีความกาวหนาดานเทคโนโลยี

และสามารถใชคลื่นความถ่ีวิทยุไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชประโยชนจาก

โครงสรางพื้นฐานและโครงขายรวมกันเพื่อลดการลงทุนที่ไมจําเปน 

 การเปลี่ยนระบบโทรทัศนในประเทศไทยในครั้งนี้เปนเรื่องที่สําคัญกับ

ประชาชน ประชาชนจะตองไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี เพื่อ

เตรียมพรอมในการรับชมดิจิทัลทีวี

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับดิจิทัลทีวีของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

 2.  เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร
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 3.  เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีตอดิจิทัลทีวีของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร

 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี

 5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครกับความรูเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี 

 6.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครกับทัศนคติที่มีตอดิจิทัลทีวี 

 7.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครกับความรูเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี  

 8. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครกับทัศนคติที่มีตอดิจิทัลทีวี

 9.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีกับทัศนคติที่

มีตอดิจิทัลทีวี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย

  การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 

Method) แบบวัดผลครั้งเดียว (Cross sectional study) และใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางและใชวิธี

การใหผูตอบกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self- Administration)

ผลการวิจัยและอภิปราย

 กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีเปนเพศชาย มากกวา

เพศหญิง สวนชวงอายุสวนใหญของกลุมตัวอยางท่ีเปดรับขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี 

คือมีอายุระหวาง 29-39 ป และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในดานอาชีพกลุม
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ตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดสวนใหญระหวาง 10,001-

20,000 บาท โดยเปดรับขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี 3-4 วัน/สัปดาห และมีระยะเวลา

ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี 5-15 นาที

 ประเดน็ทีก่ลุมตวัอยางเคยเปดรับสวนใหญ คือ ประโยชนของดจิทัิลทวี ีและ

กลุ มตัวอยางคิดวามีความเหมาะสมในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี 

คือ ส่ือโทรทัศน โดยใหเหตุผลวา โทรทัศนเปนส่ือที่เขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว 

เห็นทั้งภาพและเสียง ทําใหเขาใจงาย 

 สวนดานความรูที่มีตอดิจิทัลทีวีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครน้ัน 

อยูในระดับปานกลาง โดยขอคําถามที่กลุมตัวอยาง ตอบถูกมากที่สุด คือ คําถามที่วา 

เทคโนโลยีดิจิทัลทีวีทําใหทีวีมีชองรายการเพิ่มขึ้นจํานวนมาก และคําถามที่กลุม

ตัวอยางตอบผิดมากที่สุด คือ ดิจิทัลทีวีใหภาพแบบความคมชัดสูง (High-Definition) 

แสดงใหเห็นวาประชาชนยังไมเขาในเรื่องคุณภาพความคมชัดของทีวี 

 นอกจากน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 

จะเห็นไดวากลุมตัวอยางนั้นมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ซึ่งจะกอใหเกิด

ความรวมมือในทุกกิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองนั้นๆ และนับเปนพื้นฐานที่ดี ในการ

ยอมรับความคิดหรือขอมูลใหมๆ 

 ลกัษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครดานอายเุทานัน้ 

ที่มีความสัมพันธกับความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี โดยผูที่มีอายุ 63 

ปขึ้นไป มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับดิจิทัลทีวีมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดที่วา อายุของผูรับสารมีอิทธิพลกับการสื่อสารไมมากก็นอย ซึ่งอาจจะออกมา

ในรูปของความสนใจ ความเชื่อหรือพฤติกรรมการรับขาวสารของผูรับสาร (พรทิพย 

วรกิจโภคาทร, 2529, น.312-313) 

 สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของประชากรในเขตกรุงเทพ-

มหานครมีความสัมพันธ กับความรู  เกี่ยวกับดิจิทัลทีวี  โดยประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานครมคีวามรูเกีย่วกบัดจิทิลัทวีอียูในระดบัปานกลาง สอดคลองกบัแนวคิด

ที่วาความรูเปนพฤติกรรมขั้นตนซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกได หรือ

โดยการมองเหน็ หรอืไดยนิหรอืจาํได ความรูขัน้นีไ้ดแก ความรูเกีย่วกบัคาํจาํกดัความ 

ความหมาย ขอเทจ็จรงิ ทฤษฎ ีรปูแบบ กฎ โครงสราง และวธิกีารแกปญหา (ประพาเพญ็ 

สุวรรณ, 2526, น.5) 
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 ในดานอายุเทานั้นที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ ในดานพฤติกรรมที่มีตอ

ดจิทิลัทวี ีโดยผูทีม่อีาย ุ52-62 ป มทีศันคตดิานพฤตกิรรมในทางบวกมากกวาผูทีม่อีายุ 

18-29 ป และผูที่มีอายุ 30-40 ป มีทัศนคติดานพฤติกรรมในทางบวก มากกวาผูที่

มีอายุ 18-29 ป สอดคลองกับ โรคีช (Rokeach, อางถึงใน พัชนี เชยจรรยา, เมตตา 

วิวัฒนานุกูล, ถิรนันท อนวัชศิริวงศ, 2541, น.124-125) ยังเห็นวาทัศนคติเปน

สวนหนึ่งของความเชื่อในระดับรอบนอกสุด ซึ่งเปนความรูสึกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดย

ผิวเผิน และสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ และเปล่ียนแปลงไดงายกวาความเช่ืออีก 

2 ระดับ คือ ความเช่ือในกฎระเบียบของสังคมหรือชุมชน และความเชื่อสวนกลาง

ซึ่งเปนความเชื่อที่ไดจากการสั่งสมจากการอบรมส่ังสอนของครอบครัว ศาสนา 

สถานศึกษาและแหลงตางๆ เปนระยะเวลานาน จนยากที่จะเปลี่ยนแปลง

 ดานความถีใ่นการเปดรบัขาวสารของประชากรในเขตกรงุเทพมหานครนัน้

ไมมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับดิจิทัลทีวี อาจมีสาเหตุมาจากการวัดพฤติกรรม

การเปดรับสื่อจากความถ่ีของการใชส่ือน้ันข้ึนอยูปจจัยหลายอยาง เชน ความสนใจ

ของผูรับสาร เวลาวางที่คนมีอยูและการมีสื่อใกลตัวผูรับสาร เปนตน (Schramm, 

Wilbur, 1981, p.244. อางถึงใน, ภารณี สกุลศรีเศรษฐี, 2549, น.19-20)

 ดานความถี่ในการเปดรับขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอดิจิทัลทีวี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ พีระ จิระโสภณ 

(2546, น.636-637) กลาววา การเลือกรับรูหรือตีความ (Selective Perception of 

Selective interrelation) หมายถึง เมื่อบุคคลรับขาวสารที่สนใจแลวจะตีความตาม

ความเขาใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ 

ตามสภาวะทางอารมณและจิตใจของตนเองในขณะนั้น 

 สวนความรูเกีย่วกบัดจิทิลัทวีีของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครนัน้ไมมี

ความสมัพนัธกบัทัศนคตทิีม่ตีอดจิทิลัทวีโีดยรวม อาจเนือ่งมาจากนโยบายการเปลีย่น

ทวีจีากระบบแอนะลอ็กเปนระบบดจิทิลันัน้มปีระโยชนกบัประชาชนไมวาจะทําใหทวีี

มภีาพชดัข้ึน คณุภาพสญัญาณดขีึน้ มเีนือ้หารายการทีห่ลากหลาย และสามารถรบัชม

ชองรายการไดมากขึน้กวาเดมิ จงึทําใหความรูทีแ่ตกตางกนัของประชาชนไมสงผลตอ

ทัศนคติเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี 
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สรุปและขอเสนอแนะ

 1.  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดทําขอมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีและเลือก
ชองทางในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี ใหเหมาะสมกับอายุของผูรับสารใน
แตละวัย และเลือกสื่อในการเผยแพรขอมูลใหหลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อใหครอบคลุม
ประชาชนที่ใชสื่อแตกตางกัน 
 2. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการประชาสัมพันธเรื่องนโยบายการแจก
คปูองสวนลดเพือ่ซือ้อปุกรณในการรบัชมดจิทิลัทวี ีเรือ่งพืน้ทีใ่หบรกิารดจิทิลัทวี ีและ
เรื่องการจัดสรรชองดิจิทัลทีวีใหมากข้ึน เพราะถือเปนผลประโยชนที่ประชาชนจะได
รับจากการมีดิจิทัลทีวี
 3. เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีอยางทั่วถึง 
หนวยงานทีเ่กีย่วของควรประชาสมัพนัธขาวสารเกีย่วกบัดิจทิลัทวีผีานส่ือโทรทศัน ส่ือ
อินเทอรเน็ต และหนังสือพิมพ เพราะเปนสื่อที่ประชาชนเห็นวามีความเหมาะสม
ในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี 
 4. ขอมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีที่เผยแพรใหกับประชาชนทราบนั้นอาจเปน
ขอมูลที่เขาใจยาก เชน ขอมูลดานเทคนิค คําศัพทเฉพาะดาน อาจทําใหผูรับสาร
ไมเขาใจขอมูลที่เผยแพรออกไป เพราะฉะนั้นในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารควร
มีการจัดทําเนื้อหาใหงายตอการเขาใจกับประชาชนทุกกลุม
 5. ควรมีการสรางทัศนคติเก่ียวกับดิจิทัลทีวีใหดียิ่งข้ึน โดยการทําให
ประชาชนทราบถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการมีดิจิทัลทีวี เชน การออกไป
ยังพื้นที่จังหวัดตางๆ ไมวาจะเปน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน หรือองคกรตางๆ 
เปนตน โดยการจัดสัมมนาหรือกิจกรรมรวมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีใหมากยิ่งขึ้น
 6.  ควรมกีารใหขอมลูขาวสารทีเ่ปนการคุมครองผูบรโิภค เชน วธิกีารเลือก
ซื้ออุปกรณท่ีไดรับมาตรฐาน วิธีการติดตั้งอุปกรณเพ่ือรับชม หรือขั้นตอนในการรับ
คูปองสวนลด เพื่อปองกันมิใหประชาชนถูกหลอกลวงในชวงที่เปลี่ยนผานระบบ
โทรทัศนเปนดิจิทัล
 7.  เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารและมีความรูเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีมากขึ้น 
หนวยงานทีเ่ก่ียวของควรเพิม่ความถีใ่นการประชาสมัพนัธขอมลูขาวสารเกีย่วกบัดจิทิลั
ทีวีใหมากขึ้นโดยผาน สื่อมวลชนหรือการจัดกิจกรรมสัมมนา เปนตน 
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 8.  หนวยงานที่เกี่ยวของและผูประกอบกิจการทั้ง 48 ชอง ควรมีชองทาง

ใหประชาชนไดติดตอสอบถามขอมูล หรือตอบคําถามที่สงสัยเก่ียวกับดิจิทัลทีวี 

เชน มี Call Center สําหรับใหบริการขอมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี มีจุดใหบริการ

ตามหางสรรพสินคา หรือชองทางติดตอผานเว็บไซต เปนตน

 9. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการขอความรวมมือไปยังส่ือที่สามารถ

เขาถึงประชาชนไดเปนจํานวนมาก เชน สื่อโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เพื่อขอ

ความรวมมือใหประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทีวีอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป

 1.  เนื่องจากการศึกษามีขอจํากัดในเรื่องของเวลา ทําใหสามารถรวบรวม

ขอมูลของผูท่ีเปดรับสื่อเก่ียวกับดิจิทัลทีวีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น แต

ดจิทิลัทวีนีัน้ประชาชนจะสามารถรบัชมไดทกุจงัหวดั ดงันัน้การศกึษาในครัง้ตอไป ควร

กระจายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ ความรู และทัศนคติ

ที่มีตอดิจิทัลทีวี เพื่อนําขอมูลมาใชพัฒนาแผนการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู

ที่มีตอดิจิทัลทีวีตอไป 

 2.  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการรับชม ความพึงพอใจ และ

การนําไปใชประโยชนจากดิจิทัลทีวี หลังจากที่มีการออกอากาศดิจิทัลทีวีไปแลว 

วาประชาชนนั้นรับชมดิจิทัลทีวีหรือไม พึงพอใจตอเน้ือหาที่ออกอากาศหรือไม และ

นําไปใชประโยชนอยางไรบาง 

 3.  หลงัจากการออกอากาศดจิทิลัทวีคีวรมกีารศกึษาเกีย่วกบัคณุภาพของ

รายการโทรทัศนทีอ่อกอากาศในระบบดจิทิลัวาใหประโยชนกบัผูรบัชมมากนอยเพยีง

ใด และควรมีการพัฒนารายการโทรทัศนในประเทศไทยไปในทิศทางใดในอนาคต 
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ผูกลั่นกรองโดย

 

 การทาํคลปิโฆษณาอบีซัซมารเกต็ติง้ในปจจบุนันัน้ เริม่มบีทบาทในสายงาน

โฆษณาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากดวยตนทุนที่ตํ่า และโอกาสในการเพิ่มจํานวนผูรับสาร

นั้นมากกวา อีกท้ังการเผยแพรสารน้ันมีความรวดเร็ว เพราะการใชส่ือออนไลนของ

คนในปจจุบันนั้นมีเพิ่มมากข้ึนและขยายตัวอยางรวดเร็ว Buzz Marketing ผานส่ือ

ออนไลนจงึเปนการทาํการตลาดทีม่คีวามนาสนใจและทาทายมากในยคุเครือขายสงัคม

ออนไลน การทําการตลาดแบบบัซซนั้น เปนการทําการตลาดเพื่อกระตุนใหผูรับสาร

เกดิความสนใจ รูสกึแปลกใหม ตืน่ตาตืน่ใจกบัสิง่ทีไ่ดรบัรู และหลังจากนัน้ตองเกดิการ

สงตอหรือ Share ใหเพื่อนไดรับรูสิ่งเหลาน้ันเชนกัน ทั้งนี้จึงเกิดเปนงานวิจัยในสวน

ของความคิดเห็นของผูรับสารตอคลิปโฆษณาอีบัซซมารเก็ตติ้ง ซึ่งผูศึกษาไดยกคลิป

โฆษณามา 4 ชิ้นที่ไดทําการตลาดแบบบัซซมาใชในการวิจัย โดยทําการสัมภาษณ

เชิงลึกกลุมตัวอยางผูรับสารจํานวน 5 คน ซึ่งมีอายุและอาชีพที่แตกตางกันไป เพื่อให

ไดทราบถึงความคิดเห็น ทัศนคติ หรือ ขอเสนอแนะตางๆ จากผูรับสารดวยเชนกัน

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางผูรับสารสามารถรับรูในส่ิงที่คลิปโฆษณา

อบีซัซมารเกต็ติง้ตองการจะสือ่ และเกดิการจดจาํได แตการจดจาํนัน้จะเปนไปในสวน

ของคลิปแรกซึ่งกระทบตออารมณของผูรับสารมากกวาการจดจําในตราสินคาที่ถูก

นําเสนอ ซึ่งกลุมผูรับสารมีความคิดเห็นวา การทําคลิปโฆษณาอีบัซซมารเก็ตติ้งนั้น 

ควรที่จะมีเนื้อหาที่แปลกใหมและสรางความนาตื่นเตน มากกวานี้ เพราะจากคลิป

โฆษณากรณีศึกษาน้ันแตละตราสินคานิยมใชเรื่องของอารมณความรุนแรงมาเลนกับ

การโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูรับสารท้ังนั้น ซึ่งถึงแมวาจะเปนประเด็นหลัก

ของ Buzz Marketing แตผูรบัสารกอ็าจเกดิการเบือ่ทีจ่ะรบัสารประเภทนี ้แตอยางไร

ก็ตามผูรับสารก็ยังทําการสงตอหรือ Share คลิปโฆษณาอีบัซซมารเก็ตติ้ง ดังกลาวไป

ยังเพื่อนๆ เพื่อใหไดรับรูสิ่งน้ันๆ เชนกัน แตการสงสารตอนั้นไมไดหมายความวา

ผูรับสารจะชื่นชอบ และเห็นวาคลิปโฆษณาดังกลาวมีความนาสนใจจนจะตองแชรตอ

เสมอไป

คําสําคัญ: คลิปโฆษณา, ความคิดเห็นของผูรับสาร, Buzz Marketing

บทคัดยอ
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การแพรหลายของสื่อออนไลนในปจจุบันนับเปนปจจัยหน่ึงในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน และเขามามีบทบาทตอสังคมเปนอยางมาก และดวยพฤติกรรมการ

สื่อสารผาน “เครือขายสังคมออนไลน” ของผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดการ

สรางสรรคทางความคิดท่ีสื่อสามารถนําไปปรับใชเพ่ือการพัฒนาทางดานธุรกิจและ

องคกร โดยเฉพาะสื่อโฆษณาซึ่งใชชองทางของเครือขายสังคมออนไลนในการโฆษณา

ประชาสัมพันธสินคาบริการและกิจกรรมตางๆ โดยรูปแบบเครือขายสังคมออนไลนที่

นยิมในประเทศไทยประกอบดวย facebook Twitter Instagram Blog และ Youtube 

ซึง่ถอืวาเปนกลยทุธในการสือ่สารทางการตลาด อยางหนึง่ทีไ่มตองลงทนุอะไรมากมาย 

แตผูรับสารจะเปนผูสงตอสารนั้นตอๆ กันไปเอง แตการสรางสรรคโฆษณานั้นจะตอง

มีความนาสนใจ สรางความแปลกใหกับผูรับสาร จึงจะทําใหการสงตอขอมูลนี้ประสบ

ความสําเร็จ ซึ่งกลยุทธดังกลาวนี้รูจักไดอีกชื่อหนึ่งคือ Buzz Marketing 

 Buzz Marketing เปนการสื่อสารทางการตลาดอยางหน่ึง เพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกับสินคานั้นๆ และกระตุนใหกลุมเปาหมายหรือผูรับสารเกิดความสนใจ ตื่นเตน 

ซึ่งเปนรูปแบบของการสรางความบันเทิง สรางความนิยมจนเปนขาว โดยดึงเอาความ

แปลกใหมและเลนกับอารมณความรูสึกของผูรับสาร เพื่อใหผูรับสารเกิดความตะลึง

และตองการทาํเอาเรือ่งเหลานัน้ไปเลาตอจากคนหนึง่ไปสูอกีคนหนึง่ ซ่ึงการสงตอ หรอื 

Share นั้น ถือเปนประเด็นหลักของการทําการตลาดแบบบัซซ เพราะตองการให

เร่ืองราวดงักลาวทีเ่ผยแพรออกเขาสูสาธารณชนและเปนทีพ่ดูถงึใหไดมากทีส่ดุ ดงันัน้

บซัซจงึตองนาํประเดน็เรือ่งราวทีก่ระชากอารมณมาเปนจดุดงึดดูความสนใจจากผูรบั

สาร แตก็ยังคงไวภายใตกรอบจริยธรรม ศีลธรรม เพื่อไมใหเกิดการตําหนิและวิพากษ

วิจารณไปในทางเสื่อมเสีย ท้ังนี้ผูศึกษาจึงเห็นวาการทําโฆษณาสินคาผานเครือขาย

สังคมออนไลนโดยใชกลยุทธ Buzz Marketing เปนเรื่องที่นาติดตามและมีความ

นาสนใจทีจ่ะทาํการศกึษา วาการทีอ่งคกรธรุกจิตางๆ ใชกลยทุธนีน้ัน้ไดผลตอบรับจาก

ผูบริโภคมากนอยแคไหน และทําใหสินคานั้นประสบความสําเร็จในการใชสื่อโฆษณา

ผานเครือขายสังคมออนไลนหรือไม โดยผูศึกษาไดทําการยกคลิปโฆษณาทั้ง 4 ชิ้นที่
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สื่อใหเห็นถึงการทํา Buzz Marketing ชื่อคลิปวา “ครูฟวสขาด บีบีแหลกยับคา

หองเรียน” “Taxi Porsche in Bangkok Thailand” “ช็อค! มัธยม รร.ดัง คลอดลูก

คาหองเรียน” และ “ออมสุชารเหวี่ยงติ่งกระเจิง!!” ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะสามารถ

เปนประโยชนตอผูทํางานโฆษณาและผูที่สนใจนําเสนอสินคาตางๆ ของธุรกิจของตน

ได และเพื่อทําการวิเคราะหวาการทําการตลาดผานโฆษณาเชนนี้ไดผลท่ีแทจริง

เปนอยางไร

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาการรับรูและความคิดเห็นของกลุมผูรับสารที่มีตอคลิปโฆษณา

อีบัซซมารเก็ตติ้ง

 ทั้งนี้ไดมีการนําแนวคิดและทฤษฎีตางๆ มาใชเปนกรอบในการวิจัย ดังนี้

 1. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการทําการตลาดแบบบัซซ (Buzz Marketing)

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู

 4. แนวคิดเกี่ยวทัศนคติกับความคิดเห็น

วิธีการวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของผูรบัสารตอคลปิโฆษณาอบีซัซมารเกต็ติง้” 

เปนการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชงิลึก (In-Depth 

Interview) โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูรับสารจํานวน 5 คน อายุระหวาง 

20-30 ป มีอาชีพที่แตกตางกัน และใชสื่อออนไลนเปนประจํา รวมทั้งเก็บขอมูลจาก

เอกสารตางๆ (Documentary Research) โดยมีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษา

ดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการศกึษาการรบัรูของกลุมผูรบัสารทีม่ตีอคลปิโฆษณาอีบซัซมารเกต็ติง้
 การทีไ่ดรบัรูไปตามเร่ืองราวทีผู่สงสารสือ่ออกมา และสามารถเขาใจในสิง่ที่

โฆษณานัน้ตองการจะสือ่นัน้ เนือ้หาของคลปิโฆษณาตองมคีวามเชือ่มโยงไปถงึตราสนิคา

ที่ตองการจะนําเสนอดวย ซ่ึงโดยสวนใหญกลุมตัวอยางผูรับสารมีมุมมองวาเนื้อหา

มีความเชื่อมโยงไปยังตราสินคาไดดี แตในสวนที่ไมเชื่อมโยงนั้น ผูรับสารตองการที่จะ

ใหคลิปโฆษณานั้นนําเสนอถึงสิ่งที่ตองการจะสื่อใหมากกวาน้ี หรือสรางสรรคเน้ือหา

ใหไปในทางเดียวกัน โยงไปถึงตราสินคาน้ันไดและไมหักมุมจนเกินไป จากโฆษณา

กรณีศึกษาทั้ง 4 ช้ินน้ี กลุมตัวอยางผูรับสารทุกทานมีมุมมองในทิศทางเดียวกันวา

โฆษณาของสนีกเกอร “ออมสุชารเหวี่ยงติ่งกระเจิง” นั้นมีความเชื่อมโยงของเรื่องราว

ไปยังตราสินคาดีที่สุด ทําใหผูรับสารเขาถึงเรื่องราวที่ส่ือออกมา ไมขัดแยงในตัวสาร

แตอยางใด

 ในสวนของการสรางความจดจําของคลิปโฆษณาตอผูรับสาร กลุมตัวอยาง

ผูรับสารสวนใหญมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน วา โฆษณา เบอรเกอรคิง “ครูฟวส

ขาด ปาบีบีแหลกยับคาหองเรียน” และ สนีกเกอร “ออมสุชารเหวี่ยงติ่งกระเจิง” นั้น 

สรางการจดจําตอตัวสินคาท่ีตองนําเสนอไดดีที่สุด ในทางกลับกันโฆษณาที่กลุม

ตัวอยางผูรับสารมองวาไมสรางการจดจํานั้น เปนเพราะผูสงสารเนนไปที่ตัวคลิปแรก

ที่ปลอยออกมากอนเพื่อใหคนติดตาม แตพอเฉลยวาเปนสินคาหรือโครงการใดๆ นั้น 

กลบัมรีายละเอยีดเพยีงเลก็นอย หรอืไมแทบจะไมม ีซึง่ทาํใหผูรบัสารไมเขาใจถงึความ

เกี่ยวของและเชื่อมโยงในตัวโฆษณา 

 ทัง้นีใ้นการศกึษาในสวนของการรับรูของผูรบัสารนัน้ทาํใหเขาใจถงึกบัรบัรู

ของผูรบัสารทีม่ตีอคลปิโฆษณาอบีซัซมารเกต็ติง้มากขึน้ ซึง่โดยสวนใหญจะมกีารรบัรู

ความเขาใจไปในเชิงบวกตอคลิปโฆษณาดังกลาว แตก็ยังมีความคิดเห็นที่แยงกันออก

ไป เชน คลิปโฆษณา ครูปาบีบี ผูรับสารบางทาน รับรูไดวา คลิปยังไมมีความเชื่อมโยง

ไปยังตราสินคาไดดี และในทางกลับกันกลับสามารถสรางการจดจําได เปนตน ทั้งนี้

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการรับรูของผูรับสารมากขึ้นอีกทั้งการตีความที่บางทีอาจ

ตีความไปคนละประเด็น แตก็ยังสามารถสรางความเขาใจในเรื่องราวเดียวกันได



ปที่ 6  ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 3 169

ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ มผู รับสารที่มีต อคลิปโฆษณา
อีบัซซมารเก็ตติ้ง
 ถงึแมโฆษณาดงักลาวจะสรางการจดจาํไดด ีแตนัน่ไมไดหมายความวากลุม

ตวัอยางผูรบัสารจะชอบในเนือ้หาและคิดวาเนือ้หาโฆษณามคีวามนาสนใจ แปลกใหม 

หรือนาตืน่เตนเสมอไป โดยภาพรวมของโฆษณากรณศึีกษาทัง้ 4 ชิน้นี ้ยงัไมเปนทีพ่อใจ

ของกลุมตัวอยางผูรับสารแตอยางใด ซึ่งมีเหตุผลแตละคนจะแตกตางกันออกไป แต

อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางผูรับสาร ยังคงมองวาการสรางสรรคงานโฆษณานั้นตองมี

ความแปลกใหม และยิ่งจะทําใหเกิดบัซซขึ้นนั้น ตองเปนอะไรที่ทําใหคนตื่นตาตื่นใจ

มากกวานี ้และโฆษณาดงักรณศีกึษาน้ันสวนใหญเปนไปในรปูแบบเดมิ ซํา้ซาก จงึทาํให

กลุมตัวอยางผูรับสารเบ่ือท่ีจะรับสารท่ีใชอารมณ ความรุนแรงเขามาดึงความสนใจ

ผูเสพสื่อ ซึ่งถายังนําเสนอในแนวน้ีตอไปจะทําใหผูรับสารสามารถดูออกและไมเกิด

ความตื่นเตน ถึงแมวาการนําอารมณความรุนแรงมาใชนั้นคือประเด็นหลักของการทํา

การแบบบซัซ แตกต็องคํานงึถงึกรอบศลีธรรมของสังคมดวย พยายามทาํใหงานโฆษณา

อยูภายใตจริยธรรมหรือศีลธรรมเพื่อใหงานโฆษณาที่เผยแพรออกมา ไมถูกวิพากษ

วิจารณไปในทางที่ไมดี

 ในสวนของผลการศึกษาความตองการส่ือสารและสงตอสารไปยังกลุมผูรับ

สารอื่นๆ นั้น ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญของการทํา Buzz Marketing ที่จะทําใหทราบ

วาคลิปโฆษณาที่ผลิตออกมานั้นประสบความสําเร็จมากนอยเทาใด เพราะวาการใช

กลยทุธนีย้อมตองการใหผูรบัสารสงตอหรอื Share ไปยงัผูอืน่ๆ ผูรบัสารจะเปนผูตดัสนิ

ใจวาโฆษณานั้นๆ มีความนาสนใจ แปลกใหม หรือสรางความนาตื่นเตน ดึงดูดใจพอที่

จะทําการสงตอและอยากใหผูอื่นรับรูดวยหรือไม

 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูรับสารจํานวน 5 ทานนัน้ สวนใหญทาํการ

สงตอคลิปนั้นตอไป แตการสงตอของกลุมตัวอยางผูรับสารนั้นตางมีเหตุการณในการ

สงตอทีแ่ตกตางกนัไป ไมไดเกดิจากความสนใจในตวัโฆษณาหรอืสินคานัน้ๆ ซะทเีดยีว 

ซึ่งการสงตอของกลุมตัวอยางผูรับสารน้ันเกิดจากปจจัยหลายๆ อยางคือ เนื้อหา

นาสนใจ ผูรับสารดูแลวรูสึกอยากใหผูอื่นรับรูดวย มีความสรางสรรคหรือแปลกใหม

ในตัวเนื้อหา มีความชอบและสนใจในตัวสินคาหรือโครงการนั้นๆ เปนพิเศษอยูแลว 

หรือแชรเพราะรูสึกวาตัวเองไดรับรูขาวสารนั้นกอนใคร
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 การอภิปรายผล จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบและเขาใจถึงการรับรูและ

ความคิดเห็นของผูรับสารท่ีมีตอคลิปโฆษณาอีบัซซมารเก็ตต้ิง ซ่ึงในปจจุบันไดมีคลิป

โฆษณาประเภทน้ีเผยแพรทางสื่อออนไลนเปนจํานวนมาก และเปนท่ีสนใจของผูรับ

สารที่ใชเครือขายสังคมออนไลนประเภทตางๆ ผูรับสารแตละทานอาจจะมีการรับรู

และความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป แตทายสุดแลวน้ันส่ิงที่การทําการตลาดแบบ

บัซซตองการมากท่ีสุดก็คือการสงตอ ท่ีแสดงใหเห็นวาการทําการตลาดประเภทนี้

ประสบความสําเร็จ ซึ่งจากแนวคิดทําใหเขาใจวาการที่จะทําการตลาดแบบบัซซน้ัน 

ตองเนนเรือ่งราวทีน่าตะลงึ ยิง่ใหญ ตืน่เตนไวกอน เพือ่เปนการดงึความสนใจจากผูรบั

สาร โดยในเนื้อหาที่เสนอผานโฆษณานั้นอาจจะไมตองตรงประเด็นโดยทีเดียว แตให

มีลูกเลนในการนําเสนอ ใหเกิดความแปลก ตื่นตาต่ืนใจ อยางการศึกษาผูรับสารตอ

คลิปโฆษณาท้ัง 4 ชิ้นน้ัน ผูรับสารยังคงมีความคิดเห็นวา เนื้อหาของคลิปโฆษณา

ยังไมมีความแปลกใหม พอที่จะทําใหรูสึกตื่นเตน อีกทั้งมองวาสวนใหญคลิปโฆษณา

ประเภทนี้จะนําแตเรื่องราวความรุนแรงและสะเทือนอารมณมาใชเพื่อเปนจุดสนใจ 

ซึ่งแทจริงแลวสิ่งเหลาน้ีคือจุดเดนของการทําการตลาดแบบบัซซที่จะตองนําเรื่องราว

ทางอารมณมาใชเพื่อฉุดดึงอารมณของผูรับสารและกระตุนใหเกิดการสงตอ ทั้งนี้สิ่งที่

ทาํไดกค็อืการคาํนงึถึงจรยิธรรมและศลีธรรมใหมากขึน้ กลาวคอื การนาํเสนอเร่ืองราว

ทางอารมณและความรนุแรงเพือ่ใหเกดิการแพรกระจายสงตอ บอกตอกนัปากตอปาก

กันออกไปเหมือนไวรัสหรือท่ีเรียกกันวาไวรัลน้ันตองอยูภายใตกรอบศีลธรรมซึ่งจะ

ทําใหสังคมไทยยอมรับมากขึ้นและจะทําใหไมเกิดการวิพากษวิจารณไปในทางเสื่อม

เสีย ซึ่งจะสงผลโดยตรงไปสูตราสินคาที่ทําคลิปโฆษณานั้นๆ ขึ้นมา อีกทั้ง การที่ทําให

ผูรบัสารเกดิการบอกตอหรอืสงตอสารนัน้ๆ ไป ทาํใหเกดิการไวรลันัน้ ถอืวาการทาํการ

ตลาดแบบบัซซน้ันไดประสบความสําเร็จ เพราะในตัวของบัซซเองนั้นไมไดตองการ

คํานึงถึงผลประโยชนในเรื่องยอดขายหรือการทําใหคนมาซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น แตสิ่ง

ทีต่องการจรงิๆ คอืการทาํใหคนหมูมากหนัมาสนใจในสิง่ทีน่าํเสนอและตองการใหเปน

ทีพ่ดูถงึใหมากทีส่ดุ เพราะเมือ่ใดทีค่นใหความสนใจ ผลประโยชนตางๆ ทีอ่าจจะไมได

คาดหวังไวมากก็อาจจะตามมาเอง
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สรุปและขอเสนอแนะ

 การศกึษาเรือ่ง “ความคดิเหน็ของผูรบัสารตอคลปิโฆษณาอบีซัซมารเกต็ติง้” 

ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางและเปนประโยชนตองานโฆษณาที่ใชกลยุทธ 

Buzz Marketing เปนการสื่อสารทางการตลาด ดังนี้ การทําคลิปโฆษณาอีบัซซ

มารเก็ตติ้งนั้น ควรมีการสรางสรรคเนื้อหาที่มีความแปลกใหมและนาตื่นเตนมากกวา

นี ้อกีทัง้การเชือ่มโยงไปยงัตราสนิคานัน้ตองมคีวามชดัเจนใหมากกวานี ้เพือ่ใหเกดิการ

จดจาํแกผูรับสาร อกีท้ัง การทาํคลปิโฆษณาอบีซัซมารเก็ตติง้นัน้ ถงึแมวาอารมณความ

รุนแรงเปนประเด็นหลักในการสรางจุดสนใจของการทําการตลาดแบบบัซซ แตก็ควร

คาํนงึถงึกรอบจรยิธรรมและศลีธรรม เพือ่ใหงานโฆษณาเปนไปในทศิทางทีส่มควรและ

ไมกอใหเกิดผลเสียตองานโฆษณาและเยาวชน

 ในสวนของขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป ผูศึกษามองวาในการวิจัย

ครั้งนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นมุมมองของผูรับสารตอโฆษณาในเครือขายสังคม

ออนไลนท่ีใชกลยุทธ Buzz Marketing ในการสื่อสารการตลาด ควรมีการศึกษา

มมุมองของผูสงสารของคลปิโฆษณาอบีซัซมารเกต็ติง้ดวยเชนกัน นอกจากนีค้วรมกีาร

ศกึษาการใชประโยชนและความพงึพอใจของผูรบัสารตอคลปิโฆษณาอบีซัซมารเกต็ติง้

ในเชงิปริมาณ เนือ่งจากการศึกษาการใชประโยชนและความพงึพอใจทาํใหทราบขอมลู

เชิงลึกของผูรับสาร เพื่อใหไดขอมูลท่ีรอบดานและครอบคลุมยิ่งขึ้น และควรมีการ

ศึกษาเปรียบเทียบงานโฆษณาอีบัซซมารเก็ตติ้งอ่ืนๆ เพื่อความหลากหลาย เห็นถึง

มุมมอง และความคิดเห็นของผูรับสาร วาแบบใดที่เขาถึงผูรับสารมากที่สุด หรือควรมี

การศึกษาผูรับสารในชวงอายุที่หลากหลายขึ้น เนื่องจากในปจจุบัน ผูรับสารเกือบทุก

ชวงอายุ ไมวาจะเด็กหรือผูใหญ สามารถเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนไดมากขึ้น
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 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับ ทัศนคติ และความพึงพอใจตอแผงโฆษณา

บนเฟซบุกของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของผูใชบริการ การเปดรับขอมูลจากแผงโฆษณาบนเฟซบุก 

ทศันคตทิีม่ตีอแผงโฆษณาบนเฟซบุก และความพงึพอใจตอความตองการใชประโยชน

จากแผงโฆษณาบนเฟซบุก ของผู ใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษา

เปรยีบเทยีบลกัษณะประชากรศาสตรของผูใชบรกิารกบัการเปดรบั ทศันคติ และความ

พึงพอใจตอความตองการใชประโยชนจากแผงโฆษณาบนเฟซบุก

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ณ ชวงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 300 คน เปนผูตอบแบบสอบถามเอง โดยมีผลการศึกษาดังนี้

 ลักษณะทางประชากร กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30-39 ป 

มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

และมีรายได 10,001-20,000 บาท สวนใหญเปดรับแผงโฆษณาบนเฟซบุก มากกวา 

1 ครั้งตอวัน ใชเวลานอยกวา 30 นาทีตอครั้งใน 1 วัน และมีประสบการณการเปดรับ

แผงโฆษณาบนเฟซบุก นอยกวา 3 เดือน โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอแผงโฆษณา

บนเฟซบุกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 โดยทัศนคติดาน

ความรูสึก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.53 รองลงมาไดแก ทัศนคติดานความเขาใจ/

ความคิด/ความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และทัศนคติดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ย 3.11 

สวนในดานความพงึพอใจตอความตองการใชประโยชนจากแผงโฆษณาบนเฟซบุกนัน้ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 

โดยความพึงพอใจดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 3.49 รองลงมาไดแก 

ดานสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 ดานเกียรติยศหรือการรับรูคุณคาของตน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.25 ดานความสําเร็จในชีวิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และดานความปลอดภัย 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15

บทคัดยอ
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 การทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ ระดับการ

ศึกษา และรายไดที่แตกตางกันจะมีความถี่ในการเปดรับแผงโฆษณาบนเฟซบุก

แตกตางกนั ลกัษณะทางประชากรไดแก ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดทีแ่ตกตาง

กันจะมีระยะเวลาในการเปดรับแผงโฆษณาบนเฟซบุกแตกตางกัน ลักษณะทาง

ประชากรไดแก อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันจะมีประสบการณในการเปดรับ

แผงโฆษณาบนเฟซบุกแตกตางกัน ลักษณะทางประชากรไดแก เพศและรายไดที่

แตกตางกันมีทัศนคติตอแผงโฆษณาบนเฟซบุกแตกตางกัน ลักษณะทางประชากร 

ไดแก เพศที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอความตองการใชประโยชนจากแผง

โฆษณาบนเฟซบุกแตกตางกัน

คําสําคัญ: แผงโฆษณา, เฟซบุค, โฆษณาบนเฟซบุก
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บทนํา

ความสําคัญและที่มาของปญหา
 ในปจจุบันตองยอมรับวาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ผูประกอบการในธุรกิจสินคาและบริการตางๆ ได

นําเทคโนโลยีเขามามีสวนในการนําเสนอสินคาและธุรกิจตางๆ มากขึ้น จึงทําใหคน

สวนใหญคุนเคยกับการโฆษณา โฆษณาชวยผลักดันใหระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโต 

เพราะโฆษณาเปนการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการผานสื่อมวลชนโดยมี

ผูโฆษณาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายโฆษณา โฆษณาจึงไมใชการส่ือสารระหวางบุคคล

แตเปนการสื่อสารมวลชนท่ีสามารถเขาถึงผู ใชบริการในทุกระดับสถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผูใชบริการระดับกวางในระดับประเทศหรือกลุมถึงระดับ

ยอยในระดบับคุคล และโฆษณายงัมจีดุประสงคเพือ่กระตุนใหผูใชบรกิารเกดิพฤตกิรรม 

หรือเพื่อชักจูงใหคิดหรือกระทําตามที่กําหนดหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว

 การเปดรับสื่อใหมอยางเฟซบุกและแผงโฆษณาบนเฟซบุกของผูใชบริการ

เฟซบุกนั้นคือ ทําใหขอมูลขาวสารสามารถเขาถึงผูรับสารไดมากขึ้น เปดกวางใหกับ

ทัง้ผูสงสารและผูรบัสารในการเขาถึงขอมลูในรูปแบบตางๆ ทีข่อจาํกัดของส่ือแบบเดมิ

ไมสามารถทําได มีความทันสมัยมากข้ึน สามารถโตตอบส่ือสารไดแบบ Real-time 

ไมตองเสียเวลาเดินทาง เรียนรูไดดวยตนเอง ไมตองพึ่งบุคคลอื่น

 สวนดานความพึงพอใจตอความตองการใชประโยชนจากแผงโฆษณาบน

เฟซบุกของผูใชบรกิารเฟซบุกในปจจบุนันัน้คอื แผงโฆษณาบนเฟซบุกทาํใหรูจกัสนิคา 

หรือบริการหลายอยางหลายประเภท ซึ่งบางทีสินคาเหลานั้นก็เปนที่ตองการของผูใช

บริการ และถาไมทราบจากแผงโฆษณาแลว ก็ไมอาจไปซื้อหามาสนองความตองการ

ของตนได สนิคาบางอยางมปีระโยชนและมคีวามจาํเปนแกชวีติ เมือ่ไมเปนทีรู่จกักวาง

ขวาง ปริมาณการจําหนายก็นอย และเมื่อตนทุนการผลติมรีาคาคอนขางสงู สินคานัน้

กย็ิง่มรีาคาแพง ในทางกลับกนั หากสนิคาน้ันเปนท่ีรูจกัแพรหลาย ปรมิาณการจาํหนาย

สงูมากขึน้ เพราะผูซ้ือมโีอกาสไดรูจกัจากทีไ่ดยนิไดฟงจากการโฆษณาตางๆ สนิคานัน้

ก็จะมีราคาถูกลง แมวาตนทุนจะสูงเพราะไดบวกคาโฆษณาดวยก็ตาม นอกจากนี้แผง

โฆษณาบนเฟซบุกยงัทาํใหผูใชบริการไดรับสทิธพิเิศษตางๆ จากสนิคาและบรกิารนัน้ๆ 
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เชน การ ลด แลก แจก แถม เปนตน นอกจากนี้แผงโฆษณาบนเฟซบุกยังทําใหผูใช

บรกิารมคีวามรูสกึสะดวกสบายในการหาขอมลูสนิคาและบรกิาร หรอืการบรโิภคสนิคา

และบริการไดอยางรวดเร็วทันใจจากแผงโฆษณาบนเฟซบุกนั้นเอง

 ดังนั้นการวิจัยในหัวขอ “การเปดรับ ทัศนคติ และความพึงพอใจตอความ

ตองการใชประโยชนจากแผงโฆษณาบนเฟซบุ ก ของผู ใชบริการเฟซบุ กในเขต

กรงุเทพมหานคร” จะเปนแนวทาง และเปนขอมูลใหกับเจาของสินคาและบรกิาร และ

องคกรที่ผลิตแผงโฆษณาบนเฟซบุก ในการที่จะผลิตโฆษณาเพื่อนําเสนอสินคาและ

บริการใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการใหมากที่สุด

ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- รายได
- การศึกษา
- อาชีพ

การเปดรับแผงโฆษณา
บนเฟซบุก
- ความถี่
- ระยะเวลา
- ชวงเวลา

ทัศนคติตอแผงโฆษณา
บนเฟซบุก
- Cognitive (ความเขาใจ)
- Affective (ความรูสึก)
- Behavior (พฤติกรรม)

ความพึงพอใจตอความตองการใชประโยชน
จากแผงโฆษณาบนเฟซบุก
- Physiological (กายภาพ)
- Safety and security (ความปลอดภัยและมั่นคง)
- Social (สังคม)
- Self-Esteem (เกียรติยศหรือการรูจักคุณคาของตน)
- Self-Actualization (ประสบความสําเร็จในชีวิต)

กรอบแนวคิดทางการศึกษา
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วิธีการวิจัย

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพ-

มหานคร และใชเฟซบุก จํานวน 300 คน ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดย

อาศยัหลักความไมนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยใชแผนแบบการเลอืก

ตัวอยางกลุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) 4 ขั้นตอนคือ

 ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sam-

pling) โดยแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครออกเปน 12 ชั้นภูมิ (กลุม

การปกครอง) ตามระบบการแบงพืน้ทีเ่ขตตามนโยบายการพัฒนาเมอืง (สาํนกัผังเมอืง, 

2556)

 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) เนื่องจาก

แตละชัน้ภมู ิประกอบไปดวยจาํนวนเขตการปกครองในชัน้ภมู ิรวมทกุชัน้ภูมมิจีาํนวน

เขตการปกครองทั้งหมด 50 เขต เลือกเขตมาเปนเขตตัวอยางรอยละ 24 ของ 50 เขต 

ก็คือ 12 เขต การเลือกเขตตัวอยางในแตละชั้นภูมิ (กลุมการปกครอง) เลือกมา 1 เขต

เทาๆ กัน

 ขั้นตอนที่ 3 การไดตัวอยางเขตในแตละชั้นภูมินั้น ใชการเลือกตัวอยางสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก และการไดขนาด

ตัวอยางในเขตตัวอยางในช้ันภูมิ (กลุมการปกครอง) ใชตามสัดสวน (Proportion) 

ของขนาดประชากรในแตละชั้นภูมิ (กลุมการปกครอง)

 ขั้นตอนที่ 4 การเกบ็ขอมลูใชการสุมตวัอยางแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยไปเก็บขอมูลจากหางสรรพสินคาในเขตตัวอยางของแตละชั้นภูมิ 

(กลุมการปกครอง) โดยสอบถามจากผูที่มาใชบริการหางสรรพสินคาในเขตตัวอยาง 

โดยผูวิจัยจะคัดกรองกลุมตัวอยางดวยคําถามเบื้องตน (Screening Question) 

ดังตอไปนี้ “ทานอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและใชเฟซบุก ใชหรือไม ถาตอบวา

ใช จึงจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูล

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนการใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ทีใ่หกลุมตวัอยางตอบดวยตนเอง โดยเปนขอมลูชวงวนัที ่1 เมษายน  - 

31 พฤษภาคม 2556
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 การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลทางสถิติและ

วิเคราะหผลขอมูล โดยแบงการประเมินผลออกเปน 2 สวน ไดแก การวิเคราะหขอมูล

พรรณนา ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คํานวณคารอยละ 

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

เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากร การเปดรับ ทัศนคติ และความพึงพอใจตอความ

ตองการใชประโยชนจากแผงโฆษณาบนเฟซบุก สวนการทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติ

เชิงอนุมาน ไดแก คาสถิติ t-test การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA)

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ลักษณะทางประชากร กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30-39 ป 

มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

และมรีายได 10,001-20,000 บาท ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยัของ นวรตัน ลขิติรานนัท 

(2545) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตตอผูใชบริการ

เครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพฯ วา ปจจัยเรื่องเพศ และรายไดมีความสัมพันธ

กับการเปดรับแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะเพศหญิงจะมีการเปดรับ

แผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตมากกวาเพศชาย และสวนใหญมีรายไดตอเดือน

ตํ่ากวา 10,000 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับแผงโฆษณาบนเฟซบุก มากกวา 

1 ครั้งตอวัน ใชเวลานอยกวา 30 นาทีตอครั้งใน 1 วัน และมีประสบการณการเปดรับ

แผงโฆษณาบนเฟซบุก นอยกวา 3 เดือน โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอแผงโฆษณา

บนเฟซบุกโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 โดยทัศนคติดาน

ความรูสึก มีคาเฉลี่ยมากกที่สุดเทากับ 3.53 รองลงมาไดแก ทัศนคติดานความเขาใจ/

ความคิด/ความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และทัศนคติดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ย 3.11 

ซึง่แสดงใหเหน็วา การเปดรบัขาวสารนัน้ มโีอกาสเขาถงึการรบัรูของผูเปดรบัไดไมงาย 

เพราะตองผานกระบวนการเลือกหลายขั้นตอน ในขณะนี้มีขาวสารตางๆ มากมาย

ใหผูเปดรับไดเลือกดู เลือกฟง เลือกสนใจ เลือกจํา จึงตองพยายามสรางขาวสารใหมี

จดุเดนออกมา เพือ่ใหสามารถผานการเลอืกแตละขัน้ตอนของผูเปดรบัได สิง่ทีจ่ะชวย
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ใหผานการเลือกจนเขาไปถึงการรับรู ของผูบริโภคได Wright (อางถึงในวิไลพร 

จิตตจุฬานนท, 2543: 21) โดยสวนใหญคนเรามีแนวโนมในการเลือกรับสารท่ีมีตอ

เนื้อหาสอดคลองกับทัศนคติและความสนใจที่ตนมีอยู และจะเกิดความพึงพอใจ เมื่อ

สารทีไ่ดรับสอดคลองกบัประสบการณเดมิ หรือความคดิเห็นเดมิทีมี่อยู ในขณะเดยีวกนั

กจ็ะหลกีเลีย่งเนือ้หาสารทีม่คีวามขดัแยงกบัทศันคตแิละความสนใจของตน สวนในดาน

ความพงึพอใจตอความตองการใชประโยชนจากแผงโฆษณาบนเฟซบุกนัน้ กลุมตวัอยาง

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 โดยความ

พึงพอใจดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 3.49 รองลงมาไดแก ดานสังคม 

มคีาเฉลีย่เทากบั 3.36 ดานเกยีรตยิศหรอืการรบัรูคณุคาของตน มคีาเฉลีย่เทากับ 3.25 

ดานความสําเร็จในชีวิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 และดานความปลอดภัย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.15 สามารถนําทฤษฎีความพึงพอใจของ Maslow (1970:51-53) มาอธิบาย

ไดวา มนุษยมีความตองการ 5 ระดับ คือ ความตองการทางกายภาพ (Physiological 

Needs) ความตองการดานความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and security Needs) 

ความตองการทางสงัคม (Social Need) หรอืความตองการความรกัและความเปนพวก

เดยีวกัน (Love and Belonginess Needs) ความตองการทางดานเกยีรตยิศหรอืการ

รูจักคุณคาของตน (Self-Esteem needs) และความตองการประสบความสําเร็จใน

ชีวิต (Self-Actualization) ดังน้ันการใชประโยชนดานกายภาพของกลุมตัวอยาง

จึงตรงกับความตองการของมนุษยที่เปนความตองการขั้นแรกของมนุษยเพื่อใหมีชีวิต

อยูรอด กลาวคือความสะดวกในการหาขอมูลสินคา ไมพลาดสินคาและบริการที่มี

การลด แลก แจก แถม และชวยอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาและบริการ

สรุปและขอเสนอแนะ

 การทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา และรายไดที่แตกตางกันจะมีความถ่ีในการเปดรับแผงโฆษณาบนเฟซบุก

แตกตางกนั ลกัษณะทางประชากรไดแก ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดทีแ่ตกตาง

กันจะมีระยะเวลาในการเปดรับแผงโฆษณาบนเฟซบุกแตกตางกัน ลักษณะทาง

ประชากรไดแก อายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันจะมีประสบการณในการเปดรับ
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แผงโฆษณาบนเฟซบุกแตกตางกัน ลักษณะทางประชากรไดแก เพศและรายไดที่

แตกตางกันมีทัศนคติตอแผงโฆษณาบนเฟซบุกแตกตางกัน ลักษณะทางประชากร 

ไดแก เพศที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอความตองการใชประโยชนจากแผง

โฆษณาบนเฟซบุกแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ

 1. จากผลการศึกษาท่ีไดพบวาผลการวิจัยสวนใหญนั้นสรุปออกมาไดใน

ระดบัปานกลาง ซึง่แสดงใหเห็นวาควรจะมกีารพฒันาตวัแผงโฆษณาใหมกีารนาํเสนอ

เนือ้หา และวธิกีารนาํเสนอทีน่าสนใจมากขึน้เพือ่สรางทศันคตดิานความรูสกึใหเกดิกบั

ผูใชบรกิารเฟซบุกใหมากขึน้กวานี ้เชน ใชขอความทีน่าสนใจ ใชสีตัวอกัษรทีด่งึดดูความ

สนใจใหอาน

 2. จากผลการศึกษาท่ีไดพบวาผลการวิจัยในดานความพึงพอใจนั้นสรุป

อยูในระดบัปานกลาง ซึง่สามารถแสดงใหเหน็วาผูใชบรกิารเฟซบุกอาจมปีระสบการณ

ทีไ่มดกีบัสนิคาและบรกิารทีโ่ฆษณาบนแผงโฆษณาบนเฟซบุก หรอือาจมคีวามคิดทีว่า

สินคาและบริการที่ไมไดพบสัมผัสดวยตนเองแตเปนสินคาและบริการที่นําเสนอผาน

หนาจอคอมพวิเตอร จะไมมคีวามนาเชือ่ถอืทีแ่ละปลอดภยัเทาทีค่วร เพราะฉะนัน้แผง

โฆษณาบนเฟซบุกจงึควรมกีารปรบัปรงุใหมคีวามนาเช่ือถอืมากกวานี ้อาจจะปรบัปรงุ

วิธีการนําเสนอขอมูลสินคาและบริการ หรือการนําเสนอมาตรการรองรับหากผูใช

บรกิารเฟซบุกบรโิภคสนิคาและบริการจากแผงโฆษณาบนเฟซบุกแลวเกดิปญหาวาจะ

มีการรองรับอยางไรเพ่ือท่ีจะสรางความนาเช่ือถือ และความเช่ือมั่นใหแกผูบริโภคให

มีความรูสึกปลอดภัย เชน การใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานที่มีความนาเช่ือถือ

เขามาตรวจสอบและมีการรับประกันในสินคาและบริการ

 3. จากผลการศกึษาพบวาผูใชบรกิารเฟซบุกใหความเช่ือถอืในการแนะนาํ

บอกตอระหวางผูบรโิภคดวยกนั ดังนัน้ เจาของสนิคาและบรกิารหรือผูทาํการโฆษณา

จงึควรใหความสาํคญัเกีย่วกบัการจงูใจใหผูเขาชมมกีารแชรและไลคโฆษณาสินคาและ

บริการของตน เชนมีการใหของรางวัลเปนการตอบแทนหรือโดยวิธีการอื่น ๆ
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 4. จากผลการศกึษาพบวาการนาํเสนอสนิคาและบรกิารใหม ๆ  หรือสนิคา

และบรกิารทีอ่ยูในกระแสสงัคมหรอือยูในความสนใจของสงัคมในขณะนัน้ เปนจดุแขง็

ของการนําเสนอสินคาและบริการหรือการโฆษณาบนเฟซบุกซึ่งมีแนวโนมวาจะมีผูให

ความสนใจมากท่ีสุด ดังน้ันเจาของสินคาและบริการหรือผูทําการโฆษณาจึงควร

พิจารณานําเสนอสินคาและบริการ ท่ีมีลักษณะดังกลาวลงบนแผงโฆษณาบนเฟซบุก

เปนลําดับตน ๆ 

 5. จากผลการศึกษาพบวากลุมคนที่มีการเปดรับแผงโฆษณาบนเฟซบุก

มากกวากลุมอืน่ๆ ไดแก เพศหญงิ ผูทีม่กีารศกึษาระดับ ปวส./อนุปรญิญาตร ีนักศกึษา 

และผูที่ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ผูที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน 

ดังน้ัน การนําเสนอสินคาและบริการลงบนแผงโฆษณาบนเฟซบุกในปจจุบัน หาก

เจาของสนิคาและบรกิารหรอืผูทาํการโฆษณามคีวามตองการใหสินคาและบรกิารหรอื

โฆษณาของตนเขาถึงผูใชบริการเฟซบุกผานแผงโฆษณาบนเฟซบุก ก็ควรมุงเปาหมาย

ไปที่ผูใชบริการเฟซบุกในกลุมดังกลาว

 นอกจากนี้การวิจัยการเปดรับ ทัศนคติ และความพึงพอใจตอแผงโฆษณา

บนเฟซบุกของผูใชบรกิารในเขตกรุงเทพมหานครนัน้มคีวามเหมือนกบัการวจิยัในอดตี

คือมีความตั้งใจที่จะศึกษาคุณภาพ และประสิทธิผล ของโฆษณาในสื่อออนไลน ไมวา

จะในอดีตหรือปจจุบันวามีการพัฒนา และไดรับการยอมรับ หรือมีอิทธิพลอยางไร

ตอผูใชบริการสื่อออนไลน โดยมีตัวแปรที่เหมือนกันคือ เพศ อายุ รายได การศึกษา 

และอาชีพ สวนขอแตกตางนั้นคือ ตัวแปรในดานทัศนคติ เน่ืองจากเวลาและสังคม

ในอดีตและปจจุบันน้ันมีความแตกตางกัน เนื่องจากคานิยม และการเปดรับจะ

แตกตางกันดวยในอดีตการเปดรับอาจยังไมมากเทาปจจุบันที่มีการนําเสนอขอมูล

ขาวสารที่มากและแพรหลาย
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ผูกลั่นกรองโดย

 

 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับ ความคาดหวังประโยชน และความพึงพอใจ

ของผูชมที่มีตอรายการเกมพันหนา เอื้ออาทร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดังนี้

 1.  เพื่อศึกษาความคาดหวังประโยชน พฤติกรรมในการเปดรับ ความ

พึงพอใจ และแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

  2.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความคาดหวงัประโยชนและพฤตกิรรม

การเปดรับ ของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับและความ

พึงพอใจ ของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร

 4.  เพือ่ศกึษาความสมัพันธระหวางความพงึพอใจและแนวโนมพฤตกิรรม

การเปดรับ ของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร

 การศึกษาครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมี

รปูแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม (Question-

naires) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูและเกบ็ขอมลู ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึง่ 

(Cross-Sectional Study) โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเอง 

(Self-Administration) ซึ่งประชากรที่ศึกษา คือ กลุมผูชมรายการเกมพันหนา

เอ้ืออาทรทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ

ระหวาง 18-60 ป โดยมีกลุมตัวอยางทั้งหมด 300 คน ในสวนของแบบสอบถาม

ประกอบไปดวยคาํถามปลายปด (Close-ended question) คาํถามปลายเปด (Open-

ended question) และคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ซึ่ง

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Infer-

ential Statistics) โดยการเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่สาํหรบัประชากรกลุมตวัอยางสองกลุม

ทีเ่ปนอสิระตอกนั (t-test Independence) และการวเิคราะหสหสมัพนัธ (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

บทคัดยอ
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 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มอีายรุะหวาง 24-35 ป มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี

พนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท

 สําหรับผลการศึกษาในดานพฤติกรรมการเปดรับพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญตดิตามชมรายการเกมพนัหนาเอือ้อาทร 2 ครัง้ตอเดอืน ออกอากาศทกุวนัอาทติย

ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เวลา 12.00 – 13.00 น. ติดตามมานาน 2-3 ป 

รับชมรายการในลักษณะแบบเปลี่ยนสลับไปสลับมากับรายการอื่น โดยเริ่มเปดดูโดย

บังเอิญ และดูเพราะชอบลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ

 ผลการศึกษาในสวนของความคาดหวังพบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวัง

ในดานบนัเทงิมากท่ีสดุ โดยมีความคาดหวงัในดานการผอนคลายความเครยีดมากทีสุ่ด 

สวนในดานการปฏิสัมพันธกับสังคมถือวาไดรับความคาดหวังจากกลุมตัวอยางนอย

ที่สุด ขณะที่ความคาดหวังโดยรวมมีคานอยที่สุด

 สวนผลการศกึษาในดานความพงึพอใจพบวา กลุมตวัอยางมคีวามพงึพอใจ

ในดานตัวผูดําเนินรายการมากที่สุด โดยความพึงพอใจโดยรวมถือวาอยูในระดับสูง

 ผลการศกึษาในดานแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการพบวา มีความ

ตั้งใจที่จะเปดรับชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทรอยูในระดับสูง

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ความคาดหวังประโยชนที่มีตอ 

รายการเกมพันหนาเอือ้อาทร มคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรบัรายการเกมพนั

หนาเอื้ออาทร ขณะท่ีพฤติกรรมในการเปดรับรายการเกมพันหนาเอื้ออาทรมีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจ จากการรับชม รายการเกมพันหนาเอื้ออาทรเชนเดียวกัน

และความพึงพอใจจากการรับชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทรมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการเปดรับรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปดรับ, ความคาดหวังประโยชน, ความพึงพอใจ, รายการ

โทรทศัน, เกม
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บทนํา

ความสําคัญและที่มาของปญหา 
  รายการเกมพนัหนาเอือ้อาทร ถอืเปนรายการทีม่กีารผลิตรายการขนาดใหญ 

เนื่องจากความยาวของรายการประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยเปนรายการเกมโชวที่เนนให

คนจากทางบานไดเขามาโชวหรือแสดงความสามารถ ตามที่ตัวเองถนัดจริงๆ เปนเกม

โชวที่มีรูปแบบการแขงขันท่ีไมตายตัว โดยจะมีพิธีกรหลัก 2 ทาน คือ ซูโมกิ๊ก และ 

ติ๊ก กลิ่นสี และพิธีกรเสริมที่มาชวยสรางสีสันในรายการอีก 4 ทาน คือ จตุรงค มกจก, 

นุย เชิญยิ้ม, แดนนี่ ศรีภิญโญ, กอบโชค คลายสําริด โดยพิธีกรทั้ง 4 ทานจะเปนคน

พาผูมคีวามสามารถมาแนะนาํตวับอกถึงความสามารถและของรางวลัทีต่องการจะได 

ถาทาํไดจะไดรบัสิง่ของนัน้ไปเลย แตละเกมจะสรางขึน้ สาํหรบัผูแขงขนัทางบานแตละ

คน ซึง่จะไมซํา้กนั บางเกมอาจจะเลนในสตดูโิอหรอืเปนวทีอีาร มาฉายในรายการกไ็ด 

โดยจะมีดารารับเชิญ 5 ทาน มาวิเคราะหวิจารณหรือลองเลนเกมนั้นดวย โดยแตละ

สปัดาหอาจจะมคีนทางบานทีม่าขอของในรายการโดยทีจํ่านวนผูทีเ่ขามาทาํการแขงขนั

ไมแนนอน อาจเปน 1 คน 2 คน หรือ 3-4 คนก็ได สวนเนื้อหาในแตละเบรกจะสั้นยาว

ดูที่ความเหมาะสมและไมมีเบรกท่ีแนนอนตายตัว เกณฑในการใหคะแนนจะใหผูชม

ที่อยูในหองสงเปนผูใหคะแนนหากผูเขาแขงขันจากทางบานสามารถทําไดเกิน 70 

คะแนนก็รับของรางวัลที่ขอมาไปเลย นอกจากชวงหลักๆ ในรายการ ทั้งสองชวงแลว

ยังมีชวงเล็กๆ อีก 2 ชวง คือ เกมพันหนาจายคาหอ และชวงคลิปพันหนา

 ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการผลิตรายการมานั้น ทางกลุมผูผลิตรายการ

ยังไมเคยทําการสํารวจความคิดเห็นของผูชมที่มีตอรายการ เกมพันหนาเอื้ออาทร

โดยตรง มเีพยีงการวดัเรตติง้ จากบรษิทั เอซ ีนวิเสน็ (ประเทศไทย) จาํกดั (AC Nielsen 

(Thailand) limited) ซึ่งเปนบริษัทวิจัยการตลาด (Market Research Company) 

เทานั้น ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนขอมูลหลักในการพิจารณาซื้อขายโฆษณาทางการตลาด

ของผูผลิต และกลุมบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือสินคาเทานั้น แตไมไดระบุถึงความ

ตองการที่แทจริง และมิไดบงบอกถึงรายละเอียดความรูสึกโดยตรงของกลุมผูชมที่มี

ตอเนื้อหารายการ รูปแบบรายการ และตัวพิธีกรแตอยางใด
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 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกศึกษา การเปดรับ 

ความคาดหวังประโยชนและความพึงพอใจ ของผูชมรายการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทีม่ตีอรายการเกมพนัหนาเอือ้อาทร เพือ่จะไดทราบถงึพฤตกิรรมของผูชมรายการเปน

อยางไร ผูชมรายการมีความคาดหวังประโยชนจากรายการในดานไหน ผูชมรายการ

สามารถนําเอาเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูชม

ไดอยางไร ทั้งนี้ผลการศึกษาจะเปนแนวทางใหผูผลิตสามารถไปปรับปรุงรูปแบบ 

เนื้อหาสาระของรายการ เพื่อใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของผูชมตอไปใน

อนาคต

ปญหานําวิจัย

 1. ผูชมรายการมคีวามคาดหวงัประโยชน พฤติกรรมในการเปดรบั ความ

พงึพอใจ และแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบั ตอรายการเกมพนัหนาเอือ้อาทร อยางไร

 2.  ความคาดหวังประโยชนมีความสัมพันธกับการเปดรับชมรายการของ

ผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร หรือไม อยางไร

 3. พฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการเกมพนัหนาเอือ้อาทร มคีวามสัมพนัธ

กับความพึงพอใจ ของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร หรือไม อยางไร

 4. ความพึงพอใจมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับ ของ

ผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร หรือไม อยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังประโยชน พฤติกรรมในการเปดรับ ความ

พึงพอใจ และแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความคาดหวงัประโยชนและพฤตกิรรม

การเปดรับ ของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร
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 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับและความ

พึงพอใจ ของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร

 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความพงึพอใจและแนวโนมพฤตกิรรม

การเปดรับ ของผูชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีวิจัย

  การศึกษาเรื่อง “ การเปดรับ ความคาดหวังประโยชนและความพึงพอใจ 

ของผูชมที่มีตอรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร” ใชการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quanti-

tative Research) ใชรูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยเก็บขอมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพียงครั้งเดียว (One-shot case study) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใหผูสอบถาม

เปนผูกรอกขอมูลเอง (Self-Administered Questionnaire)

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มอีายรุะหวาง 24-35 ป มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี

พนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท

 สําหรับผลการศึกษาในดานพฤติกรรมการเปดรับพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญตดิตามชมรายการเกมพันหนาเอือ้อาทร 2 คร้ังตอเดอืน ตดิตามมานาน 2-3 ป 

รับชมรายการในลักษณะแบบเปลี่ยนสลับไปสลับมากับรายการอื่น โดยเริ่มเปดดู

โดยบังเอิญ และดูเพราะชอบลีลาการนําเสนอของผูดําเนินรายการ

 ผลการศึกษาในสวนของความคาดหวังพบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวัง

ในดานบนัเทงิมากท่ีสดุ โดยมีความคาดหวงัในดานการผอนคลายความเครยีดมากทีสุ่ด 

สวนในดานการปฏิสัมพันธกับสังคมถือวาไดรับความคาดหวังจากกลุมตัวอยางนอย

ที่สุด ขณะที่ความคาดหวังโดยรวมมีคานอยที่สุด
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 สวนผลการศกึษาในดานความพงึพอใจพบวา กลุมตวัอยางมคีวามพงึพอใจ

ในดานตัวผูดําเนินรายการมากที่สุด โดยความพึงพอใจโดยรวมถือวาอยูในระดับสูง

 ผลการศกึษาในดานแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัชมรายการพบวา มีความ

ตั้งใจที่จะเปดรับชมรายการเกมพันหนาเอื้ออาทรอยูในระดับสูง

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ความคาดหวังประโยชนที่มีตอ 

รายการเกมพนัหนาเอือ้อาทร มคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรบั รายการเกมพัน

หนาเอื้ออาทร ขณะท่ีพฤติกรรมในการเปดรับรายการเกมพันหนาเอื้ออาทรมีความ

สมัพนัธกบัความพงึพอใจ จากการรบัชมรายการเกมพนัหนาเอือ้อาทรเชนเดียวกันและ 

ความพงึพอใจจากการรบัชมรายการเกมพนัหนาเอือ้อาทรมคีวามสมัพนัธกบัแนวโนม

พฤติกรรมการเปดรับรายการเกมพันหนาเอื้ออาทร ดังนั้น ผลการทดสอบท่ีไดทําให

ผูผลติรายการไดขอมลูจากการศกึษาไปปรับปรงุรายการ เพือ่ใหผูชมเกดิความคาดหวงั

และพึงพอใจในระดับที่สูงเชนน้ีตอไป หรือสูงมากขึ้นเพื่อรักษากลุมผูชมหลักไว 

รวมทั้งเพิ่มจํานวนผูชมและพฤติกรรมการเปดรับใหเพิ่มขึ้นไปอีก 

ขอเสนอแนะ

 1. ควรมกีารศกึษาการเปดรบั ความคาดหวงัประโยชนและความพงึพอใจ

ตอรายการ อยางตอเนื่อง เพื่อนํามาเปรียบเทียบผลกับปจจุบัน และสามารถเขาใจถึง

ความเปลี่ยนแปลงไป ทําใหสามารถแกไขจุดที่บกพรองไดอยางทันที

 2. ควรมีการเพิ่มปจจัยอื่นๆ เขาไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติม อาทิเชน เน้ือหา

รายการที่อยากใหมีการเพิ่มเติม การแจกของรางวัล เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่จะเพิ่ม

ผูรับชมรายการใหมีจํานวนมากขึ้น
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ผูกลั่นกรองโดย

ณัฐนันท สงแสงรัตน* และ กิติมา สุรสนธิ

กลยุทธการสรางและการบริหารตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks 
ในเครือบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

(Brand Building and Management Strategies of 
Springbooks Publisher in Affi liated to Amarin Printing and 
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 การศกึษาวจัิยเรือ่ง “การสรางตราสนิคาและการบรหิารตราสนิคาสาํนกัพิมพ 

Springbooks ในเครอืบรษัิทอมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จาํกดั (มหาชน)” เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการศึกษาแบบวิเคราะหพรรณนา 

และศึกษาผานแหลงขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

ผูบริหารและบุคคลที่มีสวนในการสรางและการบริหารตราสินคาสํานักพิมพ Spring-

books รวมกับการสังเกตการณและการคนควาขอมูลเอกสารที่เก่ียวของ โดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่ศกึษากลยทุธการสรางและการบรหิารตราสนิคา รวมทัง้ปจจยัภายใน

และภายนอกท่ีเก่ียวของกับการสรางตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks ในเครือ

บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

 ผลการศกึษาพบวาการสรางตราสนิคาของสํานกัพมิพ Springbooks มกีาร

กําหนดกลุมเปาหมาย (Target Consumer Identification) คือกลุมวัยรุนไปจนถึง

วัยทํางานตอนตน การออกแบบตราสินคา (Brand Design) มีวิสัยทัศนในการผลิต

หนังสือเลมท่ีมีคุณภาพ และใหสาระความบันเทิงแกผูบริโภค โดยมีสาระสําคัญของ

ตราสินคาอยูที่การผลิตหนังสือเพื่อสรางแรงบันดาลใจ ใหคุณคาดานแงคิดที่ดี และให

คุณคาดานผลิตภัณฑที่ทันสมัย นาพกพา และมีบุคลิกภาพของตราสินคาที่ดูเปนมิตร

และเขาถึงงาย การสรางเอกลักษณของตราสินคา (Brand Identity Creation) ตรา

สนิคาสาํนกัพมิพ Springbooks เทยีบไดกับบคุคลทีม่นีสิยัราเรงิ และชอบทาํกจิกรรม 

สวนดานสัญลักษณ หรือ Logo นั้น ใชภาพสปริงคสีดํา โคงงอเล็กนอย มีจุดสีดํา

ดานบนคลายภาพของคน วางบนพื้นหลังสีเขียวสดใส ส่ือถึงหนังสือของสํานักพิมพ

ที่ชวยเสริมสรางแรงบันดาลใจ สรางการรับรูและตระหนักในตราสินคา จะเนนพัฒนา

ผลติภัณฑใหมคีณุภาพจนสามารถตดิตลาด และไดรบัความนยิมจากผูอาน ในดานการ

เปดโอกาสใหผูบริโภคเขาถึงตราสินคา ใชการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมตาม

สื่อตางๆ ที่กลุมเปาหมายเปดรับ

 ในการบริหารตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks เริ่มจากการยกระดับ

ตราสินคาเดิม จากกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุน ไปสูกลุมคนวัยทํางาน การสรางความ

ภักดีในตราสินคา ใชวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหผูอานติดตามผลงานของ

บทคัดยอ
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สํานักพิมพอยางตอเนื่อง สวนทรัพยสินของตราสินคานั้น สํานักพิมพ Springbooks 

มสีวนในบริษทัจดัจาํหนายเครอืบรษิทัอมรนิทร พริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จาํกัด (มหาชน)

 ปจจัยภายในที่มีผลตอการสรางตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks หนึ่ง

คือทัศนคติของผูบริหารและพนักงานที่ยึดมั่นตราสินคา “อมรินทร” ทําใหสินคาและ

บริการทั้งหมดมีภาพลักษณที่คลายคลึงกัน สองคือภาพลักษณเดิมขององคกรที่ดู

เปนผูใหญ ผูบรหิารและพนกังานจงึตองปรบัเปล่ียนทศันคตใินการทํางาน เพือ่สงเสรมิ

ภาพลักษณของตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks ที่แตกตางออกไปใหออกมา

อยางชัดเจน

 ปจจัยภายนอกที่สําคัญคือเรื่องความนิยมในการอาน เพราะสํานักพิมพ 

Springbooks ตองการมีสวนแบงในกลุมผูอานวัยรุนที่มีความนิยมในการอานคอนขางสูง 

สวนปจจัยเรื่องเทคโนโลยีจะมีผลตอการสื่อสารกับกลุมเปาหมายและการคัดเลือก

ตนฉบับที่มาจากอินเทอรเน็ต สวนปจจัยดานคูแขงทางการตลาดตองวางแผนเพื่อ

ตอบโจทยความตองการของผูบรโิภคใหมากทีสุ่ด เพือ่ใหเขาถงึผูอานมากกวาสาํนกัพมิพ

คูแขง

คําสําคัญ: ตราสินคา, การสรางตราสินคา, การบริหารตราสินคา, สํานักพิมพ 

Springbooks 
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญ
 การเติบโตในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ภาพรวมตั้งแตป พ.ศ. 2555-2556 
ตามรายงานของสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย ไดรายงาน
วา มีสํานักพิมพขนาดเล็กจํานวนมากกวา 60 แหง ไดทยอยปดตัวลง เนื่องจากการ
แขงขันในธรุกิจกลุมเดยีวกัน รวมทัง้สภาพความผนัผวนทางเศรษฐกจิและนโยบายของ
ภาครัฐ เชน นโยบายคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ที่ทําใหตนทุนในการผลิตหนังสือสูงขึ้น 
หรือนโยบายคืนภาษีรถคันแรกที่ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไปตามกําลัง
ทรัพย เปนตน
 อยางไรก็ดี แมวาจะมีสํานักพิมพบางแหงปดตัวลง ทวาก็ยังมีสํานักพิมพ
ใหมๆ เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่องเชนกัน ซึ่งสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือ
แหงประเทศไทยไดวิเคราะหสถานการณดังกลาววา สาเหตุนาจะมาจากการอาศัย
ชองวางของตลาดหนังสือเลมที่มีอยูมาก เพ่ือเปดตลาดใหมๆ ใหแกสํานักพิมพ โดย
เนนการสรางความแตกตาง ไมยึดติดกับรูปลักษณ หรือนําเสนอเนื้อหาแบบเดิมๆ 
รวมทัง้การผลติหนงัสอืทีต่รงตามรสนยิมของกลุมเปาหมายหรอืตามความตองการของ
ตลาด ไมวาจะเปนนวนยิายวยัใส นวนยิายผูใหญ เรือ่งราวแฟนตาซี โดยเฉพาะหนงัสอื
แนวสรางกําลังใจ และ How To มีแนวโนมไดรับความสนใจมากขึ้น ประกอบกับการ
สรางตราผลิตภัณฑ (Branding) ของบรรดาสํานักพิมพ เพื่อสรางการจดจําใหแก
ผูบริโภคอีกดวย
 บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ถือเปนองคกร
ดานสื่อสิ่งพิมพขนาดใหญ ที่มุงเนนการสรางตราสินคาอยางชัดเจนในทุกๆ ผลิตภัณฑ 
ภายใตตราสนิคา “อมรนิทร” ทวามอีกีสาํนกัพมิพในเครอือมรนิทรทีไ่มไดใชกลวธิสีราง
ตราสนิคาในลกัษณะเดยีวกบัผลติภณัฑอืน่ๆ นัน่คอื สาํนกัพมิพ Springbooks ซึง่เปน
สํานักพิมพแนวใหมที่แตกตางจากสํานักพิมพอื่นๆ ในเครือ เพราะเนนกลุมเปาหมาย
เปนคนรุนใหม หรือวัยรุนถึงวัยทํางานตอนตน โดยมีเนื้อหาที่แปลกใหม แตกตางจาก
ภาพลกัษณของหนงัสอืเลมในเครอือมรนิทรทีผ่านมา รวมถงึการเปล่ียนเอกลักษณของ
ตราสินคา (Brand Identity) จากโลโกสีเขียวที่สะทอนภาพตราสินคาอมรินทรชัดเจน 
กลายเปนสญัลกัษณของสาํนกัพมิพซึง่ออกแบบมาใหม และไมปรากฏขอความบนปก
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วาเปนหนังสือเครืออมรินทรดังเชนแตกอน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงกลยุทธการสราง

และการบริหารตราสินคาของสํานักพิมพ Springbooks ในเครือบริษัทอมรินทร

พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) วามีสวนชวยขยายตลาดผูอาน หรือสราง

นักอานหนาใหมใหกับบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) อยางไร 

และมีปจจัยใดที่สงผลตอการสรางตราสินคาของสํานักพิมพ Springbooks เพื่อสราง

องคความรูดานการบรหิารงานสือ่ส่ิงพมิพประเภทหนงัสือเลมในยคุทีส่ือ่สิง่พมิพกาํลงั

ประสบปญหาดานความนิยมในปจจุบัน

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาการสรางตราสินคาของสํานักพิมพ Spring Books ในเครือ

บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

 2.  เพื่อศึกษากลยุทธการบริหารตราสินคาของสํานักพิมพ Springbooks 

ในเครือบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางตราสินคาของสํานักพิมพ Spring 

Books ในเครือบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

แนวคิดที่ใชในการศึกษา

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางและการบริหารตราสินคา 

 นาํมาใชประกอบการเก็บขอมลูและการวิเคราะหถงึการสรางตราสนิคาและ

การบริหารตราสินคาของสํานักพิมพ Springbooks รวมทั้งการบริหารตราสินคาของ

สํานักพิมพ

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด

 เพื่อประกอบการศึกษากระบวนการทางการตลาดที่ทําใหสํานักพิมพและ

ตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks ประสบความสําเร็จ เปนที่รูจักของผูบริโภค 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสํานักพิมพ

 เพือ่ประกอบการศกึษากระบวนการและขัน้ตอนการทาํงานของสาํนักพมิพ 

ชวยสรางความเขาใจภาพรวมและการบรหิารงานของธรุกจิสาํนกัพมิพ Springbooks 
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วิธีการวิจัย

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการศึกษาแบบ

วิเคราะหพรรณนา และศึกษาผานแหลงขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) รวมกับการสังเกตการณและการคนควาขอมูลเอกสารที่

เกี่ยวของ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

 1.  บรรณาธิการอํานวยการ มีหนาที่ในการควบคุม ดูแล การทํางานใน

ภาพรวมของทุกๆ สํานักพิมพในเครือบริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด 

(มหาชน) ใหเปนไปตามแนวนโยบายของบริษัท

 2.  บรรณาธิการสํานักพิมพ Springbooks มีหนาที่ควบคุมการทํางาน

ภายในสาํนกัพมิพใหเปนไปตามอัตลกัษณหรอืภาพลกัษณของสาํนกัพมิพทีท่างบรษิทั

ไดกําหนดไว 

 3.  ฝายศิลปกรรม สํานักพิมพ Springbooks มีหนาที่ในการออกแบบ

รูปเลมของหนังสือทุกเลมในสํานักพิมพ Springbooks เพื่อใหผลงานของหนังสืออยู

ในกรอบของสํานักพิมพ

 4.  เจาหนาที่การตลาดของสํานักพิมพ Springbooks มีหนาที่ในการ

วางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ และการสื่อสารตราสินคาสํานักพิมพ Spring-

books เพื่อสรางการรับรูตราสินคาของสํานักพิมพไปยังกลุมเปาหมายและผูบริโภค

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

 การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาใชเครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล

จากโครงสรางคําถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเพื่อใชสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ซึง่ผูศกึษาไดวางโครงสรางของประเดน็คําถามในการสัมภาษณไวลวงหนา 

ดังนี้
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 1.  ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการบริหารสํานักพิมพในเครือบริษัทอมรินทร
พริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) รวมท้ังนโยบายในการสรางและการบริหาร
ตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks
 2.  ประเดน็คําถามเกีย่วกบัขัน้ตอนการทาํงานทีเ่ก่ียวของกบัการสรางและ
การบริหารตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks
 3.  ประเด็นคําถามเก่ียวกับการวางแผนการตลาดที่มีผลตอการสรางและ
การบริหารตราสินคาของสํานักพิมพ Springbooks

ผลการวิจัยและอภิปราย

 1.  กระบวนการสรางตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks ในเครือบริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 ในดานกระบวนการสรางตราสินคานั้น สํานักพิมพ Springbooks มี
กระบวนการสรางตราสินคาที่มีลักษณะและวิธีการใกลเคียงกับแนวคิดในการสราง
และการบริหารตราสินคาของศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) จากการศึกษาสามารถสรุป
ไดวา กลุมเปาหมายของสํานักพิมพ ซึ่งไดแกกลุมวัยรุนไปจนถึงวัยทํางานตอนตน มี
พฤตกิรรมในการเปดรบัสือ่ทีห่ลากหลาย ตองการเสพสาระและความบนัเทงิ ใหความ
สนใจในสือ่สมยัใหมอยางอินเทอรเนต็คอนขางมาก วสิยัทศันของตราสนิคาสาํนกัพมิพ 
Springbooks จะเนนตราสินคาท่ีสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และใหท้ังสาระความ
บันเทิงแกผูบริโภค โดยมีแกนแทหรือสาระสําคัญของตราสินคาอยูที่การผลิตหนังสือ
เพ่ือสรางแรงบันดาลใจภายใตแนวคิดท่ีวา “หนังสือท่ีทําใหคุณกระโดดไดสูงขึ้น” 
โดยผู อานจะไดรับคุณคาดานแงคิดดีๆ ท่ีเติมเต็มความรูสึกของผู อาน รวมทั้ง
การออกแบบผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย สวยงาม นาพกพา ทําใหผูอานสัมผัสไดถึง
คุณคาของผลิตภัณฑในอีกทางหน่ึง สวนบุคลิกภาพของตราสินคาถูกกําหนดใหเปน
สํานักพิมพที่ดูเปนมิตร สนุกสนาน และเขาถึงผูอานไดงาย สํานักพิมพ Springbooks 
ถูกสรางเอกลักษณใหเทียบเทากับบุคคล ซึ่งมีนิสัยราเริง ซุกซน และชอบทํากิจกรรม
สนุกสนาน สวนเอกลักษณของตราสินคาในฐานะที่เปนสัญลักษณ หรือ Logo น้ัน 
สํานักพิมพ Springbooks ใชสัญลักษณเปนรูปสปริงคโคงสีดํา มีจุดสีดําบนรูปสปริงค
คลายภาพของคน วางบนพื้นหลังสีเขียวสดใส สื่อถึงการกระโดดไดสูงขึ้น ซึ่งหมายถึง
หนังสือของสํานักพิมพที่ชวยเสริมสรางแรงบันดาลใจ 
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 การปฏบิตัใินการสรางตราสนิคาเพือ่สรางการรบัรูและตระหนกัถงึตราสนิคา 
ในชวงแรกของการสรางตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks เนนการสรางผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของผูอาน เพื่อใหหนังสือขายดีเปนที่รูจัก พรอมกับสราง
คณุลกัษณะของผลติภณัฑทีเ่ปนเอกลกัษณ นัน่คอืการนาํเสนอหนงัสอืทีใ่หแรงบนัดาลใจ 
มเีนือ้หาและรปูเลมทีม่คีณุภาพทาํใหกลุมเปาหมายสนใจและตดิใจเมือ่ไดซ้ือสนิคาของ
สาํนกัพิมพ และเปดโอกาสใหผูบรโิภคเขาถงึตราสนิคาของสาํนกัพมิพโดยการนาํเสนอ
ผานเนือ้หาของผลติภณัฑไปยงัสือ่ตางๆ ทีก่ลุมเปาหมายเปดรบั รวมกบัการจดักจิกรรม
สงเสริมการตลาดในบางผลิตภัณฑ โดยเนนการวางแผนการตลาดแบบบูรณาการให
เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของหนังสือและกลุมผูอานโดยไมจํากัดแนวทางในการ
ทําการตลาด มีอิสระในการวางแผนงาน ไมยึดติดกับภาพลักษณเดิมขององคกร รวม
ทัง้การเชือ่มโยงตราสนิคาผานเนือ้หาของหนงัสอืทีห่ลากหลาย ตรงกบัความสนใจของ
กลุมเปาหมาย เพื่อนํามาสูความสนใจในตราสินคาสํานักพิมพ และเกิดการติดตามผล
งานของสํานักพิมพ Springbooks ตอไปในอนาคต

 2.  การบริหารตราสินคาของสํานักพิมพ Springbooks ในเครือบริษัท 
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 สํานักพิมพ Springbooks ไดมีการบริหารตราสินคาโดยการยกระดับตรา
สินคาไปสูกลุมเปาหมายใหมซ่ึงเปนกลุมคนวัยทํางานเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมที่เปน
วัยรุนซึ่งเติบโตขึ้น รวมทั้งเพื่อขยายไปยังกลุมคนทํางานกลุมใหมๆ ที่ยังไมเคยรูจักกับ
ตราสินคาของสํานักพิมพ Springbook มากอน พรอมทั้งการสรางความภักดีตอตรา
สินคาซึ่งไดใชวิธีนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มแนวทางของหนังสือใหหลากหลาย 
ครอบคลุมความสนใจของผูอานในกลุมตางๆ เพื่อสรางความสนใจในผลิตภัณฑ และ
เกดิการตดิตามผลงานของสาํนกัพมิพอยางตอเนือ่ง สอดคลองกับการศกึษาของปองกมล 
ศรีสืบ (2555) ซึ่งพบวาความสนใจในเนื้อหาและความเหมาะสมของสิ่งที่นําเสนอ
จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา มากกวาการจดจําจากตราสินคาเพียงอยางเดียว
 สาํหรบัสนิทรพัยอืน่ๆ ของตราสนิคานัน้ เนือ่งจากสํานกัพมิพ Springbooks 
เปนสาํนกัพมิพในเครอืบรษิทัอมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จาํกดั (มหาชน) จงึทาํให
มีชองทางการจําหนายหนังสือของตัวเองผานทางบริษัทอมรินทรบุคสเซ็นเตอร จํากัด 
ซึ่งหากมองในภาพรวมของบริษัทแลว อาจกลาวไดวาสํานักพิมพ Springbooks เปน
สวนหนึ่งของสํานักพิมพขนาดใหญ ซึ่งตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสํานักพิมพ
จะพบวาเปนสาํนกัพมิพขนาดใหญ ทีมี่ธรุกิจโรงพิมพและธรุกจิจดัจาํหนายเปนของตวัเอง 
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 จากการศึกษาถึงกระบวนการสรางตราสินคา และการบริหารตราสินคา

ดังที่กลาวมาแลวนั้น พบวาขั้นตอนดังกลาวเปนวิธีการท่ีสอดคลองกับการศึกษาของ 

ปองกมล ศรีสืบ (2555) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธและกระบวนการ องคประกอบ

ปจจัย และผลของการสรางตราสินคาหนังสือสําหรับเด็กวัย 4-6 ขวบ ของบริษัท 

แปลน ฟอร คิดส และกุลวีณ วิริโยทัย (2552) ที่ศึกษากลยุทธการสรางแบรนด

ทางการเมืองของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551 ซึ่งงานวิจัย

ทั้งสองชิ้นนี้ไดศึกษาจากแนวคิดในการสรางและการบริหารตราสินคาเชนเดียวกัน

 อยางไรก็ดี ในกระบวนการทํางานของสํานักพิมพ Springbooks เพื่อสราง

และบริหารตราสนิคาน้ัน พบวาเปนไปตามกระบวนการทาํงานในการบริหารงานสํานกั

พิมพ โดยมีพนักงานในแผนกตางๆ อาทิ ศิลปกรรม พิสูจนอักษร การตลาด และ

บรรณาธิการ เพื่อทํางานประสานกันในการผลิตหนังสือเลม ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของ

ตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks 

 3. ปจจัยที่มีผลตอการสรางตราสินคาของสํานักพิมพ Springbooks
  3.1. ปจจัยภายใน 

  ปจจัยภายในการสรางตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks สามารถ

อธิบายไดวา ทัศนคติของผูบริหารและพนักงานที่ยึดมั่นในแนวทางการทํางานของ

บริษัท เพื่อใหสินคาและบริการของบริษัทมีเอกลักษณรวมกันนั่นคือการเปนสินคา

คณุภาพในเครอือมรนิทร เมือ่พจิารณาประกอบกบัการวจิยัของ รจุพัิชร เรอืงธารพีงศ 

(2549) ทีไ่ดศกึษาอทิธพิลของภาพลักษณของผูบรหิารระดบัสงู (CEO) ทีม่ตีอภาพลกัษณ

ตราสินคาในสายตาของผูบริโภคอาจกลาวไดวา ทัศนคติของผูบริหารเองนั้นมีสวนตอ

ภาพลักษณขององคกรหรือตราสินคา เพราะทัศนคติน้ันคือสวนหน่ึงของภาพลักษณ

ของผูบริหารท่ีจะปรากฏในแนวนโยบาย หรือการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ขององคกร 

ประกอบกบัภาพลกัษณขององคกรทีถ่กูมองวามบีคุลกิภาพเปนผูใหญ หากเปรยีบเปน

คนก็มีอายุราว 32 ป มีลูก 1 คน ซึ่งวิธีการทํางานและภาพลักษณดังกลาวทําใหบริษัท

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่งจํากัด (มหาชน) มีบุคลิกที่ไมทันสมัย ไมเขากับตลาด

หนังสือในกลุ มวัยรุ น จึงจําเปนตองปรับปรุงภาพลักษณของตราสินคาเสียใหม 

โดยเฉพาะสําหรับการสรางตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks ซึ่งมีกลุมเปาหมาย

เปนวัยรุน วัยทํางานตอนตน ซ่ึงมีบุคลิกขัดกับภาพลักษณของบริษัท บริษัทจึงตอง
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นําเสนอตัวตนท่ีแตกตางของตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks ออกมาใหชัดเจน 
ปจจัยภายในในเรื่องภาพลักษณขององคกรน้ัน เปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
ภาพลักษณของตราสินคา (Biel, 1992 อางถึงในวรุต ศรีสมัย, 2545 น. 17) 
ซึง่ระบวุา ภาพลกัษณของบรษิทัและองคกร (Image of Corporate) เปนองคประกอบ
หนึง่ของตราสนิคา นอกเหนอืจากภาพลกัษณของสนิคาและผูใชสนิคา ดงันัน้ภาพลกัษณ
เดิมขององคกรที่มีสวนสําคัญในการสรางตราสินคาที่มีอยูเดิม รวมทั้งตองนํามา
ปรับปรุงเพื่อสรางภาพลักษณใหกับตราสินคาที่กําลังออกสูตลาดดวย ซึ่งในการสราง
ภาพลักษณของตราสินคานั้นจะเปนไปในลักษณะเดียวกับการศึกษาของวรุต ศรีสมัย 
(2545) ที่ศึกษาถึงการกําหนดภาพลักษณของตราสินคาและการรับรูภาพลักษณตรา
สนิคาของผูบรโิภคทีม่ตีอสถานโีทรทศันชอง 3, 5 และ 7 โดยพบวาในการสรางภาพลกัษณ
ขององคกรดังกลาวน้ัน จะเริ่มจากการวางภาพลักษณขององคกรเสียกอน แลวจึง
ทาํการสือ่สารภาพลกัษณนัน้ออกไปสูผูบรโิภค ซึง่ภาพลักษณของตราสินคาสํานกัพมิพ 
Springbooks ก็ถูกกําหนดไวกอนที่จะทําการสื่อสารออกไปยังกลุมเปาหมายเชนกัน
  3.2. ปจจัยภายนอก
  ปจจยัภายนอกทีม่ผีลตอการสรางตราสนิคาสาํนกัพมิพ Springbooks 
นั้น ความนิยมในการอานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดตราสินคาสํานักพิมพ Spring-
books เนื่องจากวิสัยทัศนของผูบริหารที่เนนการผลิตหนังสือที่ตอบโจทยกลุมผูอาน
ในตลาด และมองวาตลาดหนังสือวัยรุนเปนตลาดที่นาสนใจ จึงสรางตราสินคา
สํานักพิมพ Springbooks ขึ้น เพื่อเขาถึงตลาดในกลุมวัยรุน ในดานการเขามาของ
เทคโนโลยซีึง่สงผลตอความนยิมในการอานนัน้ สํานกัพิมพตองทาํการตลาดเพือ่ส่ือสาร
ตราสินคาผานสื่ออินเทอรเน็ตเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่นิยมเปดรับสื่อประเภทนี้
ไดโดยตรง ประกอบกับการใชโอกาสจากเทคโนโลยีการสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต
ในการคัดเลือกตนฉบับท่ีนาสนใจ เพื่อกระตุนใหผูอานที่เคยติดตามสื่ออินเทอรเน็ต
หันมาเปดรับสื่อจากหนังสือเลมบาง สวนดานคูแขงในตลาดนั้น อาจเรียกไดวาไมมีผล
ตอการสรางตราสินคาสํานักพิมพ Springbooks เพราะหนังสือเปนผลงานที่มีลิขสิทธิ์ 
จึงไมสามารถทําซ้ําหรือเลียนแบบกันไดโดยตรง ผลิตภัณฑของสํานักพิมพอื่น
จึงไมสามารถทดแทนผลิตภัณฑของสํานักพิมพ Springbooks ได ยกเวนในแงของ
การบริหารตราสินคาใหประสบความสําเร็จ จะตองนําเสนอผลิตภัณฑที่ตอบโจทย
ความตองการของผูบริโภคใหมากกวาคูแขง มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมมากกวาเพื่อให

ผูบริโภคเลือกซื้อหนังสือของสํานักพิมพมากกวาคูแขง
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ขอเสนอแนะ

 1.  ในการสรางตราสินคาน้ันสิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือการสรางความภักดีตอ

ตราสนิคา ซึง่สาํนกัพิมพ Springbooks นัน้เปนสาํนกัพมิพหนาใหมทีเ่ปดตวัไดไมนาน 

จึงทําใหยังไมเห็นภาพของการสรางความภักดีตอตราสินคามากนัก จึงควรมีการ

วางแผนเพื่อสรางความภักดีตอตราสินคา อันสงผลตอการทํางานของสํานักพิมพ

ในอนาคต

 2.  การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑของสํานักพิมพ Springbooks 

ควรมีแนวทางที่ชัดเจน ไมใหซํ้ากับแนวทางของสํานักพิมพอื่นๆ ในเครือบริษัท

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทมีสํานักพิมพในเครือ

หลายสาํนกัพมิพ มผีลงานทีห่ลากหลายและครอบคลมุกลุมผูอานจาํนวนมาก การผลติ

หนังสือของสํานักพิมพ Springbooks จึงควรมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อใหงายตอการ

บริหารงานสํานักพิมพ และเพื่อรักษาเอกลักษณของตราสินคาเอาไว

 3.  ควรมีการปรับทัศนคติของบุคคลภายในองคกรเกี่ยวกับภาพลักษณ

ของบรษิทัอมรินทรพริน้ติง้แอนดพับลชิชิง่ จาํกดั (มหาชน) ใหมคีวามทนัสมยักวาเดมิ 

เพื่อใหภาพลักษณตราสินคามีความสดใส เขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ 

 4.  สาํนกัพมิพ Springbooks มกีารคดัเลอืกตนฉบบัจากเฟซบุคสแฟนเพจ

ที่ไดรับความนิยมมาตีพิมพ ซึ่งอาจสงผลตอความเขาใจของผูอานวาเนื้อหาที่นําเสนอ

ในหนังสือเปนฉบับเดียวกับที่อานไดฟรีทางอินเทอรเน็ต จึงอาจกระทบตอยอดขาย

ของหนังสือเลมนั้น สํานักพิมพและเจาของตนฉบับจึงตองสรางการจูงใจและใหขอมูล

แกผูอานวาเนื้อหาในหนังสือเปนตนฉบับที่จัดทําขึ้นใหม รวมทั้งตองใชการออกแบบ

รูปเลมใหสวยงาม นาซื้อ นาสะสม

 5.  เนือ่งจากสาํนกัพมิพในปจจบุนัเนนการตดิตอขอซือ้ลิขสิทธิจ์ากนกัเขยีน

และสาํนกัพมิพในตางประเทศ ทาํใหเกดิการแขงขนักบัสาํนกัพมิพคูแขงในแงของการ

จัดหาตนฉบับมากกวาในแงของยอดขายหนังสือ สํานักพิมพ Springbooks จึงควร

ดูแลนักเขียนท่ีมีผลงานตีพิมพกับสํานักพิมพ ใหยังคงรวมงานกันอยูเสมอ เพ่ือไมให

นักเขียนที่มีผูอานติดตามประจํายายไปตีพิมพตนฉบับกับสํานักพิมพคูแขง
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งตอไป
 1.  ควรมีการศึกษาผลตอบรับจากผูอานหนังสือของสํานักพิมพ Spring-

books วาเม่ือไดมีการสรางตราสินคาของสํานักพิมพแลว ผูบริโภคมีการรับรูและ

ตระหนักในคุณคาของตราสินคาอยางไร รวมทั้งมีขอเสนออยางไรตอสํานักพิมพ 

Springbooks

 2.  ควรมีการศึกษาการสรางตราสินคาของสํานักพิมพขนาดใหญที่กอตั้ง

มานาน เพื่อใหเขาใจวาสํานักพิมพขนาดใหญน้ันมีแนวทางอยางไรในการสรางตรา

สินคาใหเปนท่ียอมรับ รวมท้ังทําอยางไรใหตราสินคาสามารถยกระดับ หรือตอยอด

ไปสูกลุมเปาหมายที่กวางขึ้นได

 3.  ควรมีการศึกษาดานการบริหารงานสํานักพิมพ Springbooks ให

รอบดาน ทั้งในแงของทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลา สารสนเทศ เพื่อใหเขาใจถึง

กระบวนการทํางานของสํานักพิมพ ในฐานะที่สํานักพิมพ Springbooks เปน

สํานักพิมพหนาใหมที่ประสบความสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว
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ผูกลั่นกรองโดย

 

 การศึกษางานวิจัยเรื่อง “ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช

บริการ KTB Net Bank ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” จากกลุมตัวอยาง คือ 

กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 307 คน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

ลักษณะประชากร ถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบริการ KTB Netbank 

ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาดของบริการ KTB Netbank และเครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดท่ีผลตอการเลือกใชบริการ KTB Netbank ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใชบริการ KTB Netbank รูปแบบการศึกษา คือ ใชการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

จากกลุมตัวอยางคือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชบริการ KTB 

Netbank จํานวน 307 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป มี

สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก สถิติคารอยละ (Percentage) 

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางผูใชบริการ KTB Netbank สวนใหญเปน

เพศชายใกลเคยีงกบัเพศหญงิ โดยมเีพศชายนอยกวาเพศหญงิ มอีายอุยูในชวง 26-30 

ป มากทีส่ดุ สถานภาพโสด สวนใหญมรีะดบัการศกึษาสูงสุดเปนวฒุกิารศึกษาปรญิญา

ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 15,001-

30,000 กลุมตัวอยางสวนใหญจะไดเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริการ KTB 

Netbank ผานสื่อภายนอก สื่อ ณ จุดขาย เฟซบุค เว็บไซตตางๆ ความคิดเห็นที่มีตอ

ปจจัยการตลาด KTB Netbank โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่บริการ KTB 

Netbank ไดรับคะแนนคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานราคาและดานสถานที่ใหบริการ รอง

ลงมาคือดานผลิตภัณฑ โดยดานที่ไดรับคะแนนคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการสงเสริม

การขาย ผูใชบริการ KTB Netbank มีความคิดเห็นวาเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

โดยรวมนั้นอยูในเกณฑมีผลมาก โดยเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดที่มีผลตอผูใชบริการ 

KTB Netbank มากท่ีสดุคอื “การสงเสรมิการขาย” รองลงมาคือ “การขายโดยบคุคล” 

และ “การโฆษณา” ในขณะที่เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผลตอผูใชบริการ KTB 

Netbank นอยที่สุดคือ “การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ” ในสวนของการเปรียบเทียบ

บทคัดยอ
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ลักษณะประชากรกับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาดของบริการ KTB Netbank 

พบความแตกตางของระดบัความคดิเหน็ในกลุมตวัอยางทีม่อีาย ุอาชพี ระดบัการศึกษา

และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน และในสวนของการเปรียบเทียบลักษณะประชากร

กบัผลของเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดพบความแตกตางของระดบัผลของเครือ่งมอืการ

สื่อสารการตลาดในกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน 

ที่แตกตางกัน

คําสําคัญ: บริการ KTB Netbank, เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด, การเปดรับ

ขอมูลขาวสาร, ลักษณะประชากร
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจของธนาคารมากข้ึน 

โดยธนาคารตางๆ ไดมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

ในการดําเนินธุรกิจและใหบริการเพื่อชวยในการบริหารจัดการกับจํานวนลูกคาที่มาก

ขึ้นเรื่อยๆ ทางธนาคารกรุงไทยจึงไดพัฒนาบริการ KTB Netbank เปนรูปแบบบริการ

ชองทางใหมที่ชวยอํานวยความสะดวกแกลูกคาสามารถทําธุรกรรมไดสะดวกสบาย

และครบครนัมากขึน้ผานอนิเทอรเนต็, มอืถอืสมารทโฟน และ แทบ็เลต โดยไมจาํเปน

ตองเดินทางมาทําธุรกรรมท่ีสาขา ในขณะเดียวกันยังเสนออัตราดอกเบี้ยที่มากกวา

บัญชีแบบปกติอีกดวยแตการที่จะสามารถผลักดันลูกคาใหเปลี่ยนพฤติกรรมการทํา

ธุรกรรมแบบเดิมตองใชเวลานาน งานวิจัยช้ินนี้ จึงตองการศึกษาถึงเครื่องมือการ

สือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเลอืกใชบริการ KTB Netbank เพือ่เปนแนวทาง

ในการกําหนดแนวทางการบรหิารจดัการการส่ือสารการตลาดไปยงักลุมเปาหมายและ

เพื่อเตรียมพรอมในการรับมือกับการแขงขันในอนาคต

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบริการ KTB 

Netbank 

 2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดขอมูลรับขาวสารเกี่ยวกับบริการ KTB 

Netbank ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อทราบความคิดเห็นของกลุมประชากรที่ใชบริการ KTB Netbank 

เขตกรุงเทพมหานครที่มีตอปจจัยการตลาดของบริการ KTB Netbank

 4. เพือ่ศกึษาถงึเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการเลอืกใชบรกิาร 

KTB Netbank ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีการวิจัย

 งานวิจัยชิ้นนี้ ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) แบบวัดผลครั้งเดียว เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionaire) ที่มีคําถามชนิดปลายปด (Close-

ended Questions) โดยประชากรในงานวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรที่อยูในเขต

กรุงเทพมหานครที่ใชบริการ KTB Netbank จํานวน 300 คน ซึ่งทําการสุมตัวอยาง

โดยการจับฉลากเลือกเขตตางๆ ในกรุงเทพฯ จากทั้งหมด 50 เขต มา 10 เขต และ

ทําการจับฉลากเลือกสาขาธนาคารกรุงไทยภายใน 10 เขตมาเขตละ 1 สาขา

ผลการวิจัยและอภิปราย

 1. ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางที่ใชบริการ KTB Netbank ในเขต
กรุงเทพมหานคร
 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายใกลเคียงกับเพศหญิง 

โดยมีเพศชายนอยกวาเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 26-30 ป สถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีมอีาชีพเปนพนกังานเอกชน มรีายไดเฉล่ียตอเดอืนอยูในชวง 15,001-

30,000 บาท กลุมตวัอยางทีใ่ชบรกิาร KTB Netbank ซึง่สวนใหญจะเปนกลุมตวัอยาง

ที่อยูในวัยทํางานตอนตน ในชวงอายุ 26-30 ป ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน 

ทําใหไมสะดวกในการเดินทางเพื่อมาทําธุรกรรมตางๆ ที่ธนาคารเทาไรนัก เพราะ

จะตองสละเวลาการทํางานของตนในการเดินทางมาทําธุรกรรมท่ีธนาคาร จึงตองให

ความสําคญักบับรกิารทีส่ามารถเพิม่ความสะดวกสบายใหสามารถทาํธุรกรรมไดโดยที่

ไมตองเดินทางไปยังธนาคาร ประกอบกับกลุมตัวอยางกลุมดังกลาวมีการเปดรับส่ือ

ทางดานอินเทอรเน็ตสูง รูจักวิธีใช และกลาที่จะทําธุรกรรมผานอินเทอรเน็ต

 2. พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ KTB Netbank ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
 ผลการศกึษาในคร้ังนีพ้บวากลุมตวัอยางสวนใหญจะไดเปดรบัขอมลูขาวสาร

เกี่ยวกับบริการ KTB Netbank ผานสื่อภายนอก สื่อ ณ จุดขาย เฟซบุค เว็บไซตตางๆ 
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สามารถอภิปรายไดวากลุมตัวอยางสวนใหญจะเลือกเปดรับส่ือที่ไมตองใชความ

พยายามมากกลาวคือ ผูรับสารจะเลือกเปดรับสื่อที่ตนสามารถเขาถึงไดงาย มีความ

สอดคลองกบัแนวคดิ คานยิมความเชือ่ของตน มคีวามสะดวก และผูรบัสารมกัจะเลอืก

เปดรับสื่อตามความเคยชิน ไมคอยจะเปลี่ยนแปลงการรับสื่อที่ตนเองเคยรับอยู 

สอดคลองกบักลุมตวัอยางซึง่สวนใหญเปนกลุมทีอ่ยูในวยัทาํงานตอนตน ทีม่กัจะไดรบั

ขาวสารขณะเลนเฟซบุค ขณะกดตูเอทีเอ็ม ระหวางไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร หรือ

ระหวางนั่งรถไฟฟาไปทํางาน เปนตน

 3. ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาดของบริการ KTB Netbank 
 จากผลการวิจัยในสวนของความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาดของบริการ 

KTB Netbank ดานผลิตภัณฑและดานสถานที่ใหบริการจะเห็นไดวา ขอความที่กลุม

ตัวอยางมีคะแนนคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับมากน้ันจะเก่ียวกับเร่ืองของความ

รวดเรว็ ความสะดวกสบายและการทีส่ามารถทาํธรุกรรมไดหลายชองทาง ซึง่แสดงให

เห็นวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องของการบริการที่มีความสะดวกสบายและ

รวดเร็ว สอดคลองแนวคิดของ วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2548, น.187) ที่กลาววา 

ในทกุวนันี ้ความรวดเรว็ถอืวาเปนปจจยัสาํคัญตอการแขงขนัในทกุธรุกจิ สําหรบัธรุกจิ

ที่ผลิตและจําหนายสินคา การสงกําลังบํารุงหรือที่รูจักกันดีในนาม “Logistics” ชวย

ใหการเคลือ่นยายสนิคาจากจดุผลติไปถึงมอืลกูคาผานชองทางการจดัจาํหนายเปนไป

อยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพแตในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

แบบใหมๆ (รวมถึงอินเทอรเน็ต) ก็ชวยใหธุรกิจบริการสามารถสงมอบบริการไดอยาง

รวดเรว็ ไรขดีจาํกดัในดานเวลา และสถานทีอ่ยางไมเคยมมีากอน ในสวนของความคดิ

เห็นที่มีตอบริการ KTB Netbank ในดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยที่พบ

วา ขอความทีผู่ใชบรกิาร KTB Netbank มคีะแนนคาเฉล่ียมากทีสุ่ดคือ “มกีารโฆษณา

ผานสื่อตางๆ ไดอยางนาสนใจ” แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาโฆษณาที่

เก่ียวกับบริการ KTB Netbank นั้นมีความนาสนใจ สันนิษฐานไดวาเปนเพราะการ

โฆษณาเปนวิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เปนท่ีรูจักและแพรหลายที่สุด ทําใหกลุม

ตัวอยางไดเห็นและรับรูถึงการมีอยูของบริการ KTB Netbank มากที่สุด ธนาคารได

ทุมเทคาใชจายในการทําแคมเปญโฆษณา และจางพิธีกรชื่อดังอยาง วูดดี้ วุฒิธร 

มิลินทจินดา มาเปนพรีเซ็นเตอร และทําการโฆษณาผานส่ือตางๆ ที่กลุมเปาหมาย
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สวนใหญ ทีเ่ปนคนรุนใหม เขาถงึงาย ไดแก ใบปลวิ โปสเตอร ปายโฆษณาตามสถานที่

ตางๆ สื่ออินเทอรเน็ต เปนตน นอกจากนั้นชเนื้อหาของการโฆษณายังมีการสื่อสารให

เห็นถึงความสะดวกสบายในการทําธุรกรรมผานบริการ KTB Netbank ตรงกับความ

ตองการบริการที่สามารถอํานวยความสะดวกใหแกกลุมตัวอยางสวนใหญ สอดคลอง

กับแนวคิดของพรทิพย พิมลสินธุ (2540, น. 290-292) ที่ไดกลาวถึงการเลือกเปดรับ

สื่อของผูรับสารวา ผูสงสารจะมีโอกาสเลือกสื่อที่จะใชไดมากกวาแตเปาของการเลือก

สื่อคือเพื่อใหเขาถึงผูรับสารเปนสําคัญ โดยผูรับสารจะเลือกเปดรับ ตามความสะดวก

ของตนเอง (Convenience) และตามความตองการขาวสารที่สอดคลอง (Consis-

tency) กับคานิยม ความเชื่อ หรือทัศนคติของผูรับสาร ผูรับสารจะไมไดความสนใจ

หรอืปฏเิสธการรบัสารทีม่เีนือ้หาไมสอดคลองกบัคานยิม ความเชือ่และทศันคตขิองตน

และมีความตองการขาวสารที่เปนประโยชนแกตนเอง (Utilization) โดยผูรับสารจะ

เปดรับขาวสารท่ีเปนประโยชนตอตนเองเปนสําคัญ เชนดูโฆษณาเพราะตองการรูจัก

ขอมูลผลิตภัณฑใหม ๆ เปนตน

 4. เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเลอืกใชบรกิาร 
KTB Netbank
 ผูใชบรกิาร KTB Netbank มคีวามคดิเหน็วาเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาด 

อยูในเกณฑมีผลในระดับมาก โดยเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีผลในระดับมากที่สุด

คือการสงเสริมการขาย รองลงมาคือการขายโดยบุคคลและการโฆษณา ตามลําดับ 

สวนเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดท่ีมีผลนอยทีส่ดุคอืการสนบัสนนุกิจกรรมตางๆ จากผล

การวิจัยดังกลาวจะสังเกตไดวา แมผลการวิจัยในสวนของความคิดเห็นที่มีตอปจจัย

การตลาดของบริการ KTB Netbank ในดานการสงเสริมการตลาด จะพบวากลุม

ตัวอยางมีคะแนนคาเฉล่ียในขอความท่ีวา “มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ไดอยางท่ีนา

สนใจ” มากทีส่ดุ แตในผลการวจิยัในสวนของเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดทีม่ผีลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการ KTB Netbank กลับพบวาเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ที่มีผลตอการเลือกใชบริการ KTB Netbank มากที่สุดคือการสงเสริมการขาย ไมใช

การโฆษณา และการขายโดยบุคคลยังมีผลตอการเลือกใชบริการ KTB Netbank 

มากกวาการโฆษณา สันนิษฐานไดวา การโฆษณาเปนเพียงเครื่องมือที่ชวยสรางความ

ตระหนกัรูถงึการมอียูของสนิคาและบรกิาร และสรางการจดจาํในตวัสนิคาและบรกิาร
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ตอกลุมตัวอยางในวงกวาง แตไมใชเครื่องมือที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ 

เน่ืองจากไมมีโอกาสตอบสนองผูสงสารหรือผูโฆษณาในทันที ซ่ึงตางจากการสงเสริม

การขายจะทําใหผูบริโภครับรูถึงความแตกตางระหวางตราสินคาจากการทดลองใช 

และเกดิการเปลีย่นแปลงทศันคติทีม่ตีอตราสนิคา อนัเนือ่งมาจากประสบการณในการ

ใชสนิคานัน้ และการขายโดยบคุคลทีส่องฝายสามารถส่ือสารกนัไปมาแบบสองทาง ใน

กรณีที่ผูบริโภคจําเปนตองสืบหาขอมูลท่ีแนชัด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงการ

โฆษณา การประชาสัมพันธ และการสงเสริมการขายไมสามารถใหขอมูลที่สรางความ

มั่นใจ ตองใชการสอบถามจากบุคคล เชน เจาหนาท่ีธนาคาร (ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ, 

2543, น.25-26) ประเด็นท่ีนาสนใจอีกอยางหนึ่งก็คือจากผลการศึกษาในสวนของ

ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาดของ บริการ KTB Netbank พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีคะแนนคาเฉลี่ยดานผลิตภัณฑขอความที่วา “บริการ KTB Netbank มี

ความปลอดภัย เช่ือถือได” อยูในระดับมาก สันนิษฐานไดวากลุมตัวอยางสวนใหญ

คดิวาระบบรกัษาความปลอดภยัของ บรกิาร KTB Netbank มคีวามนาเชือ่ถอื ซึง่จาก

ผลการวิจัยของ ปญญา สุนทรปยะพันธ (2552, น.120) พบวากลุมตัวอยางที่มีความ

มั่นใจทางดานความปลอดภัยในการใชงานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งจะทําใหนําไปสู

การตัดสินใจในการใชงานอินเทอรเน็ตแบงกก้ิง จึงสันนิษฐานวา การที่กลุมตัวอยาง

สวนใหญคดิวาระบบรกัษาความปลอดภัยของ บรกิาร KTB Netbank มคีวามนาเชือ่ถอื

อาจจะเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่มีผลตอการเลือกใชบริการ KTB Netbank

 5. เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาด
ของบริการ KTB Netbank
 หากพิจารณาในภาพรวมจะพบวาการเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับ

ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยการตลาดของบริการ KTB Netbank จะพบความแตกตาง

ของระดับความคิดเห็นในกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดตอ

เดือนที่แตกตางกันจะมีผลตอความคิดเห็น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับความคิด

เห็นของ Oskamp (1977, อางถึงใน ฉัตรชัย ชูแกว, 2544) ปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพล

ตอความคิดเห็นของบุคคล ไดแก ปจจัยสวนบุคคลเชน เพศ ระดับการศึกษา คานิยม 

ประสบการณ และ ปจจยัดานสิง่แวดลอม ไดแก ขอเทจ็จรงิในเรือ่งตางๆ หรอืสิง่ตางๆ 

ที่บุคคลแตละคนไดรับ สื่อมวลชน กลุมและสังคมที่เกี่ยวของ ยกตัวอยางเชน กลุม
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ตวัอยางทีเ่ปนนกัเรยีน/นสิติ/นกัศึกษา มคีวามคดิเห็นเกีย่วกับปจจยัการตลาดบรกิาร 

KTB Netbank โดยรวมนอยกวากลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 

เนือ่งจากกลุมนกัเรยีน/นสิิต/นักศกึษา ยงัมกีารทาํธรุกรรมการเงนิกับธนาคารไมมากนกั 

และยงัไมอยูในวยัทีต่องหาเงนิจงึยงัไมใหความสาํคญัในเรือ่งของผลตอบแทนดานอตัรา

ดอกเบีย้เงนิฝากมากนกั และยงัไมใหความสาํคญัตอประโยชนและความสะดวกสบาย

ของบริการ KTB Netbank ไมมากเทากับพนักงานเอกชน ซึ่งอยูในชวงอายุที่ตองหา

เงนิเพือ่เลีย้งชพี มกีารลงทนุหรอืทาํธรุกรรมดานตางๆ แตไมมีเวลาทีจ่ะมาทาํธรุกรรม

ทีธ่นาคารดวยตวัเอง จงึตองการบรกิารทีส่ามารถทาํธรุกรรมไดอยางสะดวกสบาย และ

เงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนที่ดี เปนตน

 6. เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับผลของเครื่องมือสื่อสารการตลาด
 จากผลการศึกษาโดยรวมสามารถอภิปรายไดวา ลักษณะประชากรที่

แตกตางกัน ทั้งในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดจะไดรับผลจาก

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแตกตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรวิสาข 

โปตระนันท (2550, น.117) ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางประชากรที่มี

ลักษณะประชากรแตกตางกัน จะไดรับอิทธิพลจากการใชเครื่องมือส่ือสารการตลาด

แตกตางกัน ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางทางลักษณะทาง

ประชากรศาสตรกับระดับอิทธิพลจากการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

หางสรรพสนิคาเซน็ทรลัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซ้ือสนิคา พบวา กลุมตวัอยางมลีกัษณะ

ทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันเกือบทุกดาน มีความแตกตางกันในเรื่องระดับ

อทิธพิลจากการใชเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการของหางสรรพสินคาเซน็ทรลั

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา ไดแก ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับ

รายได ในขณะที่ความแตกตางกันในดานสถานภาพ ไมมีความแตกตางในเรื่องการได

รับอิทธิพลจากการใชเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของหางสรรพสินคา

เซ็นทรัลในระดับที่แตกตางกัน
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สรุปและขอเสนอแนะ

 1. ทางธนาคารควรเนนในเรื่องปจจัยดานการโฆษณาผานสื่อชนิดตางๆ 

เพื่อสรางการรับรู ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา สื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุดคือ 

สื่อ ณ จุดขาย เชน ปายโฆษณา การฉายโฆษณาบนหนาจอทีวีภายในสาขา หรือบน

หนาจอตูเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เปนตน ลําดับตอมาคือสื่อภายนอก เชน โปสเตอร 

แผนพบั ใบปลวิ ปายโฆษณาตามทีต่างๆ และดงันัน้ควรใหความสําคัญกบัการโฆษณา

โดยผานส่ือภายนอกใหครอบคลมุมากขึน้ โดยการเพิม่จาํนวนปาย แจกใบปลวิ โฆษณา

ตามจุดตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อสรางความคุนเคยและจดจําตราสินคา นอกจากนี้ผลจาก

การวจิยัพบวา การโฆษณาทางสือ่โทรทศันเปนการโฆษณาทีม่ผีลตอการเลือกใชบรกิาร 

KTB Netbank มากที่สุด ดังนั้นจึงควรเพิ่มการโฆษณาทางสื่อโทรทัศนใหมากขึ้นดวย 

นอกจากนี้ทางธนาคารควรเนนจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อใหผูบริโภคไดรูจัก และมีโอกาส

สัมผัสใกลชิดกับบริการ KTB Netbank มากขึ้น โดยการจัดโรดโชวกิจกรรมตาม

สถานที่ตางๆ มากกวานี้ แทนการจัดบูทกิจกรรมในวันพิธีการเปดสาขาวันแรกของ

ธนาคารกรุงไทยสาขาเปดใหมตางๆ เทานั้น 

 2.  จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่เลือกใชบริการ KTB 

Netbank เปนกลุมคนทีอ่ยูในชวงของการทาํงานตอนตนคือจะมอีายอุยูในชวง 26-30 

ป สวนใหญมรีายไดตอเดอืน 15,000-30,000 บาทตอเดอืน ธนาคารควรมีการสงเสรมิ

การขายที่ใหดึงดูดกลุมลูกคากลุมดังกลาวใหมากขึ้น เพื่อเปนการรักษาฐานของกลุม

ลูกคา ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ใชบริการ KTB Netbank นอยที่สุดคือกลุมตัวอยางที่

มีอายุตั้งแต 51 ป ซ่ึงกลุมคนเหลาน้ีสวนใหญจะเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูงเนื่องจากมี

รายไดสงู ธนาคารจงึควรวางแผนเพือ่เจาะฐานลกูคากลุมดังกลาว โดยการวางแผนการ

สือ่สารการตลาดใหเขาถึงกลุมลกูคากลุมดงักลาวใหมากขึน้ และจดัทาํรายการสงเสริม

การขายใหตรงกับความตองการของลูกคาและใหสิทธิประโยชนพิเศษแกกลุมลูกคา

ดังกลาวใหมากขึ้น 

 3.  จากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวา ความคิดเห็นของกลุมลูกคาที่มีตอ

ปจจัยการตลาดโดยรวมนั้นอยูในระดับมากทั้งหมดโดยเฉพาะปจจัยดานราคาและ

สถานที่ใหบริการแสดงใหเห็นวาลูกคามีความคิดเห็นวาบริการ KTB Netbank 
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มีจุดเดนอยูความรวดเร็วสะดวกสบายและสามารถทําธุรกรรมไดหลายชองทางมี

ความคุมคาในเรือ่งของราคาเนือ่งจากลดคาใชจายทีไ่มจําเปนบางอยางออกไป เชนการ

ทําสมุด คาใชจายในการเดินทางเพื่อทําธุรกรรมตางๆ ที่สาขา สอดคลองกับวิสัยทัศน

ของธนาคารกรุงไทยที่ตองการเปนธนาคารแสนสะดวก อยางไรก็ตาม ในอนาคตหาก

ธนาคารอ่ืน มกีารออกแบบพฒันาบรกิารทีม่ลัีกษณะเดยีวกนัออกมาแขงขนักับบรกิาร 

KTB Netbank จุดเดนดานความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการบริการจะไมมี

ความแตกตางกัน หากเปนเชนน้ัน ธนาคารจําเปนตองใชจุดเดนในดานผลตอบแทน

จากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากในการแขงขันกันซ่ึงความคิดเห็นของกลุมลูกคาในดานผล

ประโยชนจากอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของบรกิาร KTB Netbank แมจะอยูในระดบัมาก

แตกย็งัไมโดดเดนมากนกั หากในอนาคตธนาคารคูแขงมกีารออกแบบพฒันาบรกิารที่

มลัีกษณะเดยีวกบั KTB Netbank ขึน้มาโดยใหผลตอบแทนจากอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก

ที่มากกวากลุมลูกคาอาจหันไปใชบริการธนาคารอื่นได ดังนั้นธนาคารจึงควรหันมาให

ความสาํคญัในการออกแบบบรกิารดานเงนิฝากทีใ่หอตัราดอกเบีย้สูงขึน้เพือ่จงูใจกลุม

ลูกคา สวนผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในดานของปจจัยการสงเสริม

การตลาดนั้นมีคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับที่นอยที่สุดเมื่อเทียบดานอื่นๆ จึงควร

มกีารวางแผนกลยทุธการสงเสริมการตลาดไดแก การสงเสรมิการขาย การจัดกจิกรรม

พเิศษและการโฆษณาผานสือ่ตางๆ ใหนาสนใจและมคีวามหลากหลายและครอบคลมุ

กลุมลกูคากลุมตางๆ มากขึน้ เชน การจดักจิกรรมพเิศษทีม่คีวามครอบคลมุทาํใหกลุม

ลูกคาทุกเพศทุกวัยสามารถเขารวมกิจกรรมพิเศษไดมากกวานี้ เปนตน 

 4. การสงเสริมการขายเปนเครื่องมือการส่ือสารการตลาดที่สําคัญที่มีผล

ตอการเลือกใชบริการ KTB Netbank ของกลุมลูกคามากที่สุดธนาคารควรใชการ

สงเสรมิการขายเปนเครือ่งมือสาํคญัในการขยายฐานลกูคาและการเจาะฐานกลุมลูกคา

กลุมตางๆ จึงควรมีการวางแผนการจัดทํารายการสงเสริมการขายท่ีหลากหลายมาก

ขึ้นเพื่อใหครอบคลุมไปยังกลุมลูกคากลุมอื่นที่ธนาคารเล็งเห็นวามีศักยภาพและยังคง

มฐีานลกูคานอยอยู เชน กลุมผูมรีายไดเกนิ 100,000 บาทซึง่สวนใหญจะเปนผูบรหิาร

ระดับสูง เปนเจาของกิจการขนาดใหญมีสถานภาพทางสังคมสูง หากตองการชักจูง

ลูกคากลุมนี้ ควรมีการวางแผนจัดทํารายการสงเสริมการขายที่ใหสิทธิพิเศษตางๆ 

แกกลุมลูกคากลุมนี้ เชน การใหสิทธิพิเศษลดคาที่พัก คาอาหารในโรงแรม รานอาหาร
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หรูๆ เมื่อชําระเงินผานบัตรวีซาเดบิตของ KTB Netbank เปนตน ในขณะเดียวกัน 

เจาหนาที่ธนาคารตามสาขาตางๆ ก็ถือวามีสวนสําคัญในการโนมนาวลูกคาใหเลือกใช

บริการ KTB Netbank เชนกัน ซึ่งขายโดยบุคคลจะมีผลอยางมากตอกลุมตัวอยางที่

เปนเพศชายมากกวาเพศหญงิเพราะเพศชายใหความสาํคัญกบัขอมลูทีม่คีวามละเอยีด

และนาเชื่อถือ ธนาคารจึงควรใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล เชน มีการจัดอบรม

เจาหนาที่ธนาคารใหมีความรูความเขาใจตัวบริการ KTB Netbank และกลวิธีการพูด

จูงใจลูกคา และสรางแรงจูงใจแกพนักงานใหมีความกระตือรือรนในการหาลูกคาดวย

การใหรางวัลผูที่สามารถหาลูกคาไดมากที่สุด เปนตน
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 การศึกษาเรื่อง “การการบริหารรายการขาวเชิงวิเคราะหภายใตพันธกิจ

ทีวีสาธารณะ กรณีศึกษารายการที่นี่ไทยพีบีเอส” เปนการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth 

Interview) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และการคนควา

เอกสารตางๆ ท่ีเกีย่วของ (Documentary Analysis) หลงัจากนัน้จึงนาํขอมลูทีร่วบรวม

ไดจาก 3 สวน มาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค

ที่มุ งศึกษา การบริหารรายหารขาวเชิงวิเคราะหภายใตพันธกิจของทีวีสาธารณะ 

ขั้นตอนการผลิตรายการขาวเชิงวิเคราะหของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส และปญหา

อุปสรรคที่มีผลตอการบริหารรายการขาวเชิงวิเคราะหของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

 ผลการศกึษาพบวา การบรหิารงานรายการขาวเชงิวเิคราะหรายการทีน่ีไ่ทย

พบีเีอส เปนไปตามพนัธกิจขององคกรทีไ่ดกําหนดไว คอื การใหบรกิารขาวสาร ความรู 

สาระบันเทิงที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามขอบังคับดานจริยธรรมขององคการ เพื่อ

เผยแพรผานสื่อทุกแขนง นโยบายของผูบริหารใหแนวทางผูปฏิบัติงานยึดถือผล

ประโยชนสาธารณะและความคุ มคาเปนสําคัญ ในการบริหารงานรายการขาว

เชิงวิเคราะห “รายการที่นี่ไทยพีบีเอส” จึงมีนโยบายการบริหารงานที่สอดคลองและ

เปนไปตามแนวทาง พนัธกจิขององคกร มุงเนนการใหขาวสารความรูทีม่คุีณภาพ ยดึถอื

ผลประโยชนสาธารณะสงเสรมิความเทาเทยีมของประชาชน สรางสงัคมประชาธปิไตย

ที่เปนธรรม เปดโอกาสใหมีการโตเถียงกันบนพ้ืนฐานของขอมูล มีความกลาหาญใน

การรายงานขาวสาร และเสนอประเด็นอยางรอบดาน สวนขั้นตอนการผลิตรายการ

ขาวเชงิวเิคราะหของสถานโีทรทศันไทยพบีเีอสมกีารวางแผนการทาํงานขัน้ตอนตางๆ 

อยางเปนระบบ แบงไดเปนขั้นตอนกอนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลัง

การผลติ และเตรยีมพรอมสาํหรบัการปรบัเปลีย่นแผนงานหากมสีถานการณดวน หรอื

ความผดิพลาดเกดิข้ึน สวนปญหาอปุสรรคทีม่ผีลตอการบรหิารรายการฯ พบวา ปจจยั

ภายในเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ และมาตรฐาน การทํางาน 

สวนใหญเกี่ยวของกับการบริหารงานของกองบรรณาธิการที่ไมชัดเจน และความ

บทคัดยอ
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เชี่ยวชาญของบุคลากร สวนปจจัยภายในไมสงผลกระทบโดยตรง สวนใหญเปน

เสียงสะทอนจากผูชมกลุมตางๆ ท่ีมีหนาท่ีติดตามการเสนอขาวของสถานีฯ โดยตรง

และผูชมทั่วไปที่ชมรายการฯ และแสดงความคิดเห็นตอรายการฯ ซึ่งความคิดเห็น

เหลานั้น มีท้ังท่ีเปนเหตุเปนผล และเปนความคิดเห็นที่สอดแทรก อคติ หรือเปน

ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการมองผลประโยชนเฉพาะดานของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง

เทานัน้ สงผลใหผูรบัฟง ทกุระดบั ตัง้แตผูบรหิาร เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ รวมถึงผูปฏิบตัิ

งานจําเปนตองมีความหนักแนน ม่ันคง และรับฟงขอมูลและนํามาพิจารณาอยาง

มีเหตุผล

คําสําคัญ: การบรหิารรายการ, ข้ันตอนกอนการผลติ, ขัน้ตอนการผลติ, ขัน้ตอนหลัง

การผลิต, รายการขาวเชิงวิเคราะห, พันธกิจของทีวีสาธารณะ 



JC JournalJournalJC 228

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันสังคมโลกอยูในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งถือวาเปนโลก

ยุคที่ขอมูลขาวสารมีการเคลื่อนไหวแบบไมมีวันสิ้นสุด “สื่อโทรทัศน” เปนสื่อที่เขามา

มีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก มีประสิทธิภาพสูง เปรียบเสมือน

การรวมสือ่หลายอยางเขาดวยกัน สามารถโนมนาวใหผูคนเปดรบัไดมากทีส่ดุ สามารถ

นาํเสนอไดอยางรวดเรว็ ฉบัไว ทนัเหตกุารณ และยงัปรงุแตงวิธกีารนาํเสนอใหนาสนใจ

และนาเชื่อถือมากข้ึนได สื่อโทรทัศนจึงนับวาเปนส่ือที่มีอิทธิพลตอจิตใจผูคนสูง 

ทั้งดานเปลี่ยนคานิยมทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ 

 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS) เปนสถานีโทรทัศนสาธารณะแหง

แรกในประเทศไทย มีเปาหมายที่จะเปนสถานีโทรทัศนที่สรรคสรางรายการขาว 

รายการสาระประโยชน และรายการสาระบนัเทงิทีมี่คณุภาพ และหลากหลาย โดยยึด

หลักพันธกิจขององคการ คือ ดําเนินการผลิตรายการ ใหบริการขาวสาร ความรู สาระ

บันเทิงที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามขอบังคับดานจริยธรรมขององคการ เพื่อเผย

แพรผานสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชนสาธารณะและความคุมคาเปนสําคัญ

 รายการขาวเชิงวิเคราะหเปนการทํางานขาวเชิงลึก ใหมุมมองตอผูรับสาร

แตกตางจากรายการขาวท่ัวไป เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป 2550 ที่

ตองการใหการผลติเนือ้หาขาวสารของสือ่มวลชน เปนไปในเชิงใหแนวคิด สรางปญญา

ใหกับผูรับสาร ขณะที่รายการขาวเชิงวิเคราะหในวงการโทรทัศนไทย สวนใหญเปน

รายการขาว รายการเลาขาว และรายการสนทนาขาวเทานั้น หากจะมีการวิเคราะห

ขาวก็เปนเพียงชวงใดชวงหนึ่ง หรือแนวใดแนวหนึ่ง สวนเนื้อหาที่กระทบกับการเมือง 

มักถูกปดกั้นสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอ ทําใหรายการขาวเชิงวิเคราะห ถูกคาดหวัง

จากผูชม ใหถูกนําเสนอผานสื่อสาธารณะ เพื่อไมถูกอํานาจ หรือการใชอิทธิพลจาก

กลุมการเมืองหรือกลุมทุนแทรกแซงการนําเสนอ 

 ไทยพีบีเอสมีรายการขาวเชิงวิเคราะห คือ รายการ “ที่น่ีไทยพีบีเอส” 

เพ่ือสงเสรมิบทบาทการทาํหนาทีเ่ปนสถานขีาวของทวีสีาธารณะทีม่ากกวาการรายงาน

ปรากฏการณของขาวสาร แตเปนการนําเสนอรายการที่ใหขอมูลขาวในแงมุมที่มี
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ความลึก และหลากหลาย ผูศึกษาจึงมองวารายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” มีคุณคา และ

มีความนาสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการ การวางแผนของผูบริหาร 

การปฏิบัติงานของบุคลากร และขั้นตอนการผลิตรายการ ตลอดจนอุปสรรคปญหา

ของการบรหิารรายการฯ เพือ่ใหสอดคลองกับหลกัสูตรการบรหิารส่ือสารมวลชน และ

เพือ่เปนประโยชนตอการผลติรายการขาว เชงิวเิคราะหของสถานโีทรทศันไทยพบีเีอส 

รวมถึงรายการขาวของสถานีโทรทัศนอื่น

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1.  เพื่อศึกษาถึงการบริหารรายการขาวเชิงวิเคราะหภายใตพันธกิจของ

ทีวีสาธารณะ

 2.  เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตรายการขาวเชิงวิเคราะหของสถานี

โทรทัศนไทยพีบีเอส

 3.  เพือ่ศกึษาปญหาอปุสรรค และผลกระทบทีม่ตีอการบรหิารรายการขาว

เชิงวิเคราะหของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

วิธีการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกดวยบทสมัภาษณ (Interview Transcript) และการสงัเกตแบบมสีวนรวมเพือ่

พิจารณาภาพรวมของเหตุการณตางๆ ที่เก่ียวของกับวิธีการทํางานของกลุมตัวอยาง 

รวมถึงคนควาเอกสารจากเว็บไซตท่ีเก่ียวของกับการบริหารรายการขาวเชิงวิเคราะห 

หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่รวบรวมไดจาก 3 สวน มาวิเคราะหเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การบริหารรายการท่ีน่ีไทยพีบีเอสภายใตพันธกิจทีวีสาธารณะ ซึ่งเปน

รายการขาวเชิงวิเคราะหรายการเดียวของสถานีฯ ผูศึกษาพบวา ผูบริหารกําหนด
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นโยบายไดดําเนินการตามพันธกิจหลักขององคกร ตลอดจนขอบังคับดานจริยธรรม

ตางๆ ที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยผูบริหารวางนโยบายใหรายการที่นี่ไทยพีบีเอสทําหนาที่

ในฐานะสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ใหขอมูลขาวสารที่เปนสาระอยางรอบดาน 

เปนกลาง สงเสรมิการรบัรู ความเทาเทยีมของประชาชาชน เปดพืน้ที ่และเปนสือ่กลาง

ใหกับคนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ไดสะทอนความคิดเห็นตอเรื่องตางๆ 

ในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม ใหตระหนักในสิทธิหนาที่ความเปน

พลเมอืงดานตางๆ สรางสงัคมประชาธปิไตยทีเ่ปนธรรม มคีวามกลาหาญในการรายงาน

ขาวสาร ผูบริหารไดเนนยํ้าใหผูเก่ียวของกับการทํารายการที่นี่ไทยพีบีเอส ซ่ึงเปน

รายการขาวเชิงวเิคราะห ตองนาํเสนอขาวสารทีม่ากกวาบอกเลาปรากฏการณของสิง่

ที่เกิดขึ้น เสนอขาวทุกประเด็นอยางลึกซ้ึง เพื่อใหผูรับสารเห็นบริบทของขาวอยาง

ครอบคลุม และสามารถใชวิจารณญาณบนพื้นฐานขอมูลที่ไดรับจากรายการ ไมเปน

สวนหนึ่งของการขยายความรุนแรงในสังคม ประเด็นที่ยังเปนขอถกเถียงในสังคมตอง

รบัฟงความคดิเหน็จากทกุฝายทีเ่กีย่วของ และชีใ้หเหน็ความแตกตางนัน้ เพือ่เปนขอมลู

ใหกับผูชม

 วธิกีารบรหิารรายการขาวเชงิวเิคราะหรายการทีน่ีไ่ทยพบีีเอสประกอบดวย 

การวางแผน (Planning) ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคไวชัดเจนวา สถานีฯ 

มีวัตถุประสงคหลักในการบริการสาธารณะเนนการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

ตอสังคม มีการจัดโครงสรางองคกรของรายการที่นี่ไทยพีบีเอสคลายกับกอง

บรรณาธิการขาวขนาดเล็ก มีบุคลากรประจําแตละตําแหนงงานเชนเดียวกับกอง

บรรณาธิการกลาง บุคลากรในรายการฯ พิจารณาจากบุคลิกของรายการ และความรู

ความสามารถของบุคลากร ตองมีประสบการณดานการทํางานขาวในระดับหนึ่งมี

มุมมองที่แตกตาง สามารถวิเคราะหประเด็นขาวได ผูบริหารไมใชวิธีการสั่งการ แตให

แนวทางการทาํงาน คอยเปนทีป่รกึษาและกาํหนดเปนกรอบปฏบิตั ิไมใชวธิกีารควบคุม

การปฏบิตังิานของบคุลากรในขัน้ตอนการทาํงาน แตจะตดิตามการทาํงาน และเปนที่

ปรึกษาพรอมใหคําแนะนําตลอดเวลา

 ขั้นตอนการผลิตรายการขาวเชิงวิเคราะหของสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

รายการที่น่ีไทยพีบีเอส ซ่ึงเปนรายการสด ออกอากาศตั้งแตเวลา 21.15-22.30 น. 
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ทุกวันจันทร-ศุกร ผูบริหารระดับกลาง และผูปฏิบัติงานประจําในรายการ รวมถึง

ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนในรายการ วางแผนการทํางานขั้นตอนตางๆ อยางเปนระบบ 

และเตรียมพรอมสําหรับการปรับเปลี่ยนแผนงานหากมีสถานการณดวน โดยการ

วางแผนการทํางานแบงเปนขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน  1. ขั้นตอนกอนการผลิตรายการ 

ตองประชุมแลกเปลี่ยน รวมถึงประสานงานกันอยางเปนระบบ เพื่อเตรียมช้ินงาน

ซึง่เปรียบเสมอืนวตัถดิุบ และเตรยีมวางแผนรปูแบบการนําเสนอสวนตางๆ ใหชวงเวลา

การออกอากาศสดเปนไปตามแผนงานที่วางไวอยางราบรื่นมากที่สุด รวมถึงขั้นตอน

การลงพื้นที่ภาคสนามของผูสื่อขาว และลงมือปฏิบัติงานดานการสนับสนุนการผลิต

ของผูควบคุมการผลิตรายการถือวารวมอยูในขั้นตอนกอนการผลิต  2. ขั้นตอนการ

ผลิตรายการ ผูศึกษาพบวา ผูเกี่ยวของหลัก คือ บรรณาธิการรายการที่นี่ไทยพีบีเอส 

ผูดําเนินรายการหลัก และผูควบคุมการผลิตรายการทําหนาที่ในชวงเวลาถายทอดสด

ใหเปนไปตามแผนการออกอากาศท่ีวางไว และในขั้นตอนน้ี ยังตองทํางานประสาน

โดยตรงกบัฝายออกอากาศ โดยมผีูกาํกบัรายการเปนหวัหนาฝายออกอากาศ ผูควบคมุ

การผลิตรายการ บรรณาธิการ และผูดําเนินรายการ เตรียมพรอมสําหรับการปรับ

เปลี่ยนแผน การออกอากาศเม่ือเกิดเหตุการณดวน หรือความผิดพลาดระหวางออก

อากาศ สามารถตัดสินใจอยางรวดเร็วเพื่อใหความผิดพลาดหนาจอเกิดขึ้นนอยที่สุด  

3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ เนนที่การประเมินผลการทํางานอยางไมเปนทางการ 

นําชิ้นงานที่ถูกนําเสนอผานทางรายการฯ แตละวัน เผยแพรผานชองทางสื่อออนไลน 

เพื่อใหผูชมไดติดตามยอนหลังและติชมรายการฯ นอกจากนั้น ทีมงานไดนําความคิด

เห็นตางๆ ของผูชมท่ัวไป และจากตัวแทนผูชมที่มีหนาที่ติดตามการทํางานของไทย

พีบีเอส ตาม พ.ร.บ. ขององคกร คือ สภาผูชม ที่สงมาทางชองทางตางๆ มาพัฒนา

ปรับปรุงการทํารายการตอไป

 สวนปญหาอปุสรรคทีม่ผีลตอการบรหิารรายการฯ พบวา ปจจยัภายในเปน

ปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ และมาตรฐานของการทํางาน สวนใหญ

เก่ียวของกบัการบริหารงานของกองบรรณาธกิารทีไ่มชดัเจน และความเชีย่วชาญของ

บุคลากร สวนปจจัยภายในไมสงผลกระทบโดยตรง สวนใหญเปนเสียงสะทอนจาก

ผูชมกลุมตางๆ ทีม่หีนาทีติ่ดตามการเสนอขาวของสถานฯี โดยตรงและผูชมทัว่ไปทีช่ม

รายการฯ และแสดงความคดิเหน็ตอรายการฯ ซึง่ความคดิเห็นเหลานัน้มีทัง้ทีเ่ปนเหตุ
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เปนผล และเปนความคิดเห็นที่สอดแทรกอคติ หรือมองผลประโยชนเฉพาะดานของ

คนกลุมใดกลุมหนึ่ง สงผลใหผูรับฟงทุกระดับ ต้ังแตผูบริหาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

รวมถึงผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความหนักแนน มั่นคง และรับฟงขอมูลและนํามา

พิจารณาอยางมีเหตุผล

อภิปรายผล

 การบริหารรายการท่ีน่ีไทยพีบีเอส ภายใตพันธกิจสาธารณะ เปนไปตาม
พันธกิจขององคกรท่ีกําหนดไว สอดคลองกับแนวคิดและบทบาทของส่ือสาธารณะ
ที่ระบุวา ขอดีขององคกรไมแสวงหากําไร (Non-profit organizations) คือ สามารถ
ลดการพึ่งพาภาคธุรกิจเอกชนจากการโฆษณาของระบบตลาดและการเปนเครื่องมือ
ทางการเมืองของรัฐบาลลงได ทําใหมีอิสระในการนําเสนอรายการมากข้ึน ความ
แตกตางของสื่อสาธารณะและสื่อเชิงพาณิชยช้ีใหเห็นถึงปรัชญาพื้นฐานที่แตกตางกัน
ระหวาง สื่อสาธารณะและสื่อเชิงพาณิชย โดยกลาววาสื่อสาธารณะมีจุดมุงหมายที่จะ
เขาถึงประชากรของประเทศ โดยมุงเนนการสรางและสงเสริมวัฒนธรรมดานตางๆ 
โดยเปนเสมือน “พื้นท่ีสาธารณะ” ของประชาชน ทุกคนในประเทศ ในขณะที่ส่ือ
เชิงพาณิชยมีเปาหมายทางการคาและมีรายไดหลักจากคาโฆษณา ความแตกตาง
ที่ชัดเจนอยูท่ีจุดมุงหมายในการดําเนินงานวา จะมีเปาหมายเพื่อการคาหรือมุง
เพื่อสรางคุณภาพใหกับสังคม นอกจากน้ันยังสอดคลองกับแนวคิดและบทบาท
สื่อสาธารณะที่กลาวถึงความสําคัญของบทบาทส่ือสาธารณะในดานการพัฒนา
ประชาธิปไตย โดยเห็นวาสื่อสาธารณะจะตองมีบทบาทสําคัญ 4 ประการคือ  1. เปน
พืน้ทีส่าํหรบัการแสดงออกและอภปิรายอยางมเีสรภีาพ ปราศจากอทิธพิลจากกลุมทนุ
และรฐับาล  2. ทกุคนสามารถเขาถึงพืน้ทีน่ีไ้ด โดยไมเสยีคาบรกิาร  3. เปนเวทสีาํหรบั
กลุมการเมอืงทีม่อีดุมการณแตกตางกนั สามารถนาํเสนอความคดิเหน็ของตนได  4. ผูชม
สามารถเขาถึงสื่อสาธารณะในฐานะ “ประชากร” มิใช “ผูบริโภค” (Atkinson and 
Raboy, อางถึงใน ฐิตินันท พงษสุทธิรักษ และวีระยุทธ กาญจนชูฉัตร, 2551)
 สวนวธิกีารบรหิารรายการขาวเชงิวเิคราะหรายการทีน่ีไ่ทยพบีเีอสสอดคลอง
กับ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคกรของกิติมา สุรสนธิ ที่กลาวไววา การบริหาร คือ 
เครื่องมือที่นําองคกรไปสูความสําเร็จ กลาวคือ หากองคกรใดสามารถบริหารจัดการ
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ใหองคกรไดอยางสอดคลอง เกิดความรวมมือรวมใจกันในการทํางานตามแผนที่ได

กําหนดไว โดยมีการลงทุนหรือใชงบประมาณนอยที่สุดแตไดรับผลตอบแทนสูงสุด

กจ็ะทาํใหองคกรนัน้อยูรอดและเจรญิกาวหนาได ในทางกลับกนัหากองคกรหรอืธรุกิจ

ใดมกีารบรหิารทีล่มเหลว องคกรนัน้กย็อมตกอยูในสภาวะทีเ่สีย่ง และไมอาจดาํรงอยู

ตอไปได โดยหนาที่ของการบริหาร ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัด

โครงสรางองคกร (Organizing) การจัดคนหรือบุคลากรเขาทํางาน (Staffing) 

กระบวนการคัดเลือกบุคคล (Selective Process) การสั่งการ (Directing) และการ

ควบคุม (Controlling) (กิติมา สุรสนธิ, 2552, น. 20-23) ซึ่งการบริหารรายการที่นี่

ไทยพีบีเอสมีแนวทางการบริหารเปนไปตามที่แนวคิดนี้ไดกลาวไว 

 ขั้นตอนการผลิตรายการที่นี่ไทยพีบีเอสทั้ง 3 ขั้นตอน พบวา ขั้นตอนกอน

การผลิตสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่กลาวถึง

ขั้นตอนวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) ไววา ขั้นตอนนี้

เริ่มตนที่ผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) และผูกํากับรายการ (Director) จะ

ประสานงานและสื่อสารกับผูเขียนบท (Script Writer) เพื่อปรับแตงบทใหสมบูรณ

และพรอมสาํหรบัการถายทาํตอไป จากนัน้บคุลากรของฝายผลติรายการ เชน ผูควบคมุ

การผลติรายการ จะมกีารประชมุกนัเพือ่วางแผนและจดัเตรยีมใหพรอมกอนการผลติ

รายการทุกครั้ง และยังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานรายการโทรทัศน

ที่กลาวไววา บุคลากรที่เกี่ยวของในฝายผลิตรายการโทรทัศนถือเปนหัวใจสําคัญ 

ประกอบดวยเจาหนาทีศ่ลิปกรรม มหีนาทีใ่นการสรางฉาก เวท ีผูกํากบัรายการ ผูชวย

กํากับรายการ ผูกํากับเวที เจาหนาที่ควบคุมเสียง เจาหนาที่แสง ชางกลอง เจาหนาที่

เทคนิค ทําหนาที่ควบคุมอุปกรณ ทางเทคนิค เชน เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน 

เครือ่งมอืกาํกบัภาพ เปนตน สวนขัน้ตอน การผลติรายการพบวา สอดคลองกบัแนวคดิ

เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่กลาวถึงขั้นตอนการผลิตรายการ (Pro-

duction) ไววา การผลิตรายการลักษณะถายทอดสดจะมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดี 

คอื สามารถรายงานและนาํเสนอเหตกุารณทีก่าํลงัเกดิขึน้จรงิไปยงักลุมผูชมเปาหมาย 

สวนขอเสียก็คือทีมงานจะตองเอาใจใสและมีความระมัดระวังมากเปนพิเศษขณะ

รายการกําลังถายทอดสด เนื่องจากเมื่อมีปญหาและส่ิงผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจะ

ไมสามารถแกไขโดยใชวธีิการตดัตอเทปรายการได ซ่ึงขัน้ตอนการผลติรายการทีน่ีไ่ทย

พีบีเอสมีการวางแผนไวสําหรับเหตุการณดวน และการแกปญหาเฉพาะหนาสําหรับ
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ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ข้ันตอนหลังการผลิตสอดคลองกับแนวคิด

เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ที่กลาวถึงขั้นตอนหลังการผลิตรายการไว

วา การประเมินผลคุณภาพรายการ เมื่อไดออกอากาศไปแลว คือประเมินทันทีหลัง

ออกอากาศ เพือ่ดวูาผูชมชอบไมชอบประการใด มทีัง้การเกบ็ขอมลูจากจดหมาย หรอื

โทรศัพทที่มีผูเขียนหรือโทรศัพทเขามาติชมรายการ หรือการวิพากษวิจารณของ

สือ่มวลชน ซึง่รายการทีน่ีไ่ทยพบีเีอสใชวธิกีารประเมนิผลลกัษณะคลายกบัทีแ่นวคดินี้

กลาวไว วิธีการสวนใหญที่รายการเลือกใชประเมิน คือติดตามความคิดเห็นจากสื่อ

สงัคมออนไลนทีแ่พรหลายมากในปจจบุนั รวมถงึจากกระบวนการรบัฟงความคดิเหน็

ของสถานี เชน ศูนยเพื่อนไทยพีบีเอส และสภาผูชม เปนตน นอกจากนั้นยังสอดคลอง

กบัแนวคดิและบทบาทของสือ่สาธารณะท่ีกลาวไววา สถาบนัตางๆ ทางสังคมเปนกลไก

ควบคุมและตรวจสอบ ดังน้ันเน้ือหาของส่ือมวลชนที่นําเสนอสูประชาชนจึงข้ึนกับ

ปจจัยหลายประการ ตั้งแตกลไกของสถาบันที่ควบคุมและบริบทอื่นๆ ทางสังคม

 สวนปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการบริหารรายการฯ พบวาปจจัยภายในเปน

ปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ และมาตรฐานของการทํางาน สวนใหญ

เก่ียวของกบัการบริหารงานของกองบรรณาธกิารทีไ่มชดัเจน และความเชีย่วชาญของ

บคุลากร ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารองคกรของกติมิา สรุสนธ ิ(กิตมิา 

สุรสนธิ, 2552, น. 20-23) ที่กลาวถึง บทบาทหนาที่ในการประสานงาน (Commu-

nication) เปนหนาที่ของการบริหารท่ีจําเปนตองทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

สอดคลองกันของบุคคลในฝายตางๆ หากเกิดความไมเขาใจกัน หรือฝายตางๆ เขาใจ

ไมตรงกัน ก็จะทําใหเกิดความขัดแยง การดําเนินงานอาจพบกับปญหาและอุปสรรค 

การประสานงานเพื่อการสรางความเขาใจกันระหวางฝายตางๆ เปนเรื่องที่สําคัญและ

จําเปนอยางยิ่ง สวนปจจัยภายนอกสวนใหญ เปนเสียงสะทอนจากผูชมกลุมตางๆ ที่

มีหนาที่ติดตามการเสนอขาวของสถานีฯ โดยตรงและผูชมทั่วไปที่ชมรายการฯ มีทั้งที่

เปนเหตุเปนผล และเปนความคิดเห็นที่สอดแทรกอคติ หรือมองผลประโยชนเฉพาะ

ดานของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง สงผลใหผูรับฟงทุกระดับจําเปนตองมีความหนักแนน 

มั่นคง และรับฟงขอมูลและนํามาพิจารณาอยางมีเหตุผล สอดคลองกับแนวคิดและ

บทบาทของสือ่สาธารณะทีร่ะบไุววา การตรวจสอบของสงัคมตอองคกร กระจายเสยีง

เพื่อสาธารณะ และการเรียกรองความรับผิดชอบจากองคกรกระจายเสียงเพื่อ

สาธารณะเปนสิ่งชอบธรรม
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ขอเสนอแนะ

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารรายการขาวเชิงวิเคราะหภายใตพันธกิจ

ทีวีสาธารณะ กรณีศึกษารายการที่นี่ไทยพีบีเอส” ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  การบริหารงานกองบรรณาธิการกลาง ฝายขาว และกองบรรณาธิการ

รายการทีน่ีไ่ทยพบีเีอส ไมมกีารวางแผน และประชมุรวมเพือ่ใหการทาํงานในภาพรวม

ของฝายขาวออกมาในทิศทางเดียวกันเทาที่ควร รายการที่นี่ไทยพีบีเอสจึงถูกบริหาร

จัดการแบบก่ึงแยกสวน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวเพื่อใหไดประเด็นขาวท่ีมีคุณคา

นาสนใจหลายประเดน็ถกูละเลยไปอยางนาเสยีดาย การทาํงานควรจดัตารางเวลาการ

ประชุมหลายรอบ เพ่ือใหการวางแผนรวมกันในเชิงภาพรวมรายการขาวทั้งหมดของ

ทางสถานีเกิดขึ้น 

 2.  การวางแผนการทํางานของรายการที่น่ีไทยพีบีเอสคอนขางเปนแบบ

วนัตอวนั ทาํใหการทาํงานในฐานะรายการขาวเชิงวเิคราะหทีค่วรมเีวลารวบรวมขอมลู 

วิเคราะห และสังเคราะห ไมไดคุณภาพเพียงพอตามเปาหมายที่วางไว หากโครงสราง

ของรายการมีบุคลากรในตําแหนงผูสื่อขาวเพิ่มขึ้น อาจทําใหผูส่ือขาวมีเวลาเพียงพอ

ในการเตรียมวางแผนผลิตงานแตละชิ้นไดมากขึ้น 

 3.  การกําหนดประเด็นขาวในการนําเสนอ พิจารณาจากความถนัด หรือ

ความสนใจของผูสื่อขาว ทําใหประเด็นขาวบางประเด็นไมถูกเลือกนําเสนอ ผูบริหาร

ควรจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผูสื่อขาวในประเด็นที่ยังไมถนัด 

 4.  การรับฟงความคิดเห็นของผูชม ทั้งผู ชมทั่วไป และจากสภาผูชม 

ผูบรหิารควรปรบัทศันคต ิพจิารณาดวยเหตผุล มกีารกาํหนดแนวทางพิจารณาการรบั

ฟงความคิดเห็น เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน

  5. ควรพฒันาศกัยภาพของผูบรหิารระดบักลางใหมคีวามรู ความเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับประเด็นขาวในความรับผิดชอบมากขึ้น 
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 การศึกษาเรื่อง “การบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง GTH ON 

AIR” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมเนื้อหาโดยการสัมภาษณผูบริหารที่เกี่ยวของ

กับ ชอง GTH ON AIR แบบเชิงลึก ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 คน 

ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 4 คน และผูบริหารระดับลาง จํานวน 1 คน ในประเด็น

ทีต่องการศกึษา รวมทัง้การสงัเกตการณแบบมสีวนรวม ประกอบกบัการคนควาขอมลู

จากเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะหเน้ือหาและอธิบายตามวัตถุประสงค

ที่ตองการศึกษา ซึ่งมีดังนี้

 1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดการกอตั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 

ชอง GTH ON AIR

 2.  เพื่อศึกษาโครงสรางและการบริหารของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 

ชอง GTH ON AIR

 3.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 

ชอง GTH ON AIR

 จากการศึกษาพบวาสถานีโทรทัศนดาวเทียมชอง GTH ON AIR เคยใชชื่อ

วาชอง Play Channel เปนชองรายการวาไรตี้ และออกอากาศในระบบ Free To Air 

มากอน ซ่ึงปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง มาจากการที่ชื่อและรูปแบบของชอง

สถานีไมสามารถสรางใหผูชมจดจําและรวมสนุกได สงผลใหการขายโฆษณาและการ

ตลาดไมประสบผลสําเร็จ รวมถึงพนักงานสวนใหญไมมีประสบการณในการทํางาน 

ขณะเดียวกันมีชองทีวีดาวเทียมเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก แตจํานวนงบประมาณของ

ผูสนบัสนนุกลบัยงัมจีาํนวนนอย แตดวยผูบรหิารยงัมองวาความนยิมในการชมโทรทศัน

ผานจานดาวเทยีมยงัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ รวมทัง้มชีองทวีดีาวเทยีมอืน่ของ GMM Grammy 

เปนตัวอยางในการดําเนินธุรกิจ และมีการกอตั้งกลองรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z 

ขณะเดียวกันดวยชื่อเสียงของ GTH ที่มีคุณภาพและความนาเชื่อถือ ซึ่งเมื่อนําละคร

และภาพยนตรมาออกอากาศซํา้กย็งัมผีูชมตดิตาม รวมทัง้ชองสถานยีงัถอืเปนชองทาง

หลกัในการโปรโมทผลงานของ GTH อยู จงึเปนสาเหตใุหผูบรหิารปรบันโยบายใหกลาย

เปนชอง GTH ON AIR ในสโลแกน “ชองบันเทงิคณุภาพ จากคายหนงัอารมณด ีGTH” 

บทคัดยอ
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ชองละครและภาพยนตร ที่ออกอากาศในระบบ HD แบบ Free To Box ซึ่งบริหาร

งานโดย GTH และไดรับงบประมาณในการบริหารชองสถานีและผลิตรายการจาก 

GMM Grammy ซึง่นโยบายในการบรหิาร คอื การเปนชองทางหลกัในการออกอากาศ

ซํา้ผลงานที ่GTH เคยผลติ พรอมเพิม่การผลติรายการสดและผลติเนือ้หารายการและ

ละครใหม

 ผูบริหารวางวิสัยทัศนในการบริหารงานชอง GTH ON AIR ไววาภาพรวม

ของชองสถานจีะตองดดู ีสวยงาม คมชดั มลีะครและภาพยนตรของ GTH ออกอากาศ

ทั้งวัน สวนผลงานที่ผลิตใหมจะตองมีความสด ใหม สรางสรรค มีคุณภาพและสราง

เรทติ้งได ขณะที่การขายและการตลาดก็ตองสรางยอดขายใหไดมากที่สุด โดยองคกร

มีรูปแบบโครงสรางเปนแผนกของ GTH คือ แผนก TV Premium Content และ TV 

Channel Management สวนแผนกอื่นๆ หรือบริษัทลูกของ GTH จะเปนสวน

สนบัสนนุ และมกีารยายบคุลากรบางสวนไปสงักดัแผนกหรอืบรษิทัลกู คงเหลอืเฉพาะ

บคุลากรท่ีจาํเปน ขณะทีก่ารสัง่การเร่ิมตนจากผูบรหิารระดบัสงูเปนผูสงมอบเปาหมาย 

และระยะเวลาใหผูบรหิารระดบักลางและระดบัลางนาํไปวางแผนปฏบิตักิาร กอนมอบ

หมายงานใหกับพนักงานในแผนก และเนื่องจากการทํางานมีหลายแผนกและองคกร

เขามาเกี่ยวของ จึงมีการนําวัฒนธรรมองคกร รวมถึงการใชภาษาที่ไมเปนทางการมา

ปรับใช ขณะท่ีการประชุมพูดคุยนอกจากเพื่อประสานงานแลว ยังใชเพื่อตรวจสอบ

และรายงานผลการทํางานอีกดวย โดยอาจมีเอกสารประกอบการรายงานผล สุดทาย

ชองสถานีจะจัดทําแผนงบประมาณเพื่อนําเสนออนุมัติเงินทุนจาก GMM Grammy 

ซึ่งตองสรุปรายรับ-รายจาย จัดทําเปนรายงานสงกลับไปรายงานเจาของเงินทุน

 สําหรับปจจัยที่สงผลตอการบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมชอง GTH 

ON AIR ประกอบดวยปจจัยภายใน ทั้งดานบุคลากร ที่ตองใชวัฒนธรรมองคกรและ

หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลมาปรับใช หรือดานอุปกรณ ท่ีตองมีการซอมบํารุง

หรือจัดซื้อเพื่อใหรองรับกับเทคโนโลยี ขณะที่สตูดิโอถายทําอาจจะมีการขายตอให

องคกรอื่น รวมถึงปจจัยดานเงินทุน ที่ไดรับงบประมาณจาก GMM Grammy แลวยัง

สามารถสรางกําไรเพิ่มเติมได สวนปจจัยภายนอก ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ ถึง

แมจะคอยๆ สงผลกระทบ แตชองสถานีก็ตองรีบปองกัน โดยการสรางใหมียอดผูชม

เกิดขึ้น รวมถึงปรับแพ็คเกจการขายและการตลาด ขณะที่ปจจัยดานสังคม ที่ผูบริหาร
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มองวาพฤตกิรรมการม ีSecond Screen ถอืเปนโอกาส โดยไดจบัมอืกบัชองทางอืน่ๆ 

ออกอากาศละครหรือรายการเพื่อเพิ่มยอดผูชมใหมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะนําคํา

แนะนาํในเรือ่งกฎเกณฑการโฆษณาและมาตรฐานในการผลติรายการไปพจิารณาปรบั

ใชในการผลิตเน้ือหา นอกจากน้ียังตองการพัฒนาทักษะของพนักงานและปรับปรุง

อปุกรณตางๆ เพือ่เตรยีมการรบัมือกบัทัง้ภยัจากธรรมชาต ิการเปด AEC หรอืการออก

อากาศในแบบ HD สวนการมาของทีวีดิจิตอล ที่ขณะนี้ยังไมมีความชัดเจน ชอง GTH 

ON AIR จะอาศยัจงัหวะนี ้ผลติและนาํเสนอผลงานทีม่คีณุภาพ ถกูใจผูชม สรางกระแส

ใหเกิดการพูดถึงและเกิดการติดตามตอ ถือเปนการสรางแบรนดและมูลคาของ GTH 

ที่จะสามารถนํามาสรางมูลคาตอไดในอนาคต ถึงแมวาสุดทายจะไมมีชอง GTH ON 

AIR ใหเปนชองทางในออกอากาศก็ตาม

คําสําคัญ: โทรทัศนผานดาวเทียม, Free TV, Free To Air, Free To Box, Pay TV, 

การบริหาร, กลยุทธ, ปจจัย
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในยคุปจจบุนัทีเ่ทคโนโลยกีารสือ่สารไดกาวลํา้ไปอยางรวดเรว็ จน McLuhan 

(อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2554, น. 109) ไดกลาวถึงเทคโนโลยีการส่ือสาร 

โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกสวาสามารถขยับขยายประสบการณของมนุษยออกไป

อยางมากมาย ราวกับทําใหคนจํานวนมากสามารถรับรูเรื่องที่ไหนก็ได ภายในเวลาที่

รวดเรว็ยิง่ กาํจดัปญหาในเรือ่งเวลา (Time) และสถานที ่(Space) ของระบบการสือ่สาร 

ขณะที่ “สื่อวิทยุโทรทัศน” เองถือไดวาเปนสื่อมวลชนที่สามารถสรางอิทธิพลตอการ

รับรู การเกิดทัศนคติ และเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในชีวิตประจําวันตอ

มนุษยมากที่สุด ซึ่งจากผลการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research พบวา 

ผูคนใชเวลาในการรบัชมโทรทศันวันละหลายชัว่โมง จงึทาํใหสถานโีทรทศันแตละสถานี 

มีความพยายามที่จะใชกลยุทธและจุดขายที่แตกตางกัน เพื่อใหไดมาซ่ึงสวนแบงการ

ตลาด และรายไดของโฆษณา สงผลใหสือ่วทิยโุทรทศันกลายเปนสถาบนัทางวฒันธรรม

ที่ทรงอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย (สุรพงษ โสธนะเสถียร และ อิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล, 2551, 

น. 1-4)

 ซึ่งหลังจาก “สื่อวิทยุโทรทัศน” เริ่มออกอากาศระบบภาคพื้นดินแบบ

อะนาล็อกในประเทศไทยตั้งแตป 2498 แลว ก็ไดเริ่มมีการออกอากาศผานดาวเทียม 

(Satellite) ในเวลาตอมา ซึ่งจากขอมูลของสมาคมผูประกอบการโทรทัศนแบบบอก

รับสมาชิกและโทรทัศนผานดาวเทียมแหงภูมิภาคเอเชีย หรือ CASAA ระบุวา

ประเทศไทยเปนหน่ึงในตลาดท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในเอเชีย และมีศักยภาพที่จะเติบโตได

อีกอยางตอเนื่อง ซึ่งอนาคตมั่นใจวาการเขาถึงครัวเรือนในประเทศไทยจะสูงถึง 90% 

โดยไมมีสัญญาณวาจะลดจํานวนลง (อางถึงใน ธรรมรักษ ศรีสวัสดิ์วงศ, 2555, น. 45)

โดยจุดเริ่มตนของการท่ีประชาชนเริ่มใหความสนใจกับทีวีดาวเทียมอยางแทจริงนั้น 

คือ ในชวง พ.ศ. 2547 ที่ทีวีดาวเทียมถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการกระจายขาวสาร

ในเชงิการเมอืง และเพือ่ใหเนือ้หาขาวสารไปถึงผูชมเปนจาํนวนมากทีส่ดุ ผูนาํประทวง

จงึยอมทีจ่ะผลติและลดราคาจานดาวเทยีมลง (จุฑาทพิย อิงวฒันโภคา, 2555, น. 61) 

จงึถอืเปนการปลกุกระแสใหประชาชนตืน่ตวัและทาํความรูจกักับทวีดีาวเทยีมมากขึน้ 
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พรอมทัง้ทาํใหผูประกอบการธรุกจิเอกชนหลายๆ ราย ทีเ่ลง็เหน็ถงึโอกาสในครัง้นี ้กไ็ด
กอตั้งชองทีวีดาวเทียมหรือสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมของตนเองขึ้น เพื่อการสราง
ชองทางนาํเสนอเนือ้หาหรอืรายการทีต่นเองผลติ โดยมกีารกาํหนดตวัตนอยางชดัเจน
วามีเนื้อหาอยางไร พรอมกับหารายไดจากการโฆษณาควบคูกันไป
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด หรือ GTH บริษัทผูผลิตภาพยนตรและซีรีส 
เปนอีกหนึ่งบริษัทท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญและโอกาสของการทําธุรกิจทีวีดาวเทียม 
จึงไดรวมมือกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GMM Grammy และ 
บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง หรือ IMAGE จํากัด เพื่อดูแลการผลิตและดําเนินการออก
อากาศสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ในชื่อ “Play Channel” ออกอากาศในระบบ 
Free To Air มีสโลแกนวา “24 ชั่วโมงสารพันบันเทิง กับชองทีวีที่อยากใหคุณมี
สวนรวม” แตดวยหลายๆ ปจจัย ทั้งภายในและภายนอกที่มีกระทบ กลายเปนเหตุให
ผูบริหารคอยๆ เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารชองสถานี สงผลใหชอง Play 
Channel เกิดการเปลี่ยนชื่อเปน GTH ON AIR ใชสโลแกนวา “ชองบันเทิงคุณภาพ
จากคายหนังอารมณดี GTH” พรอมใหชองสถานีออกอากาศในระบบ Free To Box 
หรอืจะรบัชมไดผานเฉพาะทางกลอง GMM Z เทานัน้ สถานวีาจาง GTH เปนผูบรหิาร 
จัดการ และผลิตรายการและละครใหมๆ เพื่อออกอากาศ 
 ซึ่งเปนที่นาจับตามองวาการบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมชอง GTH 
ON AIR ในฐานะท่ีเปนชองโทรทัศนผานดาวเทียมของไทยชองแรกท่ีเปนชองในรูป
แบบ Free To Box จะเปนอยางไร ปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการจัดตั้งองคกร การ
วางแผนรูปแบบโครงสรางองคกร การบริหารบคุลากร และกลยทุธในการบรหิารองคกร
ทั้งดานการผลิต ดานการจัดผังการออกอากาศ และดานการตลาด รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคที่เปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง GTH 
ON AIR โดยเฉพาะกับการเตรียมรับมือกับชองทีวีดิจิตอลทั้ง 48 ชอง ที่กําลังจะเริ่ม
ออกอากาศทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค

 1.  เพือ่ศกึษาปจจยัทีท่าํใหเกิดการกอตัง้สถานโีทรทศันผานดาวเทยีม ชอง 

GTH ON AIR
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 2.  เพื่อศึกษาโครงสรางและการบริหารของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 

ชอง GTH ON AIR

 3.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 

ชอง GTH ON AIR

วิธีการวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “การบริหารจัดการสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง GTH 

ON AIR” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 

ชอง GTH ON AIR ในประเดน็ท่ีตองการศกึษา รวมทัง้การสงัเกตการณแบบมสีวนรวม 

(Observation) ประกอบกับการคนควาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documen-

tary) แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และอธิบายตามวัตถุประสงค

ที่ตองการศึกษา โดยในการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล (Sampling Plan) 

ของการศกึษาในครัง้นี ้ไดทาํการคดัเลอืกกลุมตัวอยางทีไ่มอาศัยความนาจะเปน (Non-

Probability) โดยใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งผูที่จะให

ขอมลูสาํคญัได กค็อื ผูบรหิารสถานโีทรทศันผานดาวเทยีม ชอง GTH ON AIR จาํนวน 

7 ทาน โดยแบงระดับของผูบริหารออกเปน 3 ระดับ คือ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร

ระดับกลาง และผูบริหารระดับลาง และในการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชการยํ้ายัน 

(Triangulation) ขอมูลในการตรวจสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) และความ

ถูกตองแมนยํา (Validity) ขอมูล กอนประมวลเพื่อหาความสัมพันธกับแนวคิดและ

ทฤษฎีที่ไดวางเอาไวเปนกรอบในการศึกษา เพื่อใหเห็นภาพรวมของการบริหารสถานี

โทรทัศนผานดาวเทียม ชอง GTH ON AIR กอนจะจัดหมวดมูนําเสนอและนําเสนอผล

การวิเคราะหทั้งในเชิงบรรยายและเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการศึกษาเร่ือง “การบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง GTH 

ON AIR” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการกอตั้งชองสถานี รวมถึง

โครงสราง วิธีการการบริหารงาน และปจจัยที่สงผลตอการบริหารสถานีโทรทัศนผาน

ดาวเทียม ชอง GTH ON AIR สามารถนําผลการศึกษาที่ไดมาวิเคราะหโดยใชกรอบ

การวิเคราะหองคกรตามแนวคิด SWOT Analysis, แนวคิดการบริหารองคกรสื่อสาร

มวลชน, แนวคิดเก่ียวกับองคกรผูผลิตสื่อภายใตแรงกดดันทางสังคม, กฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโทรทัศน และผลการวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ มา

อภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้

 เมื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของสถานีโทรทัศน 

ชอง Play Channel กอนที่จะเกิดเปนปจจัยในการเปล่ียนแปลงไปเปน ชอง GTH 

ON AIR ตามกรอบการวิเคราะหองคกรตามแนวคิด SWOT Analysis ที่กลาวเอาไว

วาการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศนใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่องคกรไดวางเอาไว จะตองมีวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทางการตลาด 

ที่มีทั้งสภาพแวดลอมภายนอกไมวาจะเปนแรงผลักดันตางๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการเมือง ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และสภาพ

แวดลอมภายใน สามารถอภิปรายไดวา

 1.  การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths)
 เปนการวิเคราะหถึงขอเดนขององคกรท่ีเหนือกวาคูแขง หรือสิ่งที่เปน

ผลบวกขององคกร โดยวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมตางๆ ที่อยูภายในองคกร ซึ่ง Play 

Channel มีจุดแข็งคือในเรื่องของชื่อเสียงผูผลิตเนื้อหารายการและละครที่มีคุณภาพ

และเปนที่นาเชื่อถือ นั่นคือ GTH ซึ่งเมื่อนําผลงานที่เคยผลิตเหลานั้นมาออกอากาศ 

ทั้งรายการ ละครซีรีส และภาพยนตร มาออกอากาศก็ยังมีผูชมใหความสนใจชม 

รวมทัง้เปนชองทางในการนาํเสนอและโปรโมทผลงานภาพยนตรท่ีกําลงัจะเขาฉายใน

โรงภาพยนตรอีกดวย
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 2.  การวิเคราะหจุดออน (Weaknesses)
 เปนการวิเคราะหถึงปญหา ขอดอย สิ่งที่เปนผลลบขององคกร ที่กอใหเกิด

จดุออนทีคู่แขงจะไดเปรยีบจากสิง่เหลานี ้ซึง่วเิคราะหจากสิง่แวดลอมตางๆ ทีอ่ยูภายใน

องคกร โดยถึงแมวาชอง Play Channel จะมรีปูแบบใหมท่ีตางจากชองสถานโีทรทศัน

ผานดาวเทยีมชองอืน่ๆ แตการตอบรบัยงัไมเปนไปตามทีค่าดหวงัเอาไว รวมถงึชือ่ชอง 

Play Channel เองยังไมสื่อถึงรูปแบบของชองสถานีและผูผลิตรายการและบริหาร

จัดการในชองสถานีไดอยางที่ชัดเจน เชนเดียวกับพนักงานที่สวนใหญในระดับปฏิบัติ

การยังคงเปนนักศึกษาจบใหม ทําใหไมมีประสบการณในการทํางาน

 3.  การวิเคราะหโอกาส (Opportunities)
 เปนการวิเคราะหถึงขอไดเปรียบขององคกรอันเกิดจากสภาพแวดลอม

ภายนอก ที่อยูเหนือการควบคุมขององคกรและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใน

การกอตั้งชอง Play Channel เอง นอกจากขอไดเปรียบจากสภาพแวดลอมภายนอก

จากการที่มีการรับชมโทรทัศนผานระบบรับสัญญาณดาวเทียมท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แลว 

ยงัมทีวีดีาวเทยีมชองอืน่ๆ ของ GMM Grammy เปนตวัอยางในการดาํเนนิธรุกจิ ทาํให

ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการเบื้องตน กอนจะปรับมาใชกับชองสถานี รวมถึงการเกิด

ขึ้นของกลอง GMM Z ที่ชวยการจัดเรียงชองใน GMM Grammy อยูในหมายเลขชอง

ที่ดี ทําใหผูชมรับชมไดงายมากยิ่งขึ้น

 4.  การวิเคราะหอุปสรรค (Threats)
 เปนการวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ที่องคกร

ไมสามารถแกไขได และมีผลตอการบริหารขององคกร สําหรับชอง Play Channel 

แลว อุปสรรคที่ทําใหชองสถานีตองมีการปรับตัวมาจากการเพิ่มขึ้นของชองสถานี

โทรทัศนผานดาวเทียมเนื่องมาจากเล็งเห็นโอกาสในการสรางกําไรจากธุรกิจโทรทัศน

ผานดาวเทียม ซึ่งถึงแมจะมีผลิตภัณฑหรือตราผลิตภัณฑที่สนใจสนับสนุนรายการ

มากขึ้น แตก็ยังมีปริมาณเม็ดเงินของผูสนับสนุนธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียมนอยอยู

เมื่อเทียบกับฟรีทีวี

 จากการวิเคราะหทั้งในแนวคิด SWOT Analysis สงผลใหผูบริหารเกิด

แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแกไขรายละเอียด รวมถึงนโยบายตางๆ 

ของชองเพ่ือใหรองรบักบัสถานการณทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัและกาํลังจะเกดิขึน้ในอนาคต 
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โดยมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรางองคกรในการบรหิารงาน พรอมทัง้เปล่ียนชือ่เปนชอง 

GTH ON AIR และเปลี่ยนรูปแบบชองสถานีเปนชองละครและภาพยนตรแบบ 

Premium อยางเต็มตัว เพื่อทําใหการรับรูของผูชมชองสถานีและผลิตภัณฑหรือตรา

ผลิตภัณฑที่เปนผูสนับสนุนชัดเจนมากยิ่งขึ้น วาชอง GTH ON AIR เปน “ชองบันเทิง

คุณภาพ จากคายหนังอารมณดี GTH” พรอมทั้งออกอากาศในระบบ Free To Box 

รับชมไดเฉพาะผานกลองรบัสญัญาณดาวเทยีม GMM Z เทานัน้ และมกีารออกอากาศ

แบบความคมชัดสูง หรือ HD 

 โดยเมือ่นาํสิง่ทีช่อง GTH ON AIR ไดมกีารเปลีย่นแปลงจนมาถงึ ณ ขณะนี้ 

มาปรับใชกับแนวคิด TOWS Matrix ของ Caywood (อางถึงใน ภูริภัทร มั่นการโชค, 

2548, น. 14) ที่เปนการนําเอาปจจัยภายนอกมาคูกับปจจัยภายใน เพื่อนํามากําหนด

วัตถุประสงคและยุทธวิธีทางการตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับชอง Play Channel แลว 

สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 1.  SO คือการนําเอาจุดแข็งเพื่อมาสรางโอกาส โดยชอง Play Channel 

นําจุดแข็งของการเปนชองสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมของ GTH จึงสรางโอกาสเพิ่ม 

โดยการเปลี่ยนชื่อชองเปน GTH ON AIR เพื่อตอกยํ้าถึงความเปนเจาของชองสถานี 

รวมทั้งการมีผลงานตางๆ ไมวาจะเปนรายการ ละคร และภาพยนตรทั้งเกาและใหม 

ของ GTH มาออกอากาศ เพื่อเปนจุดแข็งในการสรางโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้

การออกอากาศในระบบความคมชัดสูง หรือ HD ยังถือเปนอีกหนึ่งจุดแข็งที่ชอง GTH 

ON AIR นํามาสรางเปนโอกาสใหผูชมไดรับชมชองสถานีในแบบคมชัด

 2.  ST คือ การนําเอาจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค คือการที่ GTH 

เล็งเห็นวาการผลิตผลงานรายการและละครใหมที่มีคุณภาพ และถูกใจผูชม ยอมทํา

ใหผูชมพรอมที่จะเปดชอง GTH ON AR เพื่อรับชมรายการหรือละครเรื่องนั้นๆ ซึ่ง

เปนการสรางจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกพูดถึงวามีการออกอากาศซํ้า (Re-Run) 

ภายในชอง รวมทั้งเอาชนะชองทีวีดาวเทียมชองอื่นๆ ที่มีผลิตรายการยังไมมีคุณภาพ

และเนนการออกอากาศซ้ํา ขณะเดยีวกนัในการผลติรายการและละครใหมทีม่คีณุภาพ

ก็ทําใหมีสินคาหรือตรายี่หอที่ตองการสนับสนุนมากขึ้นเชนกัน

 3.  WO คือ การนําเอาโอกาสมาลบลางจุดออน ดวยความที่ในปจจุบัน 

ประชาชนมกีารรบัชมโทรทศันผานระบบรับสญัญาณดาวเทยีมทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ รวมถงึ

มีการเกิดขึ้นของกลอง GMM Z ที่ชวยการจัดเรียงชองใน GMM Grammy อยูใน
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หมายเลขชองที่ดี ทําใหผูชมรับชมชอง GTH ON AIR ไดงายมากยิ่งขึ้น แตเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกอากาศเปน Free To Box ยิ่งทําให GMM Z ชูชอง GTH 

ON AIR เพื่อเปนจุดขายในการใหผูชมติดตั้งกลองรับสัญญาณดาวเทียม

 4.  WT คือ การปองกันจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค เมื่อชอง GTH ON 

AIR มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบชองสถานเีปนชองละครและภาพยนตร ทําใหประชาชน

รับรูชื่อและรูปแบบของชองสถานีโทรทัศน รวมทั้งไดรับการตอบรับจากผูชมมากขึ้น 

และในสวนของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ยังไมมีประสบการณในการทํางานมากพอ 

เมื่อตองปรับโครงสรางองคกร รวมถึงยายพนักงานบางสวนไปสังกัดแผนกและบริษัท

อื่นๆ ทําใหพนักงานไดฝกปฏิบัติกับมืออาชีพดานนั้นๆ รวมทั้งมีพนักงานของ GTH 

ทีม่ปีระสบการณในการทาํงานเปนผูชวยเหลอืงานของชอง GTH ON AIR อกีทอดหนึง่ 

ทําใหการทํางานมีความเรียบรอย และราบรื่นมากขึ้น

 หลังจากที่ชอง Play Channel เกิดการเปลี่ยนแปลงใหมในชื่อ ชอง GTH 

ON AIR แลว ยอมตองมกีารปรบัเปลีย่นนโยบายการบรหิารตามบรบิทตางๆ ทีเ่กดิขึน้ 

และเมื่อนําผลการศึกษาในเรื่องหลักในการบริหารของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม 

ชอง GTH ON AIR มาวิเคราะหตามแนวคิดการบริหารองคกรสื่อสารมวลชน ที่มอง

วาการบริหารงานเปนกุญแจสําคัญท่ีนําไปสูเปาหมายของการบริหารองคกร ธุรกิจ

ตางๆ โดยอาศัยแนวทาง POSDCORB ทั้ง 7 ขั้นตอน จึงสามารถอภิปรายไดดังนี้

 1.  การวางแผน (Planning)
 การวางแผนในการบรหิารงานของชอง GTH ON AIR ในขณะนี ้ยงัไมสามารถ

กําหนดแผนการระยะยาวไดอยางชัดเจน ทําไดมากที่สุดคือการวางแผนการระยะสั้น 

หรือ แผนแกไขปญหาตามสถานการณ โดยการพยายามผลิตรายการที่มีคุณภาพ เพื่อ

ออกอากาศ โดยไมเนนปริมาณ แตตองใหเปนที่ถูกใจผูชม จนเกิดเปนกระแสการบอก 

รวมทั้งสรางเรทติ้งเนื้อหารายการหรือละครที่ผลิตอยูในปจจุบันใหไดมากที่สุด เพื่อ

เปนการสรางความแข็งแกรงในภาพลักษณของบริษัทผูผลิตและผูบริหารชองอยาง 

GTH และเปนประโยชนตอการหารายไดในอนาคต

 2.  การจัดการองคกร (Organizing)
 เมื่อตองปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสรางองคกรจากบริษัทเต็มรูปแบบใหเปน

เพียงแผนกภายใน GTH เปนเพียงการยกโครงสรางองคกรที่เคยมีเขามาเปนสวนหนึ่ง
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ของโครงสรางองคกรใหญ และปรับชื่อใหเปนแผนก TV Channel Management 

และแผนก TV Premium Content โดยพนักงานเดิมสวนใหญที่เคยทํางานก็ยังคง

ทําหนาที่อยูเชนเดิม แตมีพนักงานบางสวนโยกยายบริษัทฯ ไปสังกัดในองคกรใหมที่

มหีนาทีเ่ฉพาะมากกวาเพือ่ทํางานสนบัสนนุการทาํงานผลติรายการและละคร ขณะที่

ในงานของบางแผนกก็ไดมอบหมายใหกับหนวยงานที่มีหนาที่ใน GTH ที่ตองปฏิบัติ

งานในลักษณะดังกลาวอยูแลวดูแลเพิ่มเติม เพื่อใหการทํางานมีความชัดเจน ราบรื่น 

และเปนระบบมากขึ้น 

 3.  การบริหารงานบุคคล (Staff ing)
 เมื่อมีการปรับรูปแบบการออกอากาศชอง GTH ON AIR เปน Free To 

Box แลว ทําให GTH ตองมีการลดจํานวนพนักงานลง โดยพยายามโยกยายพนักงาน

ที่ไมมีหนาที่ไปปฏิบัติงานในสวนอื่นของ GTH คงเหลือไวเฉพาะพนักงานที่เหมาะสม

และจาํเปนกบัการผลติงานทีม่เีทานัน้ โดยคณุสมบตัทิีจ่าํเปนคือ ตองสามารถผลิตงาน

ที่มีคุณภาพ พัฒนาตนเองเสมอ และมีทัศนคติที่ดีกับองคกร สวนหัวหนาแผนกก็ตอง

พยายามทีจ่ะศกึษาและเขาใจธรรมชาต ิจดุแขง็และจดุออนของพนกังาน เพือ่การมอบ

หมายงานที่ตรงกับความสามารถใหพนักงาน รวมทั้งพัฒนาและผลักดันใหพนักงานมี

ความกาวหนาในอาชีพการงาน และองคกรเองก็ตองจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน

ของพนกังาน เนือ่งจาก GTH เองเปนใหความสาํคญักบัทรพัยากรบคุคลเปนลําดบัแรก 

ซึ่งสอดคลองตามการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานสื่อสารมวลชน” ของ สุรพงษ 

โสธนะเสถียร (2551, น. 491-492)

 4.  การสั่งการ (Directing)
 ชอง GTH ON AIR มีทั้งการสั่งการระดับผูบริหาร ที่ผูบริหารระดับสูงจะ

เปนผูสงมอบนโยบาย เปาหมาย และระยะเวลาใหผูบริหารระดับกลางและระดับลาง

นําไปคิดกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ โดยจะมีการเฝาดูและติดตาม พรอมทั้งตรวจ

สอบการปฏิบัติงานในหองประชุม สวนการสั่งการในระดับปฏิบัติการ หัวหนาแตละ

แผนกก็จะวางแผน และแจกแจงงานกับพนักงานในแผนกเพื่อปฏิบัติตามที่วางแผนไว 

ซึ่งหัวหนาแผนกเองก็จะมีการสอนงาน ติดตาม และประเมินการทํางานอยางใกลชิด 

และพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานใหมีศักยภาพที่ดี



ปที่ 6  ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 3 249

 5.  การประสานงาน (Coordinating)
 ในขณะนี ้GTH ไดพยายามนาํวฒันธรรมองคกรมาปรบัใชในการทาํงานของ

บุคลากรของชอง GTH ON AIR ที่มีความเปนพี่นองกันในการทํางาน สามารถพูดคุย

และนาํเสนอความคดิเหน็กับหวัหนาหรอืผูบรหิารได รวมถงึพยายามใหภาษาทีไ่มเปน

ทางการในการสื่อสาร สงผลใหการสื่อสารและประสานงานมีความราบรื่นและมี

ประสทิธภิาพมากข้ึน รวมถงึนดัใหมกีารประชุมพดูคยุกนัเพ่ือประสานงาน สรางความ

เขาใจใหตรงกนั และสรางกฎเกณฑในการทาํงานรวมกนั ถอืวาเปนวธิกีารแกไขปญหา

โดยใชการสื่อสารกันระหวางแตละแผนกในองคกร 

 6.  การรายงานผล (Reporting)
 ชอง GTH ON AIR มักจะมีการประชุมเพื่อสรุปและรายงานผลการทํางาน 

รวมถึงสอบถามและตรวจสอบความคืบหนาการทํางาน ซึ่งในการประชุมเพื่อรายงาน

ผลการทํางานสามารถแบงออกไดเปนหลายประเภทขึ้นอยูกับแตละแผนก หรือวาระ 

และอาจจะมีเอกสารที่ใชในการประกอบรายงานผล สวนตอนทายของการประชุม 

จะมีการสรุปในสิ่งท่ีไดพูดคุยและตกลงกัน จัดพิมพเปนบันทึกการประชุมเพื่อเก็บไว

เปนหลักฐานและจัดสงใหทุกคนไดรับทราบ

 7.  การจัดทํางบประมาณ (Budgeting)
 GTH ถือเปนองคกรธุรกิจท่ีมุงเนนในแสวงหากําไรเพื่อความอยูรอดของ

องคกร ดงันัน้การจดัทาํงบประมาณจงึเปนเรือ่งทีจ่าํเปนอยางมาก เพือ่ใหผูบรหิารหรอื

ผูผลิตสามารถวิเคราะหสถานการณของงบประมาณทั้งหมดที่เกิดขึ้น และเนื่องจาก

ชอง GTH ON AIR ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการชองสถานีจาก 

GMM Grammy ทําให GTH ตองมีการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อนําเสนอกับทาง 

GMM Grammy ในการอนุมัติเงินทุนงบประมาณ และสุดทายตองมีการสรุป

รายรับ-รายจายทั้งหมด ประสานกับกับฝายบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทํารายงานเปน

ลายลักษณอักษรสงกลับไปรายงานยัง GMM Grammy ที่เปนเจาของเงินทุน

 นอกจากการบริหารองคกรตามแนวทาง POSDCORB ทั้ง 7 ขั้นตอน ที่ถึง

แมวาจะครอบคลุมหลักการในการบริการงานขององคกรโดยรวมแลว แตผูศึกษายัง

มองวาในการศึกษาครั้งน้ียังมีรายละเอียดท่ีตองทําการศึกษาใหลึกมากขึ้น เนื่องจาก

ชอง GTH ON AIR เปนการทํางานท่ีเกิดจากความรวมมือกันของหลายๆ แผนก 
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หลายๆ องคกร และแตละแผนกหรือองคกรนั้นมีลักษณะของการวางแผนหรือการ

บรหิารงานทีแ่ตกตางกนัออกไป โดยทีไ่มสามารถใชแนวทาง POSDCORB ในการสรปุ

รายละเอียดเหลานั้นไดในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องดวยระยะเวลาในการศึกษาที่มีอยาง

จาํกดั หรอืหากใชแนวทางของ POSDCORB และแยกจาํนวนผูใหขอมลูตามแผนกหรอื

องคกรจรงิ กถ็อืวามจีาํนวนนอย อาจทาํใหการศกึษายงัไมนาเชือ่ถอืพอ ดงันัน้ผูศกึษา

จงึไดทาํการศกึษาแผนกหรอืหนวยงานทีท่าํหนาทีห่ลักในการขบัเคล่ือนชอง GTH ON 

AIR แบบโดยรวม เพื่อใหเขาใจถึงการบริหารงานขององคกรมากขึ้น อันไดแก

 1.  การผลิตรายการและละครใหม
 ชอง GTH ON AIR มีการผลิตรายการหรือละคร ที่เรียกวา Premium 

Content ออกอากาศเพียงสัปดาหละ 2 ชั่วโมง แมจะมีการผลิตในปริมาณที่นอยแต

ใชเวลาในการผลิตท่ีนานและละเอียด ซ่ึงเน้ือหาที่ผลิตมาจากทั้งผูกํากับหรือผูเขียน

บทนําเรื่องราวที่ตองการผลิตและพนักงานในแผนกมีเรื่องที่เห็นวานาสนใจก็จะนํามา

พัฒนาเปนรายการหรือละคร ซึ่งอาจเกี่ยวของกับผลงานเดิมของ GTH ก็ได แตตองมี

คุณภาพในการทํางานและถายทําในระดับเดียวกับภาพยนตรของ GTH เทาน้ัน 

บุคลากรของ GTH เองก็มีศักยภาพในการทํางานดานภาพยนตรและละครอยูแลว 

เพียงแตอาจจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีมากข้ึน เพื่อรองรับกับการผลิตที่จะมีมากขึ้น 

ในการผลิต ชอง GTH ON AIR ไดรับงบประมาณอุดหนุนจาก GMM Grammy 

โดยในการถายทาํและผลติผลงานเพือ่ออกอากาศสวนใหญจะเปนการวาจางภายนอก 

(Out Sourcing) และใหมีพนักงานเปนคนควบคุมการทํางานอีกทอดหนึ่ง

 2.  การดูแลชองสถานี ผลิตรายการสด และจัดผังรายการ
 ชอง GTH ON AIR จะตองมีภาพลักษณในการนําเสนอที่ดูสบายๆ ขณะ

เดียวกันดวยกราฟฟคที่คมชัดและเฉียบคม จะตองสะทอนถึงความมีคุณภาพ ขณะ

เดยีวกนัการออกอากาศกต็องเกดิความราบรืน่และวางผังออกอากาศเนือ้หาใหตรงกับ

กลุมผูชมดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกบัศกึษาเรือ่ง “การบรหิารจดัการชองโทรทศันผาน

ดาวเทียม มีเดีย แชนแนล” ของ ชาญชัย สะอิ้งทอง (2553) ที่ผลการศึกษามองวา

กลยุทธของชองสถานี จะใหความสําคัญกับการจัดเรตติ้งทางการตลาด ท่ีจะนําไปสู

การบริหารจัดการดานการวางผังรายการใหมีความเหมาะสมกับแตละชวงเวลา ขณะ

เดยีวกนัยงัเสรมิภาพลกัษณในเรือ่งเทคโนโลยแีละความทนัสมยั ขณะทีเ่นือ้หารายการ
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ที่ชอง GTH ON AIR นํามาออกอากาศจะเนนการออกอากาศเน้ือหาของ GTH 

เปนหลัก ท้ังละคร ภาพยนตร สวนรายการสดซึ่งเปนรายการวาไรตี้ที่เหลือเพียง

หนึ่งรายการ การออกอากาศทุกวันจันทร-ศุกร วันละ 2 ชั่วโมง โดยที่ยังคงตองผลิต

อยูนั้น เพื่อใหเปนชองทางในการสื่อสารและรวมสนุกกับกลุมผูชม ซ่ึงใชส่ือออนไลน

ในการสรางการมีสวนรวมกับรายการไปดวย รวมถึงใชเปนพ้ืนที่ในการทําการตลาด

กับสินคาและตรายี่หอที่ตองการทํากิจกรรมกับผูชมหรือประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 

นอกเหนอืจากการโฆษณาทัว่ไป สวนอปุกรณและสตดูโิอในการถายทาํยงัคงอยูในการ

ตัดสินใจวาจะมีการขาย เนื่องจากการใชอุปกรณอยางไมคุมคา

 3. การขายและการตลาด
 GTH ไดมอบหมายนโยบายใหบริษัท กูดธิงแฮพเพน จํากัด เปนผูทําการ

ตลาดและการขายใหกับ GTH และชอง GTH ON AIR โดยมีการหักคาบริหารการขาย

เพื่อเปนรายไดของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายหลักที่ไดรับคือการทํายอดขายใหไดมากที่สุด 

และเมื่อรูปแบบการออกอากาศของชอง GTH ON AIR เปลี่ยนแปลงไป ยอมสงผล

ใหการขายและการตลาดก็ตองมีการปรับเปลี่ยนไปดวย ดังนั้นสิ่งที่สวนการขายและ

การตลาดตองทําการขายสําหรับชอง GTH ON AIR คือ การใชเน้ือหารายการและ

ละครที่ผลิตใหมมาเปนตัวนําในการขาย ผานทั้งการ Tie-in, Product Movement 

และ Product Placement รวมทั้งซื้อพื้นที่เวลาโฆษณาในชอง GTH ON AIR โดย

กําไรจากการทําการตลาดกับเนื้อหาจะเปนของชอง GTH ON AIR หรือ GTH สวน

กําไรจากพื้นที่นาทีโฆษณา จะเปนของ GMM Grammy ซึ่งในการทํางานทุกครั้งจะมี

การแจงใหทางผูบริหารรับทราบถึงแผนการทํางานทั้งหมด รวมทั้งทําความเขาใจกับ

ฝายโปรดักชั่นวาในเน้ือหารายการหรือละครมีพื้นที่สวนใดบางสินคาหรือตราสินคา

สามารถทําการตลาดหรือเปนผูสนับสนุนได เพื่อใหการขายและการทําการตลาด

ดังกลาวเปนที่พอใจของทุกฝาย

 หลังจากที่ไดศึกษาถึงหลักในการบริหารงานในปจจุบันแลว ในอนาคตที่

กําลังจะเกิดขึ้นสําหรับชอง GTH ON AIR ถือเปนเรื่องที่จําเปนจะตองคาดการณ

และเตรียมการเอาไว ดังน้ันการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารสถานีโทรทัศน

ผานดาวเทยีม ชอง GTH ON AIR เปนอกีหน่ึงวตัถปุระสงคทีผู่ศึกษาจะตองศกึษาอยาง

ละเอียด ซึ่งตามแนวคิดเก่ียวกับองคกรผูผลิตสื่อภายใตแรงกดดันทางสังคม ของ 
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McQuail (2010) ท่ีมองวา แรงผลักดันท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการองคกร

ผูผลิตนั้นมีอยู 2 ประเภทใหญๆ คือ แรงผลักดันภายในองคกร ไดแก กลยุทธในการ

บริหารจัดการ, การปรับโครงสรางของผูถือหุน (Owner), บุคคลภายนอก และ

เทคโนโลยีหรือเทคนิค และแรงผลักดันภายนอกองคกร ไดแก แรงผลักดันทางดาน

เศรษฐกิจ (Economic Pressure), คูแขง (Competitors), แรงผลักดันทางดานสังคม

และการเมือง (Social and Political Pressure), เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม, 

ชองทางการเผยแพรและความตองการของผูรับสาร (Distribution Channels and 

Audience Interest/Demand) ซึ่งสามารถอภิปรายโดยสรุปไดดังนี้

 1.  แรงผลักดันภายในองคกร
 สําหรับ GTH และชอง GTH ON AIR แลว มองวาบุคลากร ถือเปนแรง

ผลักดันหลักในการขับเคลื่อนองคกร รวมถึงสรางสรรคผลงานตางๆ เพื่อใหชองสถานี

ดาํเนนิการไปดวยความเรยีบรอย ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาเรือ่ง “การบรหิารองคกร

สื่อทางเลือกใหม: ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี กรณีศึกษา หนวยธุรกิจ GMM Broad-

casting” ของ สพุชิฌาย ดวงคาํสวสัดิ ์(2554) ทีผู่บรหิารจะตองพยายามใชวฒันธรรม

องคกรทีม่กีารทาํงานในแบบพีน่อง เปดโอกาสใหทกุคนไดแสดงความสามารถ รวมทัง้

สงเสรมิพนกังานใหมีคณุภาพชีวิตทีด่ ีเพือ่สรางความภักดขีองพนกังานใหเกดิกบัองคกร 

เมื่อเกิดปญหา ไมวาเล็กหรือใหญ ท้ังในเรื่องปญหาสวนตัวและปญหาภายในองคกร 

เชนการมาสาย หรือ การที่พนักงานมีปญหาในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน

ใหม รวมถึงการเปลี่ยนยายงาน หรือแมแตมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรจาก

ชอง Play Channel ไปเปนชอง GTH ON AIR

 ขณะที่อุปกรณสําหรับการผลิตผลงานเพื่อออกอากาศ ของชอง GTH ON 

AIR อาจจะมกีารชาํรดุทรดุโทรมบาง ซึง่เมือ่เกดิการชํารดุ จะมฝีายทีท่าํการตรวจสอบ

และสงซอมบํารุง และหากอุปกรณช้ินใดทรุดโทรมเกินกวาท่ีจะรองรับการทํางานได 

จะมกีารจดัซือ้อปุกรณใหมเพือ่ทดแทนอปุกรณชิน้เดมิทนัท ีและดวยมีการออกอากาศ

ในระบบความคมชัดสูง หรือ HD อุปกรณทุกชิ้นจึงตองรองรับเทคโนโลยีในการออก

อากาศในแบบ HD แตในขณะเดียวกันยังคงอยูวาจะมีการขายสวนของสตูดิโอ

และอุปกรณในการถายทําในสตูดิโอใหองคกรอื่นเพื่อบริการจัดการตอ เนื่องจาก

มองเห็นวาอาจจะไมคุมทุนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนทุกเดือน โดยที่มีการถายทํา
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เพียงไมกี่รายการ สวนการที่เปนชอง Free To Box ในกลอง GMM Z ถือเปนนโยบาย

ของผูบริหารที่ใชเปน Local Premium Content ในการดึงดูดผูชมที่กําลังพิจารณา

ติดตั้งกลอง GMM Z ฉะนั้นในชอง GTH ON AIR จึงตองพยายามผลิตเนื้อหารายการ

และละครทีม่คีณุภาพและเปนทีถ่กูใจของผูชม มาออกอากาศ สอดคลองกบัการศึกษา

เรื่อง “แผนกลยุทธสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมลาวสตารแชนแนล” ของ กิติพัธน 

ดิฐธนาธิวัฒน (2550) ที่กลาวถึงการวางกลยุทธธุรกิจวา ตองสรางความแตกตาง

พรอมกับการลดตนทุนควบคูกันไป เนนการสรางงานที่มีคุณภาพ มีราคาเหมาะสม 

ตรงกับความตองการของลูกคา

 สวนดานงบประมาณในการบรหิารชอง GTH ON AIR น้ัน เนือ่งจากขณะนี้ 

GMM Grammy เปนเจาของชองสถานี ไดวาจางให GTH บริหาร พรอมทั้งมี

งบประมาณสนบัสนนุ ในการผลติเนือ้หารายการและละคร ทัง้ละครใหม และรายการสด 

รวมถึงการบริหารจัดการภายในชองสถานีตลอดทั้งป จึงไมมีปญหาในเรื่องการ

หาเงนิทนุเพ่ือนาํมาบรหิารชองสถาน ีแถมยงัสามารถสรางกาํไรเพิม่เตมิไดจากการขาย

พื้นที่ทางการตลาดและสนับสนุนในเน้ือหารายการและละครที่มีการผลิตขึ้นใหม 

ทั้งในสวนของ Premium Content และรายการสด แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีความ

จําเปนในการระมัดระวังการใชจายงบประมาณ

 2. แรงผลักดันภายนอกองคกร
 เมื่อวิเคราะหแรงผลักดันภายนอกองคกรแลว ผูบริหารมองวาแรงผลักดัน

ดานการเมืองและเศรษฐกิจจะไมสงผลกระทบโดยตรงตอการบริหารชอง GTH ON 

AIR จะสงผลกระทบทางออม ดังนั้นผูบริหารจะมีการวางนโยบาย ทั้งในสวนของการ

สรางการมีสวนรวมหรือเพิ่มความพิเศษของชอง GTH ON AIR ใหผูชมรูสึกอยาก

ติดตามมากข้ึนเพื่อสรางเรทติ้งที่สูงกวาคูแขง และพยายามปรับรูปแบบแพ็คเกจของ

การซือ้เวลาโฆษณาและการสนบัสนนุเนือ้หารายการและละครทีน่าสนใจในชองใหมาก

ยิ่งขึ้น หรืออาจจะสรางสรรคกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่ทางชอง GTH ON AIR หรือ GTH 

จัดขึ้นใหกับผลิตภัณฑหรือตราผลิตภัณฑไดมีทางเลือกที่มากขึ้น

 ขณะท่ีแรงผลักดันทางดานสังคม เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ยอมสงผลตอการบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง GTH ON AIR ไมวาจะเปน

พฤติกรรมของผูชมกับการมี Second Screen ที่ผูบริหารกลับมองวาเปนโอกาส
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โดยวางนโยบายในการสรางใหเนื้อหารายการและละครที่ผลิตใหมเปนที่รู จักและ

เปนที่กลาวถึงในสังคม และเพิ่มยอดผูชม โดยการนําเนื้อหารายการและละครมาให

รับชม โดยรวมมือกับ Platform อื่นๆ ที่ไมใชสื่อโทรทัศน ซึ่งในขณะนี้มี Application 

ของ AIS และกําลังตกลงอยูกับ Youtube Thailand ซึ่งเปนผลดีตอการขายและการ

โฆษณาดวย สวนเรือ่งกฎหมาย ตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 ที่มีการบังคับในเรื่องการโฆษณาที่ไมเกินช่ัวโมงละ 

6 นาทนีัน้ อาจจะมผีลกระทบแคในชวงแรกของการปรบัตวัเทานัน้ ขณะทีก่ารควบคุม

เนื้อหาของรายการหรือละครท่ีออกอากาศ ทางผูบริหารก็จะนําคําแนะนําติชมที่เคย

ไดรับจากการผลิตละครไปกอนหนาน้ี มาพิจารณาปรับใชในการผลิตเนื้อหาเรื่อง

ตอๆ ไป และสวนการเปด AEC รวมทัง้วิกฤตหรือภยัจากธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณอืน่ๆ 

ทีไ่มสามารถรบัรูลวงหนาได องคกรจะมกีารพฒันาทกัษะของพนกังานหรอืเตรยีมการ

รับมือเอาไว

 ขณะที่ในดานเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีในการรับชมโทรทัศน ทั้งระบบการ

ออกอากาศในแบบความคมชัดสูง หรือ HD และการเกิดขึ้นของดิจิตอลทีวี ผูบริหาร

จึงตองมีนโยบายใหบุคลากรในชองสถานีตองศึกษา เรียนรู และปรับตัวใหสอดคลอง

กบัเทคโนโลย ี รวมทัง้จดัซือ้หรอืปรับปรงุอปุกรณตางๆ ใหมคีวามทนัสมยัและเหมาะสม

กับการที่ชอง GTH ON AIR จะออกอากาศในระบบ HD ซ่ึงสอดคลองกับ วิยะณี 

อาจหาญ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารส่ือโทรทัศนผานดาวเทียมของ

สถานขีาวระวงัภยั” ทีม่องวาวธิกีารบรหิารสือ่โทรทศันผานดาวเทยีม องคกรจะตองมี

การปรับตัวรับกับสภาพใหมๆ และเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา สวนการเกิดขึ้นของ

ชองทีวีดิจิตอลที่กําลังใกลเขามา แตยังไมเกิดความชัดเจน ชอง GTH จึงตองอาศัย

จังหวะในขณะนี้ ในการทํางานผลิตเนื้อหารายการหรือละครที่มีคุณภาพ ถูกใจผูชม 

รวมถงึสรางกระแสใหเกดิการพดูคยุไดเม่ือออกอากาศแลว เพือ่ใหเกดิการติดตัง้กลอง 

GMM Z หากตองการรับชมรายการหรือละครตอไป และเพื่อสราง Brand และ 

Value ใหเกิดขึ้น เพราะสุดทายแลวผูบริหารเชื่อวา Brand ของ GTH ที่ใชในการเปน 

Content Provider จะสามารถนํามาสรางมูลคาตอไดในอนาคต ถึงแมวาสุดทายจะ

ไมมีชอง GTH ON AIR ใหเปนชองทางในออกอากาศก็ตาม
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สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาเร่ือง “การบริหารสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ชอง GTH 

ON AIR” แมวา GTH จะมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถในการสรางสรรคและผลิตเนือ้หา

ละคร แตหากตองรอใหผูกํากับหรือผูท่ีมีไอเดียนํามาเสนอเพียงอยางเดียวอาจจะมี

ไมเพียงพอ ดังน้ันแผนกท่ีรับผิดชอบในการคัดเลือกและพัฒนาบทละคร จะตองมี

การสรรหาบคุคลเพือ่เขามาทาํหนาทีเ่พิม่เตมิ รวมทัง้พฒันาทกัษะของผูทีท่าํหนาทีเ่ดมิ

อยูแลวใหมีศักยภาพที่ดีและเกงมากขึ้น ซึ่งถือเปนเรื่องเรงดวนที่องคกรควรปฏิบัติ 

และเนื่องดวยชอง GTH ON AIR เปนชองสถานีที่เปนการทํางานรวมกันของพนักงาน

จากหลากหลายแผนกและองคกร ดังนั้นเพื่อใหการทํางานรวมกันมีความราบรื่นมาก

ขึน้ นอกจากการประชมุเพือ่สรางความเขาใจในการทาํงานทีต่รงกันแลว ควรจะมีการ

รวมกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถสรางความรูจักและคุนเคยกันใหมากขึ้น

 ขณะเดียวกันจากนโยบายการเพิ่มยอดผูชม เพ่ือสรางใหเกิดกระแสของ

รายการหรือละครที่เปน Premium Content ที่ผลิตใหมเพื่อออกอากาศ ผูบริหาร

จะตองพิจารณาในการประสานงานกับชองทางในการส่ือสารอื่นๆ เพื่อออกอากาศ

เนื้อหารายการและละครนั้นๆ ใหสามารถรับชมไดผานหลากหลายชองทางมากขึ้น 

และสิง่สาํคญัอกีประการทีค่วรพจิารณาเพิม่เติม หลงัจากทีเ่ริม่ประสบความสําเรจ็จาก

การผลิตเนื้อหารายการหรือละครใหมเพื่อออกอากาศภายในชอง GTH ON AIR แลว 

คือการเพิ่มจํานวนระยะเวลาในการออกอากาศในหนึ่งสัปดาห จากเดิมที่ออกอากาศ

เพียง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห เพื่อใหเกิดการติดตามที่เพิ่มมากขึ้น

 และเมื่อมีรายการและละครที่ผลิตข้ึนใหมจํานวนนอย อาจสงผลตอการมี

ปฏิสัมพันธระหวาง ชอง GTH ON AIR และผูชมยังคงมีนอย ดังนั้นผูบริหารควร

พิจารณาในการเพิม่กิจกรรมหรอืชองทางในการสือ่สารระหวางชอง GTH ON AIR และ

ผูชมใหมากข้ึน เพื่อใหเกิดความไววางใจและติดตามรับชมตลอดไป รวมทั้งนาจะ

เปนการดี หากชอง GTH ON AIR มีการทําการวิจัยเพื่อทําความรูจักคนดูชอง GTH 

ON AIR ใหมากขึ้นวามีทัศนคติและความตองการตอชองสถานีอยางไร เพื่อปรับปรุง

รูปแบบชองและรายการใหเปนที่ถูกใจผูชมและผูสนับสนุนมากขึ้น
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 ในการศึกษาเรื่อง กระบวนการดําเนินโครงการประชาสัมพันธของการ

ประปาสวนภมูภิาค กรณศีกึษาโครงการประปาทนัใจ เปนการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quan-

titative Research) มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถึงนโยบายการดําเนนิงานประชาสมัพนัธ

ของการประปาสวนภูมิภาค และกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการ

ประปาทันใจ ตลอดจนปญหาและแนวโนมในการดําเนินงานโครงการดังกลาวใน

อนาคต โดยวิธีการเก็บขอมูลจาก 2 ประเภท ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) จากผูบริหารและผูที่ทําหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) และโครงการประปาทันใจ จํานวน 6 ราย ประกอบ

ดวย ผูชวยผูวาการฯ (สาํนกัสือ่สารองคกรและลกูคาสมัพนัธ) ผูอาํนวยการสํานกัส่ือสาร

องคกรและลูกคาสัมพันธ ผูอํานวยการกองสื่อสารองคกร ผูอํานวยการกองลูกคา

สัมพันธ และนักประชาสัมพันธ 7 และการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

 ผลการศึกษา พบวา  1) การดําเนินงานดานประชาสัมพันธของ กปภ. จะ

ถูกกําหนดดวยแผนยุทธศาสตรองคกร ฉบับท่ี 2 ป 2555-2559 ซึ่งเปนแผนแมบท

ของการทํางานในดานตางๆ เพือ่เปนแนวทางในการดาํเนนิงานของ กปภ. ไปสูเปาหมาย

ในการเปนองคกรที่ผูใชนํ้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ โดยการดําเนิน

งานดานลกูคาและบรกิารนัน้ ประกอบดวย ยทุธศาสตรที ่5 (ปรบัปรงุบรกิารใหสะดวก

รวดเร็ว) ยทุธศาสตรที ่6 (พฒันาสูภาพลักษณทีมุ่งเนนมาตรฐานและใกลชดิประชาชน)

และยทุธศาสตรที ่7 (รบัผดิชอบสงัคมและสิง่แวดลอม CSR) ซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่การ

บริการที่รวดเร็ว ภาพลักษณที่ดี และมีสวนชวยสงเสริมสังคมและสิ่งแวดลอม มุงหวัง

ที่จะทําใหลูกคาพึงพอใจ ผูกพัน และสนับสนุนการทํางานของ กปภ. ซ่ึงการดําเนิน

การจะเนนการสื่อสารโดยใชสื่อบุคคลในการเขาถึงประชาชนในแตละพื้นที่ และสราง

ความสัมพันธอันดีกับสื่อทองถิ่นควบคูไปกับการสงขาวสารผานสื่อมวลชนทั่วไป  

2) โครงการประปาทนัใจ : ศนูยประปาทนัใจ เปนโครงการตามแผนยทุธศาสตรองคกร 

ฉบับที่ 2 ป 2555-2559 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 และยุทธศาสตรที่ 6 ที่ตองการสื่อ

แนวคิด “ผอนคลายทุกขรอนของลูกคาเหมือนเปนทุกขรอนของเราเอง” ดวยการแก

ปญหาทันทีตามหลักการ 3 ระดับ คือ “ลดความไมพึงพอใจ สรางความพึงพอใจ และ

บทคัดยอ



ปที่ 6  ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 3 259

เติมความประทับใจ” โดยมุงสรางมาตรฐานการบริการใหสมความคาดหวังของลูกคา

และสรางความใกลชิดกับประชาชน 

 กระบวนการในการดําเนินงานโครงการดังกลาวประกอบดวย 4 ขั้นตอน 

ไดแก การวิจัยและรับฟงความคิดเห็น, การวางแผนงานและการตัดสินใจ, การดําเนิน

การสือ่สาร และการประเมนิผล  3) ปญหาในการดาํเนนิโครงการประปาทนัใจสามารถ

สรุปไดเปน 2 ประเด็น คือ 

 1. จาํนวนพนกังานของ กปภ. (มสิเตอรประปา) ในแตละสาขา ทีส่ามารถ

ซอมแซมทอประปาในเบ้ืองตนไดมีจํานวนจํากัด ประกอบกับการออกพื้นที่ไปแกไข 

และซอมแซมทอประปาทีแ่ตกรัว่ใหกบัลกูคาแตละรายตองใชเวลาในการทาํงาน ทาํให

ในแตละวันมิสเตอรประปาไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาทอประปาแตกรั่วได

มากนัก สวนทางกับปริมาณขอรองเรียน และการแจงปญหาที่มีเขามาในแตละวัน

 2. รถจักรยานยนต ซ่ึงถูกออกแบบสําหรับมิสเตอรประปาโดยเฉพาะ 

รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณประจํารถมีไมเพียงพอ กปภ.สาขาบางแหง มีพนักงาน

ที่สามารถซอมแซมทอประปาแตกรั่วในเบื้องตนไดจํานวนมาก แตเน่ืองจากปญหา

ดังกลาว ทําใหไมสามารถบรรเทาความเดือดรอนของลูกคาอยางเรงดวนได 

 โดยแนวทางการแกปญหานัน้ จะตองพจิารณาจากผลการดาํเนนิงานในชวง

ไตรมาสแรกของการดําเนินโครงการ (ธันวาคม 2556-กุมภาพันธ 2557) ซึ่งขณะนี้

อยูระหวางการรวบรวม และนําผลที่ไดมาพิจารณาแกไขใหการทํางานมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึนตอไป  4) แนวโนมการดําเนินงานโครงการประปาทันใจ 

จะพิจารณาจากผลการดําเนินโครงการหลายๆ สวนที่เกี่ยวของประกอบกัน โดยสิ่งที่

ตองคํานึงเปนหลักคือ ผลการประเมินโครงการในแตละระยะ วาโครงการดังกลาว

มีผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวหรือไม และมีสวนชวยในการลด

ขอรองเรียนในพื้นที่ใหนอยลงมากนอยเพียงใด ซึ่งหากการประเมินผลออกมาพบวา 

โครงการประปาทันใจ สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ก็มีแนวโนมวา

จะมีการขยายผลโครงการตอไปในอนาคตเพื่อปรับปรุงบริการใหรวดเร็วยิ่งขึ้น

คําสําคัญ: ประชาสัมพันธ, การประปาสวนภูมิภาค, กระบวนการ
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การประชาสมัพนัธ เปนศาสตรทีไ่ดรบัความสนใจศกึษากนัอยางกวางขวาง 

และการประชาสมัพนัธก็ไดเขามามบีทบาทอยางสาํคญัในองคการตางๆ ทัง้ภาครฐัและ

เอกชน เพราะเปนกลไกแหงการชักนําความประทับใจ และภาพพจนที่ดีขององคการ

ไปสูกลุมประชาชนดวยวิธีการบอกกลาว เพื่อใหประชาชนไดทราบและเกิดความรู

ความเขาใจในองคการ ซึง่อาจกระทาํโดยการชีแ้จง เผยแพรนโยบาย และวตัถปุระสงค

ในการดําเนินกิจกรรมและผลงานตางๆ ของหนวยงาน (นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, 

2545, น.13)

 องคกรรัฐวิสาหกิจ เปนหนวยงานที่รัฐบาลจัดต้ังขึ้น เพื่อใหมีบทบาท

ทางเศรษฐกิจ และเปนการประกอบการที่มีจุดมุงหมายในการดําเนินกิจการตางๆ 

ซึ่งสวนใหญกําลังถูกประชาชนเพ็งเล็งวา เปนกิจการที่ไรประสิทธิภาพและมีแนวโนม

ขาดทุนเปนสวนใหญ ยิ่งไปกวาน้ัน (Image) ของรัฐวิสาหกิจในความรูสึกนึกคิดของ

ประชาชนคอนขางตกตํ่า ดวยเหตุนี้รัฐวิสาหกิจตางๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งยวดที่

จะตองนําการประชาสัมพันธเขามามีบทบาทในการแกปญหาดังกลาว ซ่ึงการ

ประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจนั้น จะมีความเปนรูปธรรมที่คอนขางชัดเจนมากกวา

องคกรของรัฐบาล ท้ังน้ีเพราะรัฐวิสาหกิจบางประเภท จําเปนตองมีการดําเนินงาน

ดานการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอนั่นเอง

 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 

มวีตัถปุระสงคในการประกอบและสงเสรมิธรุกจิการประปา โดยสาํรวจ จดัแหลงนํา้ดิบ 

และจดัใหไดมาซึง่นํา้ดบิ เพือ่ใชในการผลติ จดัสงและจาํหนายนํา้ประปา รวมทัง้ดาํเนิน

ธุรกิจอื่นที่เก่ียวกับหรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา เพ่ือใหเกิดประโยชนแกการให

บริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขภาพอนามัยที่มีพันธกิจใน

การผลิตและจายนํ้าประปาใหกับประชาชนเปนสําคัญ โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ

ประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทร-

ปราการ
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 ปจจบุนั การประปาสวนภมูภิาคไดกาํหนดยทุธศาสตรในการบรหิารองคกร

เพื่อสูเปาหมายการเปนองคกรสมรรถนะสูง และเปนผูเช่ียวชาญในดานการผลิตและ

จายนํา้ประปา กปภ. มคีวามมุงม่ันตัง้ใจอยางแรงกลาทีจ่ะใหความรวมมอืกบัผูวาการฯ 

ในการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน พรอมกาวเปนผูนําดานการใหบริการนํ้า

ประปาท้ังในประเทศและระดับสากล ตามแผนยุทธศาสตรองคกร (ฉบับที่ 2) 

ป 2555–2559 ซึ่งมุงมั่นขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย 4 ดานภายในป 2559 ไดแก 

ดานการผลิตจายนํ้า ดานบริการลูกคา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทรัพยากร

บคุคล สงผลใหปจจบุนัโครงการตางๆ มคีวามกาวหนาอยางกาวกระโดด และ“โครงการ

ประปาทนัใจ” ถือเปนโครงการประชาสัมพนัธโครงการหนึง่ของการประปาสวนภูมภิาค

ที่มุงหวังจะใหเปนสวนสนับสนุนเพื่อรวมขับเคลื่อน กปภ. ไปสูเปาหมายที่ไดกําหนด

ไวในดานบริการลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับ

งานบรกิารของ กปภ. เชน เมือ่มปีญหาทอประปาแตกรัว่ กปภ. มกัแกปญหาลาชาและ

ในกรณีที่ตองมีการปดระบบการจายนํ้าเพ่ือดําเนินการซอมแซมทอประปาที่ชํารุด 

เจาหนาทีผู่รับผดิชอบ มไิดดาํเนนิการแจงใหลูกคาทราบลวงหนาใหลกูคาเตรยีมภาชนะ

เพือ่เกบ็นํา้ไวใชในขณะทีม่กีารซอมแซมทอนํา้ประปา หรอืเมือ่มผีูโทรไปแจงวาพบทอ

ประปาแตกรั่ว กปภ.ทําไดเพียงแครับเรื่องไวเทาน้ัน โดยไมไดดําเนินการซอมแซม

ใหทันเวลาสําหรับความตองการในการใชน้ําของลูกคา เปนตน ดังนั้น เพื่อเปนการ

สรางความเขาใจความประทับใจ และสรางสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับประชาชน

ในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปนแผนงานหนึ่งในยุทธศาสตรองคกรดวย

 จากที่มาและความสําคัญของโครงการประปาทันใจขางตน ทําใหผูศึกษา

มีความสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ “โครงการประปา

ทันใจ” ของการประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงาน สื่อที่ใชใน

การประชาสัมพันธ ตลอดจนปญหาในการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการประปา

ทนัใจของการประปาสวนภมูภิาค ทัง้นี ้เพือ่ไปเปนแนวทางในการไปปรับใชการดาํเนนิ

งานดานประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการ

ประชาสัมพันธอื่นๆ ใหมากยิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาถึงนโยบายการดําเนินงานประชาสัมพันธของการประปา

สวนภูมิภาค

 2.  เพือ่ศกึษาถึงกระบวนการดาํเนนิงานประชาสัมพนัธ “โครงการประปา

ทันใจ” ของการประปาสวนภูมิภาค

 3.  เพือ่ศกึษาถงึปญหาในการดาํเนนิงานประชาสมัพนัธ “โครงการประปา

ทันใจ” ของการประปาสวนภูมิภาค

 4.  เพือ่ศกึษาถงึแนวโนมการดาํเนนิงานประชาสมัพนัธ “โครงการประปา

ทันใจ” ของการประปาสวนภูมิภาค

วิธีการวิจัย

 การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล เรื่อง กระบวนการดําเนินงาน

โครงการประชาสมัพันธของการประปาสวนภมูภิาค กรณศีกึษาโครงการประปาทนัใจ 

ในครั้งนี้ใชการเก็บขอมูลจาก 2 ประเภท ไดแก  1. แหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยใช

วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูบริหารและผูที่ทําหนาที่ดําเนิน

การเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ กปภ. และโครงการประปาทันใจจํานวน 6 ราย 

ประกอบดวย และ  2. แหลงขอมูลประเภทเอกสารโดยการศึกษารวบรวมหนังสือ 

บทความ งานวจิยั และเอกสารตางๆ รวมถงึเอกสารทีเ่กีย่วกบัแผนงานประชาสัมพนัธ

และการดําเนินงานโครงการประปาทันใจของ กปภ. ตั้งแตป 2556-2557 เพื่อศึกษา

วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ รวมถึงปญหาในการดําเนินงาน

ประชาสมัพนัธโครงการดงักลาว โดยจะนาํชอมลูทีไ่ดมาใชในการวิเคราะหตคีวามแบบ

พรรณนาวเิคราะห (Analytical Description) โดยอาศยัแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของ

ประกอบ ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 4 หัวขอ ตามที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของการ

ศึกษา 
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ผลการวิจัย

 การศกึษา กระบวนการดาํเนนิโครงการประชาสัมพนัธ กรณีศกึษาโครงการ

ประปาทันใจสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค แบงเปน 4 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 นโยบายการดําเนินงานดานประชาสัมพันธของ กปภ. 
 นโยบายการดําเนินงานดานประชาสัมพันธของการประปาสวนภูมิภาค 

จะถูกกําหนดดวยแผนยุทธศาสตรองคกร ฉบับที่ 2 (2555-2559) ซึ่งเปนแผนแมบท

ของการทาํงานในดานตางๆ 5 ดาน ประกอบดวย ดานการผลติและจายนํา้ ดานบรกิาร

ลกูคา ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ดานทรพัยากรบคุคล และดานการเงนิการลงทนุการ

บริหารจัดการความเสี่ยงและอื่นๆ โดยมีเปาหมายเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของ กปภ. ไปสูการเปนองคกรที่ผู ใชนํ้าประทับในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ 

ซึ่งแผนยุทธศาสตรเกิดจากการสํารวจความตองการของลูกคา โดยสถาบันบัณฑิต

บริหารธรุกจิศศนิทร แหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เพือ่ใหทราบถงึความตองการ ความ

คาดหวังในบริการของ กปภ. ตลอดจนสิ่งที่อยากใหปรับปรุง นอกจากนี้ยังไดมีการ

ประชุมรวมกันของผูบริหารระดับสูง เพื่อทําการวิเคราะห SWOT จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอปุสรรคของ กปภ. แลวจึงนาํมาจัดทาํเปนยทุธศาสตรองคกรทีต่อบสนอง

ความตองการของลูกคาไดสูงสุด

 สาํหรบัการดาํเนนิการตามแผนยทุธศาสตรองคกร ทางดานลูกคาและบรกิาร

นั้น มียุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 5 (ปรับปรุงบริการให

สะดวกรวดเร็ว) ยุทธศาสตรท่ี 6 (พัฒนาสูภาพลักษณท่ีมุงเนนมาตรฐานและใกลชิด

ประชาชน) และยุทธศาสตรที่ 7 (รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอม CSR) โดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่การบรกิารทีร่วดเรว็ ภาพลกัษณทีด่ ีและมสีวนชวยสงเสรมิสงัคมและ

สิ่งแวดลอม เพื่อเปาประสงคในการท่ีจะทําใหลูกคาพึงพอใจ ผูกพัน และสนับสนุน 

กปภ. เนื่องจากเล็งเห็นวาหากลูกคาเกิดความพึงพอใจและผูกพันตอ กปภ.แลว 

ในกรณทีีเ่กดิความไมสะดวกในการใหบรกิาร ลกูคากจ็ะเขาใจถงึความจําเปนทีเ่กดิขึน้ 

 สายงานผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ) เปนหนวย

งานทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบโดยตรงเกีย่วกบัการดาํเนนิงานดานประชาสมัพนัธของ กปภ. 
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มสีาํนกัสือ่สารองคกรและลกูคาสมัพนัธ ทีจ่ะแยกออกเปนกองส่ือสารองคกร และกอง

ลูกคาสัมพันธเปนหนวยงานในสังกัด โดยแตละกองจะมีหนาที่รับผิดชอบเปนของตน

เปนหลัก และสนับสนุนการทํางานของอีกกองหนึ่งดวย 

 กองสือ่สารองคกร มหีนาทีร่บัผดิชอบการสือ่สารประชาสมัพันธทีเ่ก่ียวของ

กบัสือ่มวลชนเปนหลกั โดยยทุธศาสตรทีก่องสือ่สารองคกรรบัผิดชอบ คือ ยทุธศาสตร

ที่ 6 (พัฒนาสูภาพลักษณที่มุงเนนมาตรฐานและใกลชิดประชาชน) 

 กองลกูคาสมัพนัธ มหีนาทีร่บัผดิชอบการสือ่สารประชาสัมพนัธทีเ่กีย่วของ

กับลูกคาเปนหลัก โดยยุทธศาสตรที่กองลูกคาสัมพันธรับผิดชอบ คือ ยุทธศาสตรที่ 5 

(ปรับปรุงบริการใหสะดวกรวดเร็ว) และยุทธศาสตรที่ 7 (การแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม CSR) ทั้งนี้ CSR @ PWA ยึดกลุมเปาหมายหลัก คือ เยาวชน

ซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติ และมุงมั่นใหเยาวชน “บอกตอ” สูผูใหญดวย

 หลงัจากทีไ่ดมกีารวางแผนการดาํเนนิงานประชาสมัพนัธโครงการตางๆ แลว 

กปภ. จะเลือกชองทางในการสื่อสารใหไปถึงประชาชนจํานวนมากที่สุด และสงเสริม

การสรางพนักงาน กปภ. ใหเปนสื่อบุคคลหลักท่ีชวยประชาสัมพันธองคกร เขาถึง

ประชาชนในพื้นที่และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เพราะเชื่อวาสื่อบุคคล

เปนอีกหนึ่งสื่อที่ไดรับความนาเชื่อถือจากผู รับสาร อีกทั้งยังไมเสียงบประมาณ 

โดย กปภ. จะแฝงการประชาสัมพันธและการใชสื่อบุคคลผานโครงการตางๆ ที่ กปภ. 

จัดขึ้น เชน โครงการเติมใจใหกัน (Home Care) ซึ่งเปนโครงการที่ กปภ. จะไปออก

หนวยบริการพบลูกคาถึงบานเพื่อพบปะเยี่ยมเยียน สอบถามถึงประสิทธิภาพการให

บริการ ตลอดจนซอมแซมทอประปาทีช่าํรดุหรือแตกรัว่ใหโดยไมคดิคาบรกิาร ซึง่ขณะ

ดําเนินการ พนักงาน กปภ. ก็จะบอกขาวประชาสัมพันธตางๆ ใหลูกคารับทราบ 

ซึ่งสรางความพึงพอใจและประทับใจใหกับลูกคาเปนอยางมาก เปนตน และนอกจาก

การใชสื่อบุคคลแลว การสรางความสัมพันธอันดีกับส่ือทองถิ่นก็เปนอีกหน่ึงกลยุทธ

ที่ กปภ. นํามาใชเพื่อเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารขององคกรและสราง

ภาพลักษณที่ดีใหกับ กปภ. ดวย
 สาํหรบักลยทุธการดาํเนนิงานดานประชาสัมพนัธของ กปภ. จะเปนลักษณะ
ผสมผสานระหวางการทํางานเชิงรุกและเชิงรับ กลาวคือ กปภ. ไดผลักดันแผนงาน 
ตลอดจนโครงการตางๆ ที่คาดวาจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเพื่อมุงหวังใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้นมาอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้ก็ยังคงตองมีระบบการ
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ทํางานเชิงรับที่แข็งแกรง เชน หากเกิดขอรองเรียนก็จะตองมีกระบวนการทํางานตอบ
ขอรองเรียนอยางเปนระบบ และแกปญหาดังกลาวอยางรวดเร็ว เปนตน 
 นอกจากนีย้งัพบวา การดาํเนนิงานประชาสัมพนัธของ กปภ. ประสบปญหา 
3 ประเด็น ไดแก  1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธไมเพียงพอ  2. งบประมาณ
มีจํากัด และ 3. ผูบริหารบางสวนยังไมใหความสําคัญกับงานดานประชาสัมพันธ
เทาที่ควร ตลอดจนยังไมมีความรูความเขาใจกับงานทางดานนี้ทําใหบางครั้งโครงการ
ตางๆ ที่เสนอไมไดรับการเอาใจใสหรือสนับสนุน
 แนวทางการแกปญหา คือ พยายามใหผูบริหารเห็นถึงความสําคัญของงาน
ประชาสัมพันธ ถายทอดองคความรูและแสดงใหเห็นถึงประโยชนท่ี กปภ. จะไดรับ
จากการดาํเนนิงานดานประชาสมัพนัธซึง่จะสงผลใหการดาํเนนิงานในดานอืน่ๆ สะดวก
มากขึ้น 
 สาํหรบัอปุสรรคของการดําเนนิงานดานประชาสัมพันธของ กปภ. ทีเ่กดิจาก
สภาพแวดลอมภายนอกนั้น สามารถสรุปได 2 ประเด็น ดังนี้ 1. สื่อในปจจุบันมีความ
หลากหลายมากข้ึน สงผลใหเปนเรื่องยากในการจะเลือกสื่อเพื่อสงสารไปยังกลุม
เปาหมายที่มีความหลากหลายมาก และ 2. เวลาในการทํางาน ที่ทําใหการแกปญหา
ขอรองเรียนอาจจะสงผลใหเกิดความลาชา

ประเด็นที่ 2 กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการประปาทันใจ
ของ กปภ.

 โครงการประปาทันใจ หรือศูนยประปาทันใจ เปนโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรองคกร ฉบับที่ 2 ป 2555-2559 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 (การปรับปรุง
บริการใหสะดวกรวดเรว็) และยทุธศาสตรที ่6 (การพฒันาสูภาพลักษณองคกรทีมุ่งมัน่
มาตรฐานและใกลชิดกับประชาชน) ท่ีตองการสื่อแนวคิด “ผอนคลายทุกขรอนของ
ลูกคาเหมือนเปนทุกขรอนของเราเอง” ดวยการแกปญหาทันทีตามหลักการ 3 ระดับ 
คือ “ลดความไมพึงพอใจ สรางความพึงพอใจ และเติมความประทับใจ” โดยมุงสราง
มาตรฐานการบริการใหสมความคาดหวังของลกูคาและสรางความใกลชดิกบัประชาชน 
ซึ่งกระบวนการในการดําเนินงานประชาสัมพันธ โครงการประปาทันใจ ประกอบดวย 
4 ขั้นตอน ไดแก การวิจัยและรับฟงความคิดเห็น, การวางแผนงานและการตัดสินใจ, 
การดําเนินการสื่อสาร และการประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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 1. การวิจัยและรับฟงความคิดเห็น
 โครงการประปาทันใจ เปนโครงการประชาสัมพันธโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้น

จากการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร และจากผลการทํา Focus Group กลุมเปาหมาย ซึ่งดําเนินการ

โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจากการ

สอบถามลูกคาในพื้นที่ พบวา การแกไขปญหารองเรียนของ กปภ. มีความลาชามาก 

และไมคอยความประทับใจจากการใหบริการเทาใดนัก และรูสึกวา กปภ. ไมใสใจใน

ความเดอืดรอนของประชาชน ตลอดจนไมมกีารประชาสมัพนัธใหประชาชนทราบลวง

หนาในกรณีที่ กปภ.สาขา จะดําเนินการซอมแซมทอประปาที่อาจสงผลใหนํ้าประปา

ในพืน้ทีน่ัน้ๆ ไหลออนหรอืไมไหล ทาํใหประชาชนไดรบัความเดอืดรอนเนือ่งจากไมได

เตรียมสํารองนํ้าไวใช จากผลการสํารวจอยางเปนทางการและไมเปนทางการดังกลาว

ขางตน ทําให กปภ. ตองเรงหาแนวทางเพื่อทําใหเกิดการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

เพื่อลดความไมพึงพอใจ สรางความพึงพอใจ และเติมความประทับใจของลูกคา จึง

ทําใหเกิด “โครงการประปาทันใจ” ขึ้น

 2. การวางแผนงานและการตัดสินใจ
 โครงการประปาทันใจ” และเพื่อใหโครงการดังกลาวมีแนวทางการดําเนิน

งานที่ชัดเจน จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานไวดังนี้

  1. เพื่อสื่อสารภาพลักษณองคกร (Brand Communication) ในมิติ

ของการพัฒนาองคกรยุคใหมที่เนนบริการทันใจเทียบเคียงเอกชน และมีการสื่อสาร

ผานสื่อตางๆ มากขึ้น

  2. เพื่อแกปญหาขอรองเรียนตางๆ ที่ทําใหลูกคาไมพึงพอใจการให

บริการของ กปภ. อยางรวดเร็ว

  3. เพื่อแกไขสภาพการณองคกร ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอความพึง

พอใจของลูกคา

  4. เพื่อรองรับยุทธศาสตรองคกรในประเด็นที่ 5 ซึ่งหากทําจริงจังตอ

เนื่องก็จะสามารถรองรับยุทธศาสตรองคกรในประเด็นที่ 6 ดวย

 โดยระยะเวลาในการดําเนนิโครงการประปาทนัใจนัน้ เนือ่งจากเปนโครงการ

ที่ตั้งขึ้นภายใตการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกร ฉบับที่ 2 ป 2555-2559 
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ทาํใหในเบือ้งตนโครงการประปาทนัใจจงึมรีะยะเวลาสอดคลองไปกบัแผนยทุธศาสตร
องคกรดวย ทั้งนี้ ตองประเมินจากผลการดําเนินงานในแตละระยะควบคูไปดวย
 สําหรับกลุมเปาหมาย ภายใต “โครงการประปาทันใจ”นั้น กปภ. ไดคํานึง
ถึงกลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก กลุมลูกคา กลุมพนักงาน กปภ. และกลุมผูบริหาร 
กปภ. โดยแตละกลุมมีเปาหมายในการดําเนินงาน ดังนี้
 1. กลุมลกูคา ซึง่มุงหวงัใหลูกคารบัรูถงึการที ่กปภ. ใหความเอาใจใสดแูล
การแกไขทุกขรอนของลูกคาอยางรวดเร็วในทันทีทันใด ทําใหลูกคารูสึกอุนใจและ
สามารถพึง่พาไดในยามเดอืดรอน ในทีส่ดุกจ็ะสงอทิธพิลตอการพฒันาเปนภาพลกัษณ 
“บริการเปนเลิศ” ตอไป 
 2. กลุมพนักงาน กปภ. มุงหวังใหพนักงาน กปภ. เกิดการตระหนักและ
ตืน่ตวัเสมอถงึความตัง้ใจและความสาํคญัของภารกจิในโครงการประปาทนัใจที ่กปภ. 
มุงเอาใจใสดูแลทุกขรอนของลูกคาเหมือนทุกขรอนของตนเอง 
 3. กลุมผูบริหาร กปภ. เพื่อมุงหวังใหผูบริหาร กปภ. ใสใจกํากับดูแลและ
ตดิตามผลการดาํเนนิงานของพนกังาน จะสงผลทาํใหมสิเตอรประปาและผูปฏิบติังาน
ศูนยประปาทันใจ รูสึกประทับใจและทุมเททํางานอยางเต็มที่ ในที่สุดองคกรก็จะมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของลูกคาและประชาชนทั่วไป

 ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีดังนี้

 1. ลกูคาแจงขอคดิเหน็/ขอรองเรยีนผานชองทางตดิตอส่ือสารรบัฟงเสียง

ของลูกคา 12 ชองทาง 

 2. กรณีเปนขอรองเรียนของลูกคา ใหแจงรายละเอียดขอมูลไปยังศูนย

ประปาทันใจของ กปภ.สาขาที่เกิดประเด็นปญหาเพื่อดําเนินการแกไข

 3. ศูนยประปาทันใจ (กปภ.สาขา) จะไดรับแจงเหตุจากชองทางตางๆ ซึ่ง

เม่ือไดรับแจงเหตุแลว ศูนยประปาทันใจจะพิจารณาสงมิสเตอรประปาขี่รถ

จักรยานยนตเคลื่อนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบสภาพปญหาที่หนางานโดยเร็วที่สุดเทาที่

พึงกระทําได เพื่อลดความไมพึงพอใจ ตามขอกําหนด ดังนี้

  3.1 ลูกคารายน้ันไดรับผลกระทบรุนแรง เชน นํ้ามีส่ิงแปลกปลอม 

มีกลิ่นรุนแรง เปนตน
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  3.2  เปนประเด็นเสี่ยงหรืออาจเส่ียงตอความเสียหายดานชื่อเสียง

และภาพลักษณองคกร 

  3.3  เปนประเด็นที่มีลูกคา/ประชาชน แจง/รองเรียนมากกวา 1 ราย

ขึ้นไป

   3.4  มีการแจงรองเรียนซํ้าจากผูรองคนเดียวกัน

  3.5  มีลูกคา/ประชาชนไดรับผลกระทบมากกวา 1 รายขึ้นไป 

  3.6  เปนลูกคาที่ไมพึงพอใจ กปภ.สาขามากอน 

  3.7  ลกูคารองเรยีนผานสือ่มวลชน ผานนกัการเมอืง ผานองคกรสาํคญั 

เปนตน

   3.8  เปนประเด็นท่ีอาจเชื่อมโยงกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

องคกรสูระบบผลิตจายนํ้าและระบบบริการเปนเลิศ

  3.9 เปนลูกคารายใหญ/รายสําคัญ

  3.10 เปนประเด็นรองเรียนท่ี กปภ.สาขา ไดแกไขมากอนหนาแลว 

แตยังไมสําเร็จ 

  3.11 ไมมีฐานขอมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ จําเปนตองตรวจสอบ

หนางานใหชัดเจนกอนสงงานตางๆ ดําเนินการแกไข 

  3.12 ตองพบเจาของบานเพื่อลดความไมพึงพอใจกอน

 4.  ศูนยประปาทันใจติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พรอมแจง

ผลการแกไขไปยังตนทางท่ีรับเรื่องรองเรียน และตนทางรับเรื่องรองเรียน ติดตอแจง

ผูรองเรียนโดยตรงเพื่อสรางความพึงพอใจ

 5.  ตนทางรับเรื่องรองเรียน ติดตอสอบถามผูรองเรียนทางโทรศัพทเกี่ยว

กับคุณภาพการแกไขปญหาของ กปภ. ภายหลังการแกไขปญหาแลวเสร็จภายใน 1-3 

วัน เพื่อเติมความประทับใจ

 3. การดําเนินการสื่อสาร
 สื่อประชาสัมพันธ คือ สื่อบุคคล ที่เรียกวา มิสเตอรประปา ในการเขาถึง

ประชาชน และสื่อสารประชาสัมพันธการใหบริการ ตลอดจนแกไขขอรองเรียนอยาง

รวดเร็ว ทั้งนี้ การที่โครงการประปาทันใจใชมิสเตอรประปาเปนสื่อหลักในการดําเนิน

โครงการนั้น เน่ืองจากสื่อบุคคลจะชวยสรางการจดจําใหกับลูกคาไดงาย ซึ่งมิสเตอร
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ประปา คือ พนักงาน กปภ.ที่ประจําอยูในแตลาขา โดยพนักงานที่จะปฏิบัติหนาที่

มิสเตอรประปา จะตองมีบุคลิกดี ย้ิมแยม แจมใส และมีคุณสมบัติรักการใหบริการ 

เขาใจถึงความรูสึกของลูกคาที่ไดรับความเดือดรอน ใหบริการลูกคาแบบเอาใจเขามา

ใสใจเรา และมุงมั่นแกไขปญหาใหแกลูกคาโดยเร็ว โดยการออกไปปฏิบัติงานในแต

ละครัง้ มสิเตอรประปาตองแตงกายดวยเสือ้แจค็เกต็สฟีาคาดขาวทีอ่อกแบบไวเฉพาะ

สาํหรบัผูปฏบิตังิาน “มสิเตอรประปา”เพือ่สรางการจดจาํงายใหแกผูพบเหน็ทัว่ไปอนั

เปนการสงเสรมิภาพลกัษณทีด่ขีอง กปภ. ตลอดจนนาํอุปกรณเครือ่งมอืตางๆ ทีจ่าํเปน 

เชน มือถือไวสําหรับถายรูปและติดตอสื่อสารประสานงาน โทรโขง หมวกกันนิรภัย 

ไฟฉาย อุปกรณซอมแซมระบบประปาเบื้องตน เปนตน ติดตัวไปทุกครั้งเพื่อสนับสนุน

การทํางานใหสะดวกรวดเร็ว โดยมิสเตอรประปาจะมีจักรยานยนตเปนพาหนะในการ

ลงพื้นที่เพื่อแกไขขอรองเรียนของลูกคาซ่ึงจักรยานยนตจะสะทอนใหเห็นถึงความ

รวดเร็ว ปราดเปรียว คลองตัว และสามารถเขาถึงทุกตรอกซอกซอย

 4. การประเมินผล
 โครงการประปาทนัใจ มกีารประเมนิผลการดาํเนนิโครงการเพือ่วดัประสทิธภิาพ

และประสิทธิผล โดยแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้

 1. หลงัจากดําเนนิการซอมแซมทอประปาใหลกูคาเรยีบรอยแลว มสิเตอร

ประปาจะใหลูกคากรอกแบบตอบรับการเขาเย่ียม เรียกวา “ใบตอบรับการเขาเยี่ยม

ลูกคาของมิสเตอรประปา : ศูนยบริการทันใจ กปภ.” ซ่ึงจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

สาเหตุของขอรองเรียนและความคืบหนาในการแกไข โดยถือวาเปนขั้นตอนการลด

ความไมพึงพอใจของลูกคา 

 2. ตนทางทีร่บัเรือ่งรองเรยีน จะโทรกลบัไปหาลกูคาอกีครัง้เพื่อสอบถาม

ถึงความพึงพอใจในการรับบริการ (ภายใน 1-3 วัน) เพื่อสรางความประทับใจใหกับ

ลูกคา

 3. การประเมินประสิทธิผลการดําเนินโครงการในภาพรวม โดยเปนการ

ประเมินประสิทธิผลการทํางานในชวงไตรมาสแรกของการดําเนินการ (ระหวางเดือน

ธันวาคม 2556-กุมภาพันธ 2557) เพื่อเปนการประเมินในเบื้องตนวาโครงการประปา

ทันใจสามารถตอบวัตถุประสงคในการจัดตั้งโครงการนี้ในการลดขอรองเรียน และ

ลดความไมพึงพอใจในการรับบริการจาก กปภ. ไดหรือไม และมากนอยเพียงใด 
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ตลอดจนเพ่ือเปนการศกึษาปญหาหรืออปุสรรคทีอ่าจทาํใหการดําเนนิโครงการประปา

ทันใจไมประสบความสําเร็จ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไขใหทันทวงที 

ประเด็นที่ 3  ปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการประปาทันใจ
 โครงการประปาทนัใจ ประสบปญหา 2 ประเดน็ ไดแก  1. พนกังานไมเพยีง

พอ และ  2. รถจักรยานยนต/อุปกรณไมเพียงพอ โดยแนวทางการแกปญหานั้น จะ

ตองพจิารณาจากผลการดาํเนนิงานในชวงแรก ซึง่หากประเมนิออกมาแลวพบวา การ

ที่มีรถจักรยานยนต/อุปกรณไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถลดปญหาของรองเรียนของ

ลูกคาได คงตองมีการนําผลจากการประเมินดังกลาวเขาคณะทํางานยุทธศาสตรที่ 5 

เพื่อพิจารณาแกไขใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นตอไป

ประเดน็ที่ 4 แนวโนมการดาํเนนิงานดานประชาสมัพนัธโครงการประปาทนัใจ
ของ กปภ.

 สาํหรบัแนวโนมการดําเนนิงานโครงการประปาทนัใจนัน้ ตองพจิารณาจาก

หลายๆ สวนทีเ่กีย่วของประกอบกัน โดยสิง่ทีต่องคาํนงึเปนหลักคอื ผลจากการประเมนิ

การดําเนินโครงการในแตละระยะ วาโครงการดังกลาวมีผลการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวหรือไม และมีสวนชวยในการลดขอรองเรียนในพื้นที่ใหนอยลง

มากนอยเพียงใด ตลอดจนสามารถสรางความใกลชิดและปลูกฝงภาพลักษณองคกร

ในดานการใหบริการลูกคาท่ีรวดเร็วไดหรือไม ซึ่งหากการประเมินผลออกมาพบวา 

โครงการประปาทันใจ สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ก็มีแนวโนมวา

จะมีการขยายผลโครงการตอไปในอนาคตเพื่อปรับปรุงบริการใหรวดเร็วยิ่งขึ้นไป

อภิปรายผล

 การศึกษากระบวนการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ กรณีศึกษา

โครงการประปาทนัใจ เพือ่ศกึษาถึงนโยบายการดําเนนิงานดานประชาสมัพนัธโดยรวม

ของการประปาสวนภูมภิาค (กปภ.) และศกึษาแบบเจาะลึกในกระบวนการดาํเนนิงาน

ประชาสมัพันธโครงการประปาทนัใจ ซึง่เปนหนึง่ในโครงการประชาสัมพนัธของ กปภ. 

สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาแยกตามวัตถุประสงคได ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 นโยบายการดําเนินงานดานประชาสัมพันธของ กปภ. 
 การดําเนินงานดานประชาสัมพันธของการประปาสวนภูมิภาคตามแผน

ยุทธศาสตรองคกร ทางดานลูกคาและบริการนั้น ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 5 (ปรับปรุงบริการใหสะดวกรวดเร็ว) ยุทธศาสตรที่ 6 (พัฒนาสูภาพ-

ลกัษณทีมุ่งเนนมาตรฐานและใกลชดิประชาชน) และยทุธศาสตรที ่7 (รบัผดิชอบสงัคม

และสิ่งแวดลอม CSR) ซึ่งดําเนินการโดยสายงานผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคกร

และลูกคาสัมพันธ) ท่ีมีหนวยงานในสังกัด ไดแก กองสื่อสารองคกร และกองลูกคา

สมัพันธ และถงึแมแตละกองจะมหีนาทีค่วามรบัผดิชอบประจาํอยูแลว แตจะตองพรอม

ในการสนับสนุนการทํางานของอีกกองหนึ่งดวยเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนิน

งานใหเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งผลการศึกษาที่ไดแตกตางกับผลงานวิจัยของ โสธร 

เจริญไทย (2547) ไดทาํการศกึษาเรือ่ง “การประชาสมัพนัธเพือ่สรางเอกลกัษณองคกร

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)” ที่พบวา สวทช. 

ไมมนีโยบายหลกัในการดาํเนนิงานประชาสมัพนัธรวมกนั แตมลีกัษณะกระจดักระจาย

อาํนาจในการทาํงานไปในแตละสวน ทาํใหเกิดปญหาดานการประสานงานระหวางกนั 

และผลการศึกษาของ ชโลมใจ วัฒนสุข (2549) ที่ไดศึกษาเรื่อง “กลยุทธการบริหาร

งานประชาสัมพันธของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” ซ่ึงผลการศึกษาพบวา 

งานประชาสัมพันธของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แบงงานตามโครงสราง

องคกร ซึ่งแตละกลุมงานมีงานประชาสัมพันธรองรับ โดยมีฝายประชาสัมพันธสังกัด

กลุมบริหารองคการ เปนศูนยกลางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

 นอกจากนี ้จากการศกึษาพบวา นโยบายดานการประชาสมัพนัธของ กปภ. 

เปนสวนหน่ึงตามแผนยุทธศาสตรองคกรท่ีไดมาจากผลการสํารวจความตองการของ

ลูกคา โดย กปภ. ไดวาจางสถาบันภายนอกดําเนินการทําวิจัยเพื่อใหทราบถึงความ

ตองการ ความคาดหวัง และสิ่งท่ีตองการจาก กปภ. ซึ่งการดําเนินการดังกลาว

สอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการประชาสัมพันธที่ระบุวา จุดเริ่มตนของการ

ประชาสัมพันธ คือ การรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงที่มีอยูเพื่อการเรียนรูสถานภาพของ

หนวยงานนัน้ๆ วาจะทาํการประชาสมัพนัธอยางไร การรวบรวมขอมลูดงักลาวจะตอง

กระทําดวยวธิทีีจ่ะไดขอมลู ขอเทจ็จรงิทีม่คีวามเทีย่งตรงและเชือ่ถอืไดจรงิๆ (พรทพิย 

พิมลสินธุ, 2545, น.17-18)
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 ในสวนของนโยบายทางการแสดงความรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอม 

(CSR) ยังสอดคลองกับแนวคิดการประชาสัมพันธ ที่ระบุวา “การประชาสัมพันธเปน

ความพยายามท่ีมีการวางแผนในการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดในจิตใจของ

สาธารณชนที่เก่ียวของ โดยกระทําส่ิงที่ดีท่ีมีคุณคากับสังคม เพื่อใหสาธารณชน

เหลานั้นมีทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน” (เสรี วงษมณฑา, 2525, น.4 อางถึงใน พรทิพย 

พิมลสินธุ, 2545, น.12-13) 

 ดานปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานประชาสัมพันธของ กปภ. นั้น 

พบวา มีความสอดคลองกับปญหาและอุปสรรคที่พบไดในงานประชาสัมพันธตามที่ 

วริชั ลภริตันกุล ไดกลาวถงึวา ปญหาและอปุสรรคทีใ่นงานประชาสัมพันธ ไดแก ความ

ไมเขาใจความหมายที่แทจริงของคําวาการประชาสัมพันธ ขาดการเหลียวแลเอาใจใส

จากผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน ขาดเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ ขาดลักษณะการบริหารที่ดี ขาดการวางแผนและวิจัยประเมินผล ขาด

การประสานงาน (coordination) และการประสานความรวมมือ (Co-operation) 

ภายในแตละองคกรสถาบันตางๆ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิริพร ปนเพ็ชร 

ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “แนวทางกําหนดแผนประชาสัมพันธภาพลักษณของธนาคาร

ออมสิน” ที่ระบุวา ผูบริหารของธนาคารบางทานไมเห็นถึงประโยชนของงานประชา-

สมัพนัธ จงึไมไดสนบัสนนุใหงานโฆษณาและประชาสมัพนัธของธนาคารเจรญิกาวหนา

เทาที่ควร และปญหาในดานศักยภาพของบุคลากร 

ประเด็นที่ 2  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการประปาทันใจ
ของ กปภ.

 กระบวนการในการดําเนินโครงการดังกลาวน้ัน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 

ไดแก การวิจัย/รับฟงความคิดเห็นของประชาชน การวางแผนและการตัดสินใจ การ

ดาํเนินการสือ่สาร และการประเมนิผล ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Cutlip & Center 

ที่ระบุวา ในการดําเนินงานประชาสัมพันธนั้น โดยทั่วไปแลวจะมีกระบวนการดําเนิน

งานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 4 ขั้นตอน คือ การวิจัยและรับฟงความคิดเห็น 

การวางแผนและการตัดสินใจ การดําเนินการสื่อสาร และการประเมินผล 
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 ซ่ึงกระบวนการดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง กระบวนการประชา-

สัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ ชลันทิพย ประดับพงษา (2543) 

ที่พบวากระบวนการประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิในชวงที่อยู

ภายใตการบรหิารงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย และบรษิทั ทาอากาศยาน

กรุงเทพแหงใหม จํากัด ประกอบ 4 ข้ันตอน คือ ขั้นการวิจัย-รับฟง ขั้นวางแผน 

ขัน้ตอนการสือ่สารและขัน้ตอนการประเมนิผล แตยงัคงมรีายละเอยีดทีแ่ตกตางกนัไป

ประเด็นที่ 3 ปญหาการดําเนินงานประชาสัมพันธ “โครงการประปาทันใจ”
 โครงการประปาทันใจประสบปญหา 2 ประเด็น ไดแก 

 1. พนักงานไมเพียงพอ 

 2. รถจักรยานยนต/อุปกรณไมเพียงพอ 

 ทั้งนี้ ตองรอการประเมินผลดําเนินโครงการเพื่อวิเคราะหปญหา/อุปสรรค

ในการดําเนินโครงการเพิ่มเติมตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุคล นุมาศ 

(2548) ทีไ่ดทาํการวจิยัเรือ่ง “ศึกษาการดาํเนนิงานประชาสัมพนัธของกรมชลประทาน” 

ทีพ่บวา การบรหิารเพือ่การดาํเนินงานประชาสมัพนัธของกรมชลประทานยงัคงประสบ

ปญหาดานงบประมาณทีจ่ดัสรรสาํหรบัการประชาสัมพนัธทีม่ไีมเพยีงพอ ดานบคุลากร

ที่มีจํานวนนอยรวมทั้งเจาหนาที่ในสวนอื่นยังไมเขาใจงานประชาสัมพันธอีกดวย 

 แตแตกตางกับผลการศึกษาของ อิศรานันท ทองเนียม (2540) ที่ไดทําการ

วจิยัเรือ่ง “สภาพและปญหาการดาํเนนิงานประชาสัมพนัธขององคกรธรุกจินํา้มนัตาม

ทัศนะของนักประชาสัมพันธองคกร” ซ่ึงพบวาจะมีปญหาท่ีหลากหลายกวา ไดแก 

ปญหาดานกลุมเปาหมาย ปญหาดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ และปญหาดาน

นโยบาย เนือ่งจากโครงการประปาทนัใจเปนโครงการทีเ่กดิจากแผนยทุธศาสตรองคกร

ซึ่งผานการเห็นชอบจากคณะผูบริหารของ กปภ. ทําใหไมประสบปญหาดานนโยบาย 

และเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการใหบริการลูกคาใหมีความสะดวกรวดเร็วมาก

ขึ้น จึงไมมีปฏิกิริยาตอตานหรือไมพอใจกับโครงการนี้แตอยางใด
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ประเดน็ที่ 4  แนวโนมการดาํเนนิงานดานประชาสมัพนัธโครงการประปาทนัใจ
ของ กปภ.

  โครงการประปาทันใจ เปนโครงการหนึ่งตามแผนงานโครงการภายใต

ยุทธศาสตรที่ 5 (การปรับปรุงบริการใหสะดวกรวดเร็ว) และยุทธศาสตรที่ 6 (การ

พัฒนาสูภาพลักษณองคกรท่ีมุงม่ันมาตรฐานและใกลชิดกับประชาชน) ท่ีตองการส่ือ

แนวคิด “ผอนคลายทุกขรอนของลูกคาเหมือนเปนทุกขรอนของเราเอง” ดวยการแก

ปญหาทันทีตามหลักการ 3 ระดับ คือ “ลดความไมพึงพอใจ สรางความพึงพอใจ และ

เตมิความประทบัใจ” ซ่ึงเริม่ดาํเนนิโครงการอยางเปนทางการเมือ่เดอืนธนัวาคม 2556 

  สําหรับแนวโนมการดําเนินงานโครงการประปาทันใจนั้น ในเบื้องตน

เปนโครงการระยะยาวตามแผนยทุธศาสตรองคกรทีต่องการเนนปรับปรงุการใหบรกิาร

ลูกคาใหสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แตทั้งนี้ตองพิจารณาประกอบกับผลการประเมิน

โครงการในแตละระยะดวย เน่ืองจากจะเปนสิ่งที่บงบอกถึงความมีประสิทธิผลของ

โครงการวาประสบความสําเร็จในการดําเนินงานมากนอยเพียงไร ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน

การกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการประปาทันใจในอนาคต รวมถึงระยะเวลา

ในการดําเนินโครงการดวย

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะที่คนพบจากการศึกษา
 1. จากการศกึษาในครัง้นี ้พบวา กระบวนการดาํเนนิโครงการประปาทนัใจ 

ในขั้นตอนของการประเมินประสิทธิผลเปนการประเมินโดยผูจัดการ กปภ.สาขา 

ซึ่งผลที่ไดจะเปนผลการดําเนินงานในมุมมองของผูปฏิบัติงานเพียงดานเดียว ดังน้ัน 

ผูศึกษาจึงมีความคิดเห็นวาควรจะเพิ่มการประเมินผลโดยใหลูกคาผูรับบริการเปน

ผูตอบแบบสอบถามดวย เพือ่ใหการประเมนิประสิทธผิลของโครงการมคีวามเทีย่งตรง

มากขึ้น และทราบถึงขอดี/ขอบกพรองของโครงการจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

 2. ปจจบุนัการดําเนนิโครงการประชาสมัพนัธของ กปภ. ไมไดมกีระบวนการ

ในการดาํเนนิงานอยางเปนระบบในทกุโครงการ โดยเฉพาะในขัน้ตอนการประเมนิผล 

ทาํใหไมทราบถึงปจจยัแหงความสาํเรจ็ ปญหา/อปุสรรคทีอ่าจสงผลใหการดาํเนนิงาน
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ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ตลอดจนไมทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนกลุม

เปาหมาย ซึ่งจากการศึกษาทําใหทราบวาขั้นตอนในกระบวนการดําเนินการ

ประชาสัมพันธทั้ง 4 ขั้นตอนลวนมีความสําคัญทั้งสิ้น ดังนั้น หาก กปภ. มีการดําเนิน

การที่เปนระบบ คาดวาจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานประชาสัมพันธของ 

กปภ. มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดมากขึ้น

 3. การดําเนินการโครงการประปาทันใจ ยังขาดการจัดการที่ใชในการ

ตดัสนิใจในกรณมีีผูรองเรยีนตองการความชวยเหลอือยางเรงดวน ถงึแมในเบือ้งตนจะ

มีเกณฑ 12 ขอไวสําหรับพิจารณาแลวก็ตาม แตหากผูรองเรียนเขาเกณฑ 12 เกณฑ

ทั้งคู ยังไมมีเกณฑพิจารณาขั้นตอไปวาจะเลือกไปแกปญหาใหกับลูกคารายใดกอน 

ทั้งนี้ หากในการดําเนินโครงการประปาทันใจมีเกณฑในการพิจารณาอยางละเอียด

มากขึ้น คาดวาจะสงผลใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางมีมาตรฐานและเปน

ระบบยิ่งขึ้นตอไป

 4. โครงการประปาทันใจ ยังไมมีการตรวจสอบในขั้นตอนการประเมิน

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีในหลักการระบุวาจะตองมีการโทรกลับไปสอบถามลูกคา

เพื่อสรางความประทับใจทุกครั้ง ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไมไดมีการดําเนินการดังกลาว

ทุกครั้ง ดังนั้น เพื่อใหโครงการประปาทันสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงเห็นวา

ควรมรีะบบการตรวจสอบวาในแตละขอรองเรยีนไดมกีารโทรกลบัไปสอบถามเพือ่สราง

ความประทับใจใหกับลูกคาหรือไมดวย

 5. การบริหารจัดการโครงการประปาทันใจ จะมีผูจัดการ กปภ.สาขา 

แตละแหงเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการบริหารจัดการระบบตางๆ ซ่ึงทําใหความสําเร็จ

ในการลดความไมพึงพอใจ สรางความพึงพอใจ และลดความไมพึงพอใจของลูกคาใน

แตละพืน้ที ่สวนหนึง่เกดิจากความรูความเขาใจและความสามารถในการบรหิารจดัการ

ของผูจัดการ กปภ.สาขา น้ันๆ ดวย ดังน้ัน เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหการ

ดาํเนนิการโครงการประปาทนัใจสงผลตอความรูสกึ ตลอดสรางภาพลกัษณทีด่ใีนการ

ใหบริการขององคกรในภาพรวม ผูศึกษาเห็นวาควรมีการจัดอบรมสัมมนาสรางความ

รูความเขาใจ แสดงใหเหน็ถงึความสาํคญัของโครงการ และเนนยํา้ถึงวธิกีารปฏิบตังิาน

ใหกบัผูจดัการ กปภ.สาขา และมิสเตอรประปาอยางสมํา่เสมอดวย เพือ่เปนการตอกยํา้

วาบุคคลเหลานี้เปนสวนสําคัญที่จะทําใหโครงการประสบความสําเร็จหรือไมตอไป



JC JournalJournalJC 276

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

 1. การศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงการศึกษาโครงการประชาสัมพันธเพียง

โครงการเดียวเทาน้ัน ดังน้ัน หากผูท่ีสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธของ กปภ. สามารถศึกษาโครงการประชาสัมพันธโครงการอื่นๆ ได

 2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึกผูที่จัดตั้งและมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินโครงการประปาทันใจ ทั้งนี้ หากจะ

มีการขยายผลการศึกษาโครงการประปาทันใจเพิ่มเติม การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

สอบถามถึงความพึงพอใจในการรับบริการโครงการประปาทันใจของกลุมเปาหมาย

เปนอีกมิติหนึ่งที่นาสนใจ

 3. สามารถนาํผลการศกึษากระบวนการดาํเนนิโครงการประปาทนัใจทีไ่ด

ในครัง้นี ้ไปขยายผลโดยการศกึษาเปรยีบเทยีบกบัการดาํเนนิโครงการประชาสมัพนัธ

ของหนวยงานรฐัวสิาหกจิอืน่ๆ ทีม่กีารดาํเนนิงานใกลเคยีงกนัเพ่ือหาจดุรวมจดุตางได
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ผูกลั่นกรองโดย

 

 การศึกษา เรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับและความคิดเห็นที่มีตอสื่อสารการ

ตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยของกุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับ ความคิดเห็นที่มี

ตอการสือ่สารการตลาดของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย และความแตกตางระหวางลักษณะ

ประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

รวมทัง้ความสมัพนัธระหวางการเปดรบัชมกับความคดิเหน็ทีม่ตีอการสือ่สารการตลาด

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

 การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

มีรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และใชการวัดผลเพียง

ครั้งเดียว (One-Shot Case Study) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมคนวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน ที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง และมีอายุ 25-34 

ป มากที่สุด สวนวุฒิการศึกษาสวนใหญ คือ ปริญญาตรี มีสถานภาพโสดเปนสวนใหญ 

มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท และในสวนของพฤติกรรมการเปดการสื่อสาร

การตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจากสื่อ หรือชองทางตางๆ โดยเฉลี่ย 16.94 ครั้ง

ตอเดือน หรือโดยประมาณ 17 ครั้งตอเดือน ภายใน 1 เดือน กลุมตัวอยางเปดรับการ

สื่อสารการตลาดประเภทปายโฆษณา/สื่อกลางแจง, สื่อเคลื่อนที่มากที่สุด โดยกลุม

ตวัอยางมกีารเปดรบัเนือ้หาขาวสารตางๆ ทีน่าํเสนอผานการสือ่สารการตลาดของธรุกจิ

อสังหาริมทรัพยในลักษณะขอมูลเกี่ยวกับราคามากที่สุด สําหรับความคิดเห็นที่มีตอ

การสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิด

เหน็อยูในระดบัเหน็ดวยมาก วา การสือ่สารการตลาดนาํเสนอขอมลู/เนือ้หามปีระโยชน

ตอการตัดสินใจเลือกมากที่สุด 

 สําหรับการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดดังนี้

 สมมติฐานที่ 1  พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีความถี่ใน

การเปดรับเครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาดของธรุกจิอสังหารมิทรพัยไมแตกตางกนั 

บทคัดยอ
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ในเรื่องของการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย

จากประเภทการสื่อสารการตลาด พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีระดับการ

เปดรับการสื่อสารเก่ียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยจากการสื่อสารการตลาด ประเภท

การโฆษณาผานสือ่เฉพาะกจิแตกตางกนั และสวนของการเปดรบัเนือ้หาขาวสารตางๆ 

ทีน่าํเสนอผานการสือ่สารการตลาดของธรุกจิอสงัหารมิทรพัยนัน้ พบวา คือ ระดบัการ

ศึกษาที่แตกตางกันจะมีระดับการเปดรับเน้ือหาขาวสารตางๆ ที่นําเสนอผานการ

สื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย แตกตางกัน แตเพศ อายุ สถานภาพสมรส 

และรายไดสวนตัวท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอการเปดรับเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด

เกีย่วกบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัยจากประเภทการสือ่สารการตลาดตางๆ และการเปดรบั

เนื้อหาขาวสารตางๆ ที่นําเสนอผานการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 สมมตฐิานที ่2  พบวา พฤตกิรรมการเปดรบัการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยมคีวามสมัพนัธกบัความคดิเหน็ตอการส่ือสารทางการตลาดของธรุกจิ

อสงัหารมิทรพัย สามารถสรปุไดวา ความถ่ีในการเปดรบัการส่ือสารทางการตลาดของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการสื่อสารทางการตลาด

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สวนในดานการเปดรับการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัยจากประเภทการสือ่สารการตลาด พบวา ระดบัการเปดรบัการสือ่สาร

การตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจากประเภทการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ

กับความคิดเห็นตอการส่ือสารทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สวนการเปด

รบัเนือ้หาขาวสารตางๆ ทีน่าํเสนอผานการสือ่สารการตลาดของธรุกิจอสังหารมิทรพัย 

พบวา ระดับการเปดรับเนื้อหาขาวสารตางๆ ที่นําเสนอผานการสื่อสารการตลาดของ

ธรุกจิอสงัหาริมทรพัยมคีวามสมัพนัธกบัความคดิเหน็ตอการสือ่สารทางการตลาดของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปดรับและความคิดเห็น, ส่ือสารการตลาดของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 “ทีอ่ยูอาศยั” เปนหนึง่ในปจจยัพืน้ฐานท่ีมคีวามสาํคญัตอการดาํรงชีวติของ

มนษุยเรา ซึง่นอกจากการใชประโยชนเพือ่การพกัอาศัยแลว เรายงัใชทาํกจิกรรมตางๆ 

อกีมากมายในชีวิตประจาํวัน ความสาํคัญของทีอ่ยูอาศยันัน้ใชเปนเพยีงทีพํ่านกัพกัพงิ

เทานั้น แตในอีกแงมุมหน่ึงท่ีอยูอาศัยยังสามารถบงบอกถึงรสนิยม และฐานะความ

เปนอยูของผูเปนเจาของอีกดวย ซึ่งในปจจุบันที่อยูอาศัยมีอยูหลายลักษณะ โดยมีชื่อ

เรยีกแตกตางกนัออกไป ไมวาจะเปน บานเดีย่ว บานแฝด ทาวนเฮาส และคอนโดมเินยีม 

เปนตน การท่ีมนุษยเลือกท่ีท่ีอยูอาศัยในลักษณะใดนั้น ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยหลาย

ประการ เชน ราคา ทําเลท่ีตั้ง ความสะดวกสบาย จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว 

หรือแมแตจุดมุงหมายในเชิงธุรกิจ เปนตน

 ในอดีตธุรกิจอสังหาริมทรัพยมักจะใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑ ทําเล

ที่มีศักยภาพ และราคาเปนหลัก แตในปจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการแขงขันกัน

สูงมาก แตความแตกตางทางดานผลิตภัณฑ ทําเล และราคาน้ันถือวาจุดขายที่

คลายคลงึกนั ทาํใหผูบรหิารธรุกจิอสงัหารมิทรัพยตองพยายามสรางภาพพจนของตน

ใหแตกตางออกไปจากคูแขงอื่นๆ ซ่ึงการเสริมสรางภาพลักษณนี้เองที่ตองอาศัยการ

สือ่สารเปนหลกั การเสรมิสรางประสทิธภิาพในการขายกต็องอาศยัการสือ่สารทางการ

ตลาดเขามาชวย ดังน้ันนโยบายการสื่อสารการตลาดจึงเขามามีบทบาทอยางมากใน

สภาวะทางการตลาดที่เปนของผูบริโภคอยางในทุกวันนี้ เพราะผูบริโภคยอมเลือกรับ

ขาวสารที่สามารถสนองตอความตองการของตนเองไดเปนอยางดี

 ในปจจุบันตองยอมรับวาผูบริโภคเปนผูควบคุมตลาด และผูบริโภคเองก็มี

ความพิถีพิถันในการเลือกโครงการมากขึ้นและใชเวลาพิจารณายาวนานขึ้นในการ

ตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย ทําใหผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยตางจําเปนตองแสวงหา

เครื่องมือทางการบริหารการตลาดใหม เขามาชวยในการปรับกลไกตลาดและพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ เพื่อท่ีจะปรับตัวและนํามาซึ่งความไดเปรียบใน

การชวงชิงสวนแบงการตลาดมาถือครองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ดังน้ันการสราง

ความสมัพันธอนัดกีบัผูบรโิภคจงึถอืเปนสิง่สาํคญัอีกดวย และในปจจบุนัพฤตกิรรมของ
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ผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูบริโภคมีการแสวงหาขอมูลขาวสารจากส่ือ
หลากหลายชองทาง หลากหลายประเภท เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือก
ซื้อที่อยูอาศัย โดยมีการคํานึงถึงปจจัยทางการตลาดและปจจัยแวดลอมตางๆ ผู
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงจําเปนตองหาวิธีที่จะทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
สามารถปรับเปลี่ยนพรอมรับตอสถานการณในปจจุบันท่ีขับเคล่ือนโดยผูบริโภคที่มี
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีอํานาจในการซื้ออยางมีระบบ ผูประกอบ
การธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึงตองเขาใจระบบการบริหารการตลาด ตลอดจนทําความ
เขาใจกลยทุธและหวัใจสาํคญัในการขบัเคลือ่นองคกรเพือ่รุกตลาดและขยายฐานกลุม
ลูกคาไปพรอมๆ กัน
 ดวยเหตุน้ี ทําใหผูวิจัยมีความสนใจและตองการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเปดรับและความคิดเห็นท่ีมีตอการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทําการศึกษาจากกลุมเปาหมาย
ซึ่งเปนกลุมคนวัยทํางาน ซ่ึงกลุมคนวัยทํางานน้ีเองจะเปนกลุมที่สามารถสรางรายได 
และมีรายไดเพียงพอ และสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการตางๆ ไดดวย
ตนเอง ซึ่งคนกลุมนี้จะมีโอกาสซื้อบานหรือคอนโดเพ่ือเปนการมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเองในอนาคต ซ่ึงผลทีไ่ดจากการศกึษาในคร้ังนีผู้ประกอบการธรุกิจอสงัหารมิทรพัย
สามารถนาํมาปรบัใชเพือ่เปนแนวทางในการพจิารณาการวางแผนการสือ่สารการตลาด
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมตรงกบัความตองการของกลุมเปาหมายมากทีสุ่ด 
อีกทั้งยังเปนการสรางโอกาสทางดานการตลาดตอธุรกิจที่อยูอาศัย เพื่อท่ีจะสามารถ

แขงขัน และสรางความไดเปรียบแกคูแขงทางธุรกิจตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรของกลุมคนวยัทาํงานในเขตกรงุเทพ-
มหานคร
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
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 4. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรม

การเปดรบัการสือ่สารการตลาดของธรุกจิอสงัหารมิทรพัยของกลุมคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร

 5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบักบัความคดิเห็น

ทีม่ตีอการสือ่สารทางการตลาดของธรุกจิอสงัหาริมทรพัยของกลุมคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกกรมการเปดรับและความคิดเห็นที่มีตอการสื่อสาร

การตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยของกลุมคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ไดทําการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการศึกษาเชิง

สํารวจ (Survey Research Method) และใชการวัดผลเพียงครั้งเดียว (One-Shot 

Case Study) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง

ผลการวิจัยและอภิปราย

ขอมูลทั่วไปทางดานลักษณะทางประชากร
 จากการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ โดยมอีายรุะหวาง 

25-34 ป วุฒิการศึกษาสวนใหญ คือ ปริญญาตรี สถานภาพสวนใหญ คือ โสด และ

มีรายไดตอเดือน คือ 20,001-30,000 บาท พฤติกรรมการเปดรับการส่ือสารทาง

การตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจากสื่อ หรือ

ชองทางตางๆ โดยเฉลี่ย 16.94 ครั้งตอเดือน หรือโดยประมาณ 17 ครั้งตอเดือน 

ภายใน 1 เดือน กลุมตัวอยางเปดรับการสื่อสารการตลาดประเภทปายโฆษณา/

สื่อกลางแจง, สื่อเคลื่อนที่มากที่สุด รองลงมาคือ ชิ้นงานโฆษณาทางสื่ออินเทอรเน็ต/

เว็บไซต และเปดรับสปอตโฆษณาทางวิทยุนอยที่สุด โดยกลุมตัวอยางมีการเปดรับ
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เนื้อหาขาวสารตางๆ ที่นําเสนอผานการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ในลักษณะขอมูลเก่ียวกับราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ ขอมูลเกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง และ

ลักษณะขอมูลเกี่ยวกับกับความเชี่ยวชาญของเจาของโครงการ นอยที่สุด 

ความคิดเห็นที่มีตอการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญความคิดเห็นที่มีตอการสื่อสาร

การตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย วา การสื่อสารการตลาดนําเสนอขอมูล/เนื้อหามี

ประโยชนตอการตัดสินใจเลือกมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสื่อสารการตลาดมีวิธี

ในการนาํเสนอผานชองทางตางๆ ไดเขาใจงาย และมีความคดิเหน็เกีย่วกบัการสือ่สาร

การตลาดนําเสนอขอมูล/เนื้อหาที่มีความนาเชื่อถือ นอยที่สุด 

จากการสรุปผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
 พฤตกิรรมการเปดรบัการสือ่สารทางการตลาดของธรุกิจอสังหารมิทรพัย
 จากผลการศกึษา “พฤตกิรรมการเปดรบัการส่ือสารทางการตลาดของธรุกจิ
อสังหาริมทรัพย“ ผูศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับการ
สือ่สารการตลาดของธรุกิจอสงัหารมิทรพัยจากสือ่ หรอืชองทางตางๆ โดยเฉลีย่ 16.94 
ครั้งตอเดือน หรือโดยประมาณ 17 ครั้งตอเดือน โดยเปดรับการสื่อสารการตลาด
ประเภทปายโฆษณา/สื่อกลางแจง, สื่อเคลื่อนที่มากที่สุด ซึ่งการใชสื่อโฆษณาในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจะนิยมใชสื่อประเภท สื่อโฆษณานอกบาน (Out of Home Media) 
มากกวาสื่ออื่นๆ เน่ืองจากโฆษณาสวนใหญจะเปนโฆษณาเพื่อใหขาวสารขอมูลกับ
ลูกคา โดยมุงหวังผลที่การขายโครงการอสังหาริมทรัพยเปนหลัก และดวยความที่
อสังหาริมทรัพยเปนสินคาที่เคลื่อนที่ไมได ขึ้นโครงการที่ไหนก็อยูตรงนั้น ทําให
อสังหาริมทรัพยแตละโครงการถูกกําหนดลักษณะทางภูมิศาสตรของลูกคาเปาหมาย
ไวชัดเจน ดังน้ัน สื่อโฆษณานอกบาน (Out of Home Media) ที่ตั้งไวริมถนนใน
เสนทางที่กลุมเปาหมายผานไปมาจึงเปนสื่อที่เหมาะสม

 ความคิดเห็นที่มีตอการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 ในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้นสิ่งท่ีกลุมตัวอยาง
ใหความสนใจมากทีส่ดุ กค็อื ขอมลูเกีย่วกบัราคา เนือ่งจากราคาเปนปจจยัสาํคญัทีก่อ
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ใหเกิดการตัดสินใจ อีกทั้ง ราคายังเปนขอความสําคัญที่นักการตลาดใชในการสื่อสาร
กับลูกคา ดังนั้น ความคิดเห็นที่วา การสื่อสารการตลาดอสังหาริมทรัพยนั้นสามารถ
นําเสนอขอมูลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจเลือก จึงมีมากที่สุด สวนในเรื่องความคิด
เห็นที่วา การสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีวิธีในการนําเสนอผานชอง
ทางตางๆ ไดเขาใจงายนั้น เปนผลดีอยางมาก เพราะในการสื่อสารการตลาดนั้น มี
วัตถุประสงคในการติดตอสื่อสารผานชองทางตางๆ ใหลูกคาไดเขาใจงาย

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
 1. ในเรื่องของเนื้อหาขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับราคา นับเปนสิ่งที่กลุม
ตัวอยางใหความสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
ดังนั้นในการส่ือสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ผูประกอบการควรใหความ
สําคัญอยางมาก
 2. ในเรือ่งของความคดิเหน็นัน้ การสือ่สารการตลาดของธรุกจิอสังหารมิ-
ทรัพยนั้นมีประโยชนตอการตัดสินใจอยางมาก ดังนั้นจึงถือวา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ประสบความสําเร็จในการสื่อสารการตลาด 
 3. ในเรือ่งเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดของธรุกจิอสงัหารมิทรพัยจรงิอยู
ทีส่ือ่ประเภทปายโฆษณา/สือ่กลางแจง, สือ่เคลือ่นทีจ่ะสามารถเขาถงึผูรบัสารไดดทีีสุ่ด 
แตผูประกอบการอาจใหความสําคัญในสื่ออื่นๆ มากขึ้น เชน พนักงานขาย อาจมีการ
จดัอบรมพนกังานใหมคีวามรูในเรือ่งขอมลูอยางถกูตองแมนยาํ ซึง่การส่ือสารระหวาง
บุคคลน้ันเปนการสื่อสารท่ีโนมนาวจิตใจไดดีกวาส่ือชนิดอื่นๆ หรือแมกระทั่งส่ือ
อนิเทอรเนต็ ทีม่ตีนทนุในการผลติสือ่นอยกวาสือ่อืน่ๆ สามารถสือ่สารไดอยางรวดเรว็ 
โดยในปจจุบันคนสวนใหญก็นิยมหาขอมูลจากสื่อชนิดนี้ ซึ่งในอนาคตสื่ออินเทอรเน็ต
อาจเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งตอไป
 1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษากลุมตัวอยางที่มีความตองการซื้อ

โครงการอสังหาริมทรัพยโดยตรง เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการ
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เปดรับสื่อสารการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือแมกระทั่งความตองการใน

เนื้อหาขาวสารของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

 2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาตัวแปรตนที่เกี่ยวของกับผูซื้ออื่นๆ 

เชน ตัวแปรดานวิถีชีวิต ตัวแปรดานบุคลิกภาพ เปนตน เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้

ไมพบความแตกตางดานประชากรศาสตร

 3. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับประเภทสื่อสารการตลาด

ประเภทใหมๆ เชน Application บนโทรศัพทมือถือ เพื่อดูวาสื่อดังกลาวสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากนอยเพียงใด และกลุมเปาหมายมีความคิดเห็นอยางไร
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ผูกลั่นกรองโดย

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรม

การเปดรับชมรายการ ความคิดเห็นของผูชม และความสัมพันธระหวางลักษณะ

ประชากรกบัพฤตกิรรมการเปดรบัชม รวมทัง้ ความแตกตางระหวางการเปดรบัชมกับ

ความคิดเหน็ทีม่ตีอรายการขาวภาคคํา่ของสาํนกัขาวไทยท่ีใชเทคโนโลยวิีดโีอวอลลใน

การนาํเสนอ โดยใชวธิกีารศกึษาเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) มรีปูแบบการ

ศกึษาเชงิสาํรวจ (Survey Research Method) ดวยการใชแบบสอบถาม (Question-

naire) เปนเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูกบักลุมตวัอยางทีเ่ปนประชากรท่ีอาศยั

อยูในกรงุเทพมหานคร จาํนวน 300 คน ทีม่อีาย ุ18 ปขึน้ไป จากการศกึษาพบวา อายุ

และรายไดมคีวามสมัพนัธกบัลกัษณะการเปดรับชม และรายไดตอเดอืนมคีวามสัมพนัธ

กับความถี่ในการเปดรับชม รวมทั้ง พฤติกรรมการเปดรับกับระดับความคิดเห็น 

โดยเฉพาะดานความสนใจเปดรบัขาวสารและภาพขาว ทีแ่ตกตางกัน จะมผีลใหมรีะดบั

ความคิดเห็นตอรายการขาวภาคคํ่าที่ใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนําเสนอของ

สํานักขาวไทย สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน แตกตางกันดวย 

คําสําคัญ: การเปดรับ, ความคิดเห็น, เทคโนโลยีวิดีโอวอลล, ขาวภาคคํ่า, สํานักขาว

ไทย, สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

บทคัดยอ
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สื่อโทรทัศนถือเปนสื่อท่ีกลายมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตในสังคมไทยท่ีเกือบ

ทุกบานจะมีเครื่องรับโทรทัศน สื่อโทรทัศนเปนสื่อที่มีลักษณะที่สามารถเขาถึงไดงาย

มีทั้งภาพและเสียง และสามารถสรางประสบการณเสมือนจริงใหแกผูรับชมทางบาน

ได ดังนั้น สื่อโทรทัศนจึงไดรับความนิยมเปนอันดับตนๆ ของสื่อสารมวลชน จากการ

ที่สื่อโทรทัศนไดรับความนิยมอยางมากน้ีเอง ทําใหสถานีโทรทัศนแตละชองเกิดการ

แขงขนักนัสงูขึน้ ซึง่รายการสวนใหญทีส่ถานโีทรทศันนาํมาแขงขนักนันอกจากจะเปน

รายการประเภทตางๆ แลว รายการประเภทขาวก็เปนอีกรายการหนึ่งที่มีการแขงขัน

ดานวธิกีารนาํเสนอและการรายงานขาว อาจเปนเพราะการหนัมาบรโิภคขอมลูขาวสาร

ของคนในสังคมมีเพิ่มมากขึ้น

 จากการท่ีผูชมหันมาบริโภครายการขาวเพื่อสนองความตองการในการ

ดาํเนนิชวีติประจาํวนั สงผลใหสถานตีางๆ เกดิการแขงขนัในดานการผลติรายการขาว

ใหมเีรตติง้ทีส่งูขึน้ โดยนาํเอาเทคโนโลยตีางๆ ท่ีมคีวามทันสมยัมาชวยใหการเสนอขาว

มีความนาสนใจและเขาใจไดงายยิ่งขึ้นดวย เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับสถานี

ชองอื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีวิดีโอวอลลซึ่งเปนจอภาพแสดงผลขนาดใหญ 

ถกูนาํมาเปนเครือ่งมอืในการนาํเสนอขาว ซึง่สถานตีางๆ อาท ิสถานโีทรทศันไทยทวีสีี 

ชอง 3, สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 นํามาใชในการเสนอขาว และสถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนน นํามาใชในการรายงานขาวของสํานักขาวไทย เปนตน เพื่อการแขงขัน 

สรางสีสัน และสรางความสนใจในการนําเสนอใหเกิดแกผูรับชม

 สํานักขาวไทย ถือเปนองคกรขาวที่กอตั้งขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย 

โดยปจจบุนัสาํนกัขาวไทยมหีนาทีร่บัผดิชอบหลกัในการผลติ รวบรวม จดัเกบ็ วเิคราะห 

และรายงานขาว เพื่อนําเสนอออกอากาศ ในสื่อของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

และออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง มีการใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลมาประกอบ

ในการนําเสนอขาว ตามนโยบายของผูบริหารของสถานีโมเดิรนไนนที่ไดตระหนักถึง

การบรหิารงานขาววา จะทาํอยางไรเพือ่ใหการรายงานขาวมคีวามนาสนใจ ดวยเนือ้หา

ของขาวทีท่กุสถานตีางมอียูเทาๆ กนั หากการรายงานขาวแบบทัว่ๆ ไปกจ็ะเหมอืนกบั
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สถานีโทรทัศนอื่นๆ ไมไดสรางหรือดึงดูดความสนใจของผูชมแตอยางใด และจุดนี้เอง

ผูบรหิารจงึนาํเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเขามาชวยในการบรหิารงานขาว ซึง่สวนใหญ

จะนํามาใชในการนําเสนอขาวใหมีความนาสนใจยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูชมในกรุงเทพมหานครที่รับชม

รายการขาวภาคคํ่าของสํานักขาวไทยที่นําเสนอดวยเทคโนโลยีวิดีโอวอลล

 2. เพื่อศึกษาถึงการเปดรับชมรายการขาวภาคคํ่าที่ใชเทคโนโลยีวิดีโอ

วอลลในการนําเสนอของผูชมในกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของผูชมในกรุงเทพมหานครที่มีตอรายการ

ขาวภาคคํ่าที่นําเอาเทคโนโลยีวิดีโอวอลลมานําเสนอของสํานักขาวไทย

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรกับการเปดรับชม

รายการขาวภาคคํ่าท่ีใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนําเสนอของผูชมในกรุงเทพ-

มหานคร

 5. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางระหวางการเปดรับชมรายการขาวภาคคํ่า

กบัความคดิเหน็ของผูชมในกรงุเทพมหานครทีมี่ตอรายการขาวของสํานกัขาวไทยทีใ่ช

เทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนําเสนอ

วิธีการวิจัย

 การศกึษาในครัง้นีไ้ดทาํการศึกษาในเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) 

มีรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และใชการวัดผลเพียง

ครั้งเดียว (One-Shot Case Study) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมลีกัษณะ

คําถามเปนคําถามปลายปด (Close-ended Questionnaire) จํานวน 11 ขอ และ

คําถามแบบปลายเปด (Open-ended Questionnaire) จํานวน 1 ขอ รวมทั้งสิ้น 12 

ขอ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
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 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปทางดานลักษณะทางประชากร

 สวนที่ 2  พฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาว 

 สวนที่ 3  ความคิดเห็นตอการรับชม 

 สวนที่ 4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด (Open 

ended) เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

  สําหรับกลุมตัวอยางที่ใช คือ ประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป และเปนผูชมรายการขาวภาคคํ่า จํานวน 300 คน โดยใชการ

สุมกลุมตัวอยางแบบผสมผสาน (Mixed-Method Sampling) โดยมีลําดับขั้นตอน

ของการสุมตวัอยาง คอื  1. ใชการสุมตวัอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

โดยใชวิธีการจับสลาก จากทั้งหมด 50 เขต โดยสุมจับสลากใหเหลือเพียง 5 เขต ไดแก 

เขตหวยขวาง เขตราชเทวี เขตสายไหม ทวีวัฒนา และบางคอแหลม  2. ใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบกําหนดจํานวนโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดให แตละเขต 

มีจํานวนกลุมตัวอยาง เขตละ 60 คน รวม 5 เขต เปนจํานวน 300 ตัวอยาง และ 

3. กลุมตัวอยางในแตละเขตจะใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดย

แจกแบบสอบถามตามสถานทีต่างๆ เชน สถานทีท่าํงาน สถาบนัการศกึษา แหลงชุมชน 

ศูนยการคา เปนตน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 1. สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงผลเพื่อประกอบการแปลความ

หมายเชิงบรรยายของขอมูล และ  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดย

นํามาใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซ่ึงไดระบุ

ไวในสมมติฐาน คือ สมมติฐานขอที่ 1 คือ ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับ

การเปดรับชมรายการขาวภาคคํ่าของสํานักขาวไทยที่นําเสนอดวยวิดีโอวอลล โดย

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร สวนตัวแปรตาม คือ การเปดรับรายการขาว

ภาคคํ่าของสํานักขาวไทยท่ีนําเสนอดวยวิดีโอวอลล ซึ่งจะทดสอบดวยการใชสถิติ 

ไคสแควร (Chi-Square) และสมมติฐานขอที่ 2 คือ ผูชมที่มีพฤติกรรมการเปดรับชม

รายการขาวภาคค่ําท่ีใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนําเสนอของสํานักขาวไทยทาง

สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการรับชมรายการ

ขาวภาคคํา่ทีใ่ชเทคโนโลยวีดิโีอวอลลในการนาํเสนอของสาํนกัขาวไทย สถานโีทรทศัน
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โมเดิรนไนน แตกตางกัน โดยตัวแปรอิสระ คือ การเปดรับชมรายการขาวภาคคํ่าของ

สํานักขาวไทยท่ีนําเสนอดวยวิดีโอวอลล สวนตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นที่มีตอ

รายการขาวภาคคํา่ของสาํนกัขาวไทยทีน่าํเสนอดวยวดิโีอวอลลซึง่จะทดสอบดวยการ

ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง และมีอายุ 

26-35 ป มากที่สุด สวนวุฒิการศึกษาสวนใหญ คือ ปริญญาตรี มีการประกอบอาชีพ

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด และสวนใหญของกลุมตัวอยางมีรายได

ตอเดือน 15,001-25,000 บาท และในสวนของพฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาว

ภาคคํ่าที่ใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนําเสนอของสํานักขาวไทย สถานีโทรทัศน

โมเดิรนไนน กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะการเปดรับชมแบบเปดรับชมสลับไปมา

กับชองอื่นเมื่อมีโฆษณา มีการเปดรับชม 1-2 สัปดาหตอวัน และสวนใหญสนใจรับชม

เน้ือหาและภาพขาวบางสวน สําหรับความคิดเห็นตอการรับชมรายการขาวภาคค่ําที่

ใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนําเสนอของสํานักขาวไทย สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 

โดยภาพรวม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยมาก ทั้งประเด็นดาน

การนําเสนอขาวสาร ดานเนื้อหาขาวสาร และดานเทคโนโลยีวิดีโอวอลล 

 ผูศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เปดรับชมรายการขาวภาคคํ่าที่ใช

เทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนําเสนอของสํานักขาวไทย จะมีอายุอยูในชวง 26-35 ป 

และมีรายได 15,000-25,001 บาท แสดงใหเห็นวา กลุมผูชมสวนใหญของสํานักขาว

ไทยคือกลุมที่อยูในวัยทํางาน นิยมความทันสมัย และติดตามเทคโนโลยี ซ่ึงตรงกับ

ภาพลักษณของสํานักขาวไทยท่ีมุงเปนผูนําดานเทคโนโลยีขาวที่ทันสมัย สวนในดาน

ของความคิดเห็นนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นในประเด็นดานเทคโนโลยี

วดิโีอวอลลทีร่ายการขาวภาคคํา่ของสาํนกัขาวไทยใชนาํเสนอ โดยเฉพาะความคิดเหน็

ที่วา เทคโนโลยีวิดีโอวอลลถือวาเปนเครื่องมือที่มีความทันสมัย เขากับยุคปจจุบัน 

มากกวาประเดน็ในดานการนาํเสนอขาวสารและประเดน็ดานเนือ้หาขาวสาร เนือ่งจาก

ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย ผูชมสวนใหญ
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มกัใหความสนใจเกีย่วกับเทคโนโลยซีึง่เปรยีบเสมอืนสิง่เราทีท่าํใหเกดิความสนใจ ดงันัน้ 

ความคิดเห็นในดานเทคโนโลยีจึงมีมากท่ีสุด และนอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของ

การใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนําเสนอเนื้อหาขาวสารของขาวภาคคํ่า สํานักขาว

ไทย ทําใหเนื้อหามีความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปไดวา ตัวเทคโนโลยีวิดีโอ

วอลลมกีารเสรมิ เชน ภาพประกอบ กราฟฟก หรอืการแสดงใหเหน็ของทัง้มมุผูประกาศ

และภาพขาวไปพรอมๆ กันระหวางอธิบาย ทําใหผูชมสามารถเขาใจงายขึ้น

 สาํหรบัลกัษณะทางประชากรกบัลกัษณะการเปดรบัชมรายการขาวภาคค่ํา

ทีใ่ชเทคโนโลยวิีดโีอวอลลในการนาํเสนอของสาํนกัขาวไทย สถานโีทรทัศนโมเดรินไนน

นั้น กลุมตัวอยางท่ีชมรายการมีลักษณะทางประชากรดานอายุและรายไดสัมพันธ

กับลักษณะการเปดรับชม ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญที่เปดรับชมจะมีอายุอยูในชวง 

26-35 ป และมีรายได 15,000-25,001 บาท แสดงใหเห็นวา กลุมผูชมสวนใหญของ

สํานักขาวไทยคือกลุมที่อยูในวัยทํางาน ซึ่งเปนกลุมที่ตองเปดรับขอมูลขาวสารหรือ

บรโิภคขาวสารเพือ่สนองตอบตอการดาํเนนิชวีติประจาํวัน ซึง่พฤตกิรรมตางๆ เกิดขึน้

ตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน เปนความเชื่อที่วามนุษยดําเนินชีวิตตามแบบ

ฉบบัทีส่งัคมไดวางไวเปนแมบท (ปรมะ สตะเวทิน : 2533, อางถงึใน ธาํรง เตมิสุขสวัสดิ,์ 

2544) และกลุมนีม้สัีงคมเปนสวนหนึง่ทีก่าํหนดพฤตกิรรม ดงันัน้ ปจจยัภายนอกหรอื

สภาพสังคม ซ่ึงในปจจุบันน้ันเนนการบริโภคขาวสารเพื่อใหสามารถปรับตัวไดตาม

สภาพ การเปลี่ยนไปของสังคมและของโลก จึงทําใหตองเปดรับขอมูลขาวสารจาก

รายการขาว

 นอกจากนี้ ในดานของอายุซึ่งจะมีความสัมพันธกัน พบวา ผูใหญสวนมาก

มักเปดรับขาวสารเพื่อใหตนไดรับขาวสารมากขึ้น สวนวัยรุนมักชมโทรทัศนเพื่อความ

สนกุสนาน ตืน่เตน หรอืเพือ่ฆาเวลา ดงันัน้ ในแตละชวงวยัทีอ่ายแุตกตางกันกจ็ะมกีาร

เปดรับชมที่แตกตางกัน (คณิศร กูเกียรตินันท, 2552 อางถึงใน หรรษรัตน คงพัฒนา

เวทย, 2553. หนา 91) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญ

ที่รับชมขาวภาคคํ่าของสํานักขาวไทยนั้น อยูในวัยทํางาน คืออายุระหวาง 26-35 ป 

และสําหรับลักษณะทางประชากรกับความถี่ในการเปดรับชมรายการ จากการศึกษา

พบวา รายไดตอเดอืนมคีวามสัมพนัธกบัความถีใ่นการเปดรบัขาวสารจากรายการขาว

ภาคคํ่าที่นําเสนอดวยเทคโนโลยีวิดีโอวอลล ซึ่งจากการศึกษาความสัมพันธระหวาง

รายไดกับการใชสื่อน้ัน ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534) คนพบวา เมื่อคนมีรายไดสูงขึ้น 
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มักมีการเลือกใชสื่อหลายประเภทมากขึ้น เนื่องจากการใชส่ือในระบบสังคมของเรา 

จําเปนตองคาใชจาย ทําใหผูมีรายไดสูงยอมมีอํานาจการซื้อสูงกวา

 ในสวนของการศกึษาลกัษณะทางประชากรวามคีวามสัมพนัธกบัความสนใจ

ในการเปดรับชมหรือไมน้ัน พบวา ลักษณะทางประชากรไมมีความสัมพันธกับความ

สนใจในการเปดรับชม เน่ืองความสนใจในการเปดรับชมนั้นจะขึ้นอยูกับเนื้อเรื่อง

รายการ การนําเสนอสิ่งที่สําคัญ นาสนใจ และเปนประโยชน (อรรณพ ลิมปนารมณ, 

2548, หนา 33-34) และความอยากรูของแตละบคุคล (Becker, 1971, P.79 อางถงึใน 

สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2553, หนา 38)

 จากการศึกษา พบวา ผูชมที่มีพฤติกรรมการเปดรับชมรายการขาวภาคคํ่า

ทีใ่ชเทคโนโลยวิีดโีอวอลลในการนาํเสนอของสาํนกัขาวไทย สถานโีทรทัศนโมเดรินไนน

กบัระดบัความคดิเหน็ตอรายการขาวภาคคํา่ทีใ่ชเทคโนโลยวีดิโีอวอลลในการนาํเสนอ

ของสํานักขาวไทย สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนนั้น ในดานของลักษณะการเปดรับชม

รายการและความถีใ่นการเปดรบัชมรายการ ไมมีผลตอระดบัความคดิเหน็ตอรายการ 

ซึง่สามารถอภปิรายไดจากแนวคดิเกีย่วกบัความคิดเหน็ โดยความคิดเหน็เกีย่วของกบั

บุคคล ความรูสึกความตองการท่ีจะปฏิบัติหรือกระทํากิริยาอยางใดอยางหนึ่งกับ

สิ่งตางๆ หรือสถานการณและการปฏิบัติน้ัน ไมไดเกิดจากการที่บุคคลตองการหรือ

ชอบท่ีจะปฏิบัติอยางเดียว แตพฤติกรรมการปฏิบัติจะเกิดจากองคประกอบอื่นอีก

หลายประการ เชน สิ่งที่เขาคิดวาควรจะกระทําซึ่งเกี่ยวของกับบรรทัดฐานของสังคม 

ถอืวาความคดิเหน็เปนตวัแปรทีอ่ยูระหวางการรบัและการตอบสนองตอขาวสาร หรอื

สิ่งเราตางๆ และการใชสื่อจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ก็ตอเม่ือมีการ

เปลีย่นแปลงทางทศันคตหิรอืความคดิเหน็เกดิขึน้มากอน เนือ่งจากพฤตกิรรมหรอืการ

ปฏิบัติของมนุษยจะมาจากทัศนคติบรรทัดฐานของสังคมสูความคิดเห็น และตอมา

ก็จะเกิดพฤติกรรมของแตละบุคคล (ปณรสี ทิพยโกสัย, 2543) ซึ่งเปนองคประกอบ

ที่นอกเหนือจากการเลือกเปดรับความถี่ในการเปดรับชมรายการ

 สวนความสนใจในการเปดรับชมรายการ กับระดับความคิดเห็นตอการรับ

ชมรายการน้ัน หากความสนใจในการเปดรับชมนั้นมีความแตกตางกันก็จะสงผลใหมี

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอรายการแตกตางไปดวย โดยผูชมแตละบุคคลยอมมีความ

สนใจตอรายการประเภทตางๆ ไมเทากัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปรเมษฐ 

เศรษฐสุวรรณ (2551) และเพชร เพ็ชรสวัสดิ์ (2548) ที่กลุมตัวอยางมีการเปดรับชม
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เฉพาะประเด็นหรือหัวขอขาวที่สนใจซึ่งอรรณพ ลิมปนารมณ (2548, หนา 33-34) 

กลาวไววา การเลอืกรบัชมตามทีส่นใจ อาจมาจากผูบรโิภคจะเลอืกรบัรูแตกตางกนัไป

ตามความตองการ ทัศนคติ ประสบการณ และบุคลิกลักษณะของแตละคน และ

ผูบริโภคจะมีการเลือกรับรูในทุกข้ันตอนของกระบวนการรับรู และหากเปนรายการ

ทีด่ ีนาํเสนอสิง่ทีส่าํคญั นาสนใจ เปนประโยชน ก็สามารถดงึใหผูชมหนัมาชมรายการนัน้ๆ 

เพราะกลุมตัวอยางบางคนอาจมีความสนใจ หรือทัศนคติในการใชเทคโนโลยีวิดีโอ

วอลลในการนําเสนอขาวภาคคํ่ามากกวากลุมตัวอยางบางคน สงผลใหระดับความคิด

เหน็แตกตางกันรวมทัง้ ในการเกดิความคดิเหน็ จะเริม่มาจากเมือ่บคุคลเตบิโตยอมจะ

ตองมีกลุมและสังคม ดังนั้น ความคิดเห็นของกลุมเพื่อน กลุมอางอิงหรือการอบรม

สั่งสอนของโรงเรียน หนวยงาน ที่มีความคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกตางกัน ยอมมีผล

ตอความคิดเห็นตอบุคคลดวย (ออสแคมป.1977, pp.119-133 อางถึงใน อรวรรณ 

ชินพัฒนวานิช. 2546, หนา 11) จากพฤติกรรมการเปดรับที่มีการเปดรับสวนใหญมี

ลักษณะการเปดรับชมรายการสลับไปมากับชองอื่นเมื่อมีโฆษณา เปดรับชมเพียง 1-2 

วันตอสัปดาห และสนใจรับชมเนื้อหาและภาพขาวบางสวน ซึ่งถือเปนพฤติกรรมการ

รับชมที่ผิวเผินเทานั้น แตความคิดเห็นที่ไดตอการใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลในการนํา

เสนออยูในระดบัเห็นดวยมาก ซึง่ไมสอดคลองกนักบังานวจิยัของหรรษรตัน คงพฒันา-

เวทย (2553) ทีพ่บวา การรบัชมท่ีมีความตอเนือ่ง และมรีะยะเวลาในการรบัชมทีน่าน

สงผลใหความความคดิเหน็ของกลุมตวัอยางตอรายการขาวภาคค่ําทีน่าํเสนอดวยภาพ

ขาวดวยเทคโนโลยีอิมเมอรซีฟ กราฟฟก ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนเปนไปในเชิง

บวก ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะหแลวพบวา พฤติกรรมการเปดรับชมรายการกับความคิด

เห็นจะมีความสัมพันธกันในเรื่องของความสนใจ ประสบการณ หรือทัศนคติมากกวา

ระยะเวลาในการเปดรับชม จึงสงผลใหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ศึกษามี

ความคิดเห็นในระดับที่เห็นดวยมาก แมจะมีการเปดรับชมในระยะเวลาที่นอย
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สรุปและขอเสนอแนะ

 1.  จากการศึกษาพบวา ในการเปดรับชม ยังมีการเปดรับที่นอย ซึ่งแสดง

ใหเห็นไดวา การใชเทคโนโลยีวิดีโอวอลลมาชวยในการนําเสนอหรือทําใหเกิดความ

นาสนใจอาจยังไมไดผลมากนัก อาจจะมีการปรับรูปแบบใหเกิดความนาสนใจเพิ่ม

มากขึ้นกวานี้

 2.  ในการศึกษาความคิดเห็น กลุมตัวอยางเห็นดวยมากในการนําเอา

เทคโนโลยวีดิโีอวอลลมาใชในการนาํเสนอขาว ดงันัน้ อาจมกีารนาํมาใชในการนาํเสนอ

ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสนใจและจํานวนผูชมใหกับรายการมากยิ่งขึ้น

 3.  ความคิดเห็นดานการนําเสนอดวยเทคโนโลยีวิดีโอวอลลวามีความ

นาสนใจ ยังมีความคิดเห็นที่ไมมากนัก ดังนั้น อาจจะนําเสนอใหมีความนาสนใจ

มากขึ้น หรืออาจตองมีการปรับปรุงเนื้อหาหรือภาพขาวที่นําเสนอผานเทคโนโลยีนี้

ใหมคีวามทนัสมยัตามดวย นอกจากนี ้จากความคดิเห็นในการใชเทคโนโลยวิีดโีอวอลล

มานําเสนอขาวทําใหเขาใจเนื้อหามากขึ้น ดังนั้น อาจนําเอาเทคโนโลยีวิดีโอวอลลมา

ใชในการนําเสนอขาวที่มีเนื้อหาหนักๆ เพื่อเพิ่มความเขาใจใหมากขึ้น
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 การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของธุรกิจ

ภาพยนตร” ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง วัตถุประสงคการสื่อสารผานเครือขาย

สังคมออนไลนของโรงภาพยนตร, ผูผลิตภาพยนตรไทย และผูจัดจําหนายภาพยนตร

ตางประเทศในประเทศไทย แนวทางการในการสื่อสาร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวทาง

การสื่อสาร รวมถึงปญหาและอุปสรรคกับผูบริโภคในการสื่อสาร พรอมศึกษาวิธีการ

แกไขปญหา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 

โดยเกบ็รวบรวมขอมลู 2 วธิ ีประกอบกนั คอื ขอมลูปฐมภมู ิการสมัภาษณแบบเจาะลกึ 

(In-Depth Interview) และขอมลูทตุยิภมู ิโดยการใชเอกสารลงรหัส (Coding Sheet) 

เก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน ไดแก เฟซบุค, ทวิตเตอร และ

อินสตาแกรม ของตัวแทนธุรกิจภาพยนตรท้ัง 3 สวน ประกอบดวย โรงภาพยนตร, 

ผูผลิตภาพยนตรไทย และผูจัดจําหนายภาพยนตรภาษาตางประเทศในประเทศไทย 

 ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน

ของธุรกิจภาพยนตร ใชเพื่อสรางการตระหนักรูมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อสรางการมี

สวนรวม, เพื่อชวยใหมีการซื้อขาย และเพื่อสงเสริมภาพลักษณองคกร ตามลําดับ 

ทั้งในสวนของโรงภาพยนตรและผูผลิตภาพยนตรไทย มีเพียงผูจัดจําหนายภาพยนตร

ตางประเทศในประเทศไทย ทีไ่มมวีตัถุประสงคเพือ่สงเสรมิภาพลักษณองคกร แตอยาง

ใด เพราะเนนเรื่องธุรกิจมากกวาภาพลักษณ

 ในการศึกษาแนวทางในการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลนของธุรกิจ

ภาพยนตรพบวา ธรุกจิภาพยนตรในสวนของโรงภาพยนตร, ผูผลติภาพยนตรไทย และ

ผูจดัจาํหนายภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ใหความสําคัญกบัชองทางเฟซบุค

มากที่สุด เพราะมีผูใชในประเทศไทยเยอะท่ีสุดและมีคุณลักษณะที่หลากหลายที่สุด 

ตามมาดวย อนิสตาแกรม และทวติเตอร โดยในสวนของโรงภาพยนตรเนนแนวทางใน

การสื่อสารใหภาพยนตรเขาไปเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ศึกษากอนวาผูบริโภค

ตองการรบัสารแบบใด ดานผูผลติภาพยนตรไทย มแีนวทางในการส่ือสารไปในทศิทาง

เดียวกับสื่อประเภทอื่นๆ  ดานผู จัดจําหนายภาพยนตรภาษาตางประเทศใน

ประเทศไทยเนนสือ่สารตามขอมลูทีไ่ดรบัจากบรษิทัเจาของภาพยนตรในตางประเทศ

บทคัดยอ
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 ในสวนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวทางการสื่อสารผานเครือขายสังคม

ออนไลนของธุรกิจภาพยนตร จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทุกภาคสวน

ของธุรกิจภาพยนตร ไดแก ปจจัยดานสินคาและบริการ เพราะ สินคาและบริการคือ

เนื้อหาสําคัญในการสื่อสาร จึงยอมสงผลกระทบตอแนวทางในการสื่อสาร และปจจัย

ดานบุคลากร เพราะบคุลากรทาํหนาทีเ่ปนผูสงสาร โดยบรษิทัในธุรกจิภาพยนตรจะมี

บุคลากรทําหนาที่ประมาณ 2-4 คน ซึ่งไมเพียงพอตอการสื่อสารใหครบทุกชองทาง

ของเครือขายสังคมออนไลน

 นอกจากนีย้งัพบวา มบีางปจจยัทีม่อีทิธพิลตอแนวทางการสือ่สารผานเครอื

ขายสังคมออนไลนของธุรกิจภาพยนตร เฉพาะในสวนของโรงภาพยนตร และผูผลิต

ภาพยนตรไทยเทานัน้ ประกอบดวย ปจจยัดานนโยบาย ซึง่ทัง้โรงภาพยนตรและผูผลติ

ภาพยนตรไทย มีการตั้งหนวยงานเพื่อทําหนาท่ีส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน

โดยเฉพาะ ปจจัยดานสังคม เพราะโรงภาพยนตรและผูผลิตภาพยนตรไทยมีสินคา

เกี่ยวกับคนไทย กระแสสังคมจึงเขามาเก่ียวของ และปจจัยดานการเมือง ที่ตอง

ระมัดระวังในการสื่อสารในชวงเวลาที่ละเอียดออน

 สวนปจจัยท่ีไมพบวามีอิทธิพลตอแนวทางการสื่อสารผานเครือขายสังคม

ออนไลนของธุรกิจภาพยนตร คือปจจัยดานงบประมาณ และปจจัยดานเศรษฐกิจ 

เพราะเครือขายสังคมออนไลน เปนสื่อที่ไมเสียเงินในการสื่อสาร

 ดานปญหาและอปุสรรคในการสือ่สารผานเครอืขายสงัคมออนไลนของธรุกจิ

ภาพยนตร พบวา สวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากผูบริโภค อาทิ ความใจรอนของ

ผูบริโภค, ความไมพอใจในภาพยนตรท่ีรับชม นํามาสูการใชภาษาที่ไมเหมาะสมของ

ผูบริโภค นอกจากน้ี ธุรกิจภาพยนตรยังตองเจอกับกระแสสังคมที่ไมไดคาดหมายไว 

ทําใหแผนการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนอาจไมเปนไปตามเปา ในสวนของ

วิธีการแกไขปญหาธุรกิจภาพยนตรไดใชเครือขายสังคมออนไลน เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง

และขออภัยไปยังผูบริโภคเปนหลัก

คําสําคัญ: ธุรกิจภาพยนตร, โรงภาพยนตร, ผูผลิตภาพยนตรไทย, ผูจัดจําหนาย

ภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย, วัตถุประสงคการสื่อสาร, 

การสือ่สารการตลาด, เครอืขายสงัคมออนไลน, ปจจยัท่ีมอีทิธพิล, ปญหา

และอุปสรรค
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 เปนระยะเวลามากกวาร อยปแลว ที่มนุษยไดรู จักกับสื่อที่ เรียกวา 
“ภาพยนตร” เดิมทีสื่อภาพยนตรใชเพื่อบันทึกภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบของการ
บันทึกเหตุการณจริง จนกระท่ังตอมา ภาพยนตรไดถูกนําเสนอในหลายรูปแบบมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งภาพยนตรบันเทิง และภาพยนตรสารคดี ดานการสรางภาพยนตรในไทยนั้น
พฒันามาอยางตอเนือ่ง จนปจจบุนัมีการสรางภาพยนตรเขาฉายประมาณ 50-60 เรือ่ง
ตอป นอกจากนีย้งัมกีารนาํเอาภาพยนตรภาษาตางประเทศเขามาฉายในประเทศไทย
ดวย
 การฉายภาพยนตรในโรงภาพยนตรน้ัน มีการส่ือสารการตลาดผานชอง
ทางในการใชสื่อหลัก หลายรูปแบบ อาทิ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ แตใน
ปจจบุนั ชองทางการสือ่สารการตลาดของธรุกจิการฉายภาพยนตรโรงภาพยนตรนัน้มี
เพิ่มขึ้น ทั้งสื่อนอกสถานที่ รวมถึงไปการใชชองทางส่ือใหมตางๆ  บนอินเทอรเน็ต 
ซึง่ไดรบัความนยิมอยางมากในปจจบุนัคอืเครอืขายสงัคมออนไลน ทัง้ เฟซบุค, ทวติเตอร, 
และ อนิสตาแกรม ทีท่างคายหนงัแตละคายหนัมาใชชองทางนีม้ากขึน้ เพราะนอกจาก
จะแทบไมเสยีคาใชจายใดๆ แลว ยงัสามารถเขาถงึกลุมเปาหมายของภาพยนตรแตละ
เรือ่งไดโดยตรง การศกึษาในหัวขอ การสือ่สารการตลาดของธรุกจิภาพยนตรผานเครอื
ขายสงัคมออนไลน กเ็พือ่ใหเขาใจถงึภาพรวมของความสัมพนัธระหวางธรุกจิภาพยนตร
และเครือขายสังคมออนไลนในปจจุบัน ที่ไมหยุดนิ่ง และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู
ตลอดเวลา
 วัตถุประสงคของการวิจัยประกอบดวย เพื่อศึกษาวัตถุประสงคของการ
สือ่สารของธรุกจิภาพยนตรผานเครือขายสังคมออนไลน, เพือ่ศกึษาแนวทางการส่ือสาร
การตลาดผานเครือขายสังคมออนไลนของ โรงภาพยนตร, บริษัทภาพยนตรไทย และ 
ผูจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย, เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
แนวทางการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน และ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค
กับผูบริโภคในการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลนของโรงภาพยนตร, ผูผลิต
ภาพยนตรไทย และผูจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย พรอมศึกษา

วิธีการแกไขปญหา
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วิธีการวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง “การสือ่สารของธรุกจิภาพยนตรผานเครอืขายสงัคมออนไลน” 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา และเก็บรวบรวมขอมูล 

2 วิธี ประกอบกัน คือ ขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก บุคคลในธุรกิจ

ภาพยนตรที่มีหนาที่สื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน จํานวน 7 คน และขอมูล

ทุติยภูมิ โดยการใชเอกสารลงรหัส (Coding Sheet) เก็บรวบรวมขอมูลจากเว็บไซต

เครือขายสังคมออนไลน ไดแก เฟซบุค, ทวิเตอร และอินสตาแกรม ของตัวแทนธุรกิจ

ภาพยนตรทั้ง 3 สวน ประกอบดวย โรงภาพยนตร, ผูผลิตภาพยนตรไทย และผูจัด

จําหนายภาพยนตรภาษาตางประเทศในประเทศไทย 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากการศึกษาพบวา เครือขายสังคมออนไลนของธุรกิจภาพยนตรมี

วัตถุประสงคในการใชเพื่อสรางการตระหนักรูมากที่สุด ตามดวยเพื่อสรางการมีสวน

รวม, เพื่อเพิ่มยอดการซื้อขาย และเพื่อเสริมภาพลักษณองคกรตามลําดับ ซึ่งตรงกับ 

เปาหมายของการตลาดแบบ Social Media Marketing ที่ระบุวามีเปาหมายหลักๆ 

อยู 2 อยาง คือ การสราง Brand Awareness และใชเพื่อสรางความสัมพันธกับกลุม

เปาหมาย (ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง, 2557) ทั้งนี้มีเพียงผูจัดจําหนายภาพยนตร

ตางประเทศในประเทศไทยท่ีไมไดใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อเสริมภาพลักษณ

องคกร เนื่องจากบริษัทเนนการทําธุรกิจจัดจําหนายภาพยนตรเทานั้น

 ในสวนของแนวทางในการสื่อสารของธุรกิจภาพยนตรผานเครือขายสังคม

ออนไลน โรงภาพยนตรมีการสื่อสารผาน เฟซบุค มากที่สุด ซึ่งตรงกับการสัมภาษณ 

(จรรยา นวลแตง, 2557) ที่กลาววา บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

ใชเฟซบุคในการสือ่สารมากทีส่ดุ ดวยเหตผุล 2 ประการ คอื ประชาชนในประเทศไทย

ใชเฟซบุคมากที่สุด และ คุณลักษณะของเฟซบุคที่สามารถสื่อสารไดหลายรูปแบบ ซึ่ง

ตรงกับขอมูลของ บริษัท Zocial Inc. (2557) ที่ระบุวา ประชาชนในประเทศไทยใช

มากที่สุด เปนจํานวนราว 26 ลานคน 
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 ดานผูจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยมีการส่ือสารผาน 

เฟซบุค และทวิตเตอร ในปริมาณที่เทากันเพราะมีการเชื่อมโยงขอมูลจากเฟซบุค

ไปยงัทวติเตอร ทัง้นี ้สาเหตเุกดิจากปจจยัดานบคุลากร ทีม่ดูีแลการสือ่สารผานเครอืขาย

สังคมออนไลน เพียง 2-3 คนเทานั้นและไมไดมีแผนกเฉพาะเหมือนโรงภาพยนตร

และผูผลิตภาพยนตรไทย (สุมนา นิตยวิมล, 2557)

 ดานวธิกีารในการสือ่สาร โรงภาพยนตรมเีปาหมายคอืใหผูรบัสารไดรบัขอมลู

เกี่ยวกับภาพยนตร แตจะพิจารณาเลือกใชขอมูลอื่นๆ ดวย เพื่อใหภาพยนตรเขาไป

เปนสวนหนึง่ของชวีติประจาํวนัของกลุมเปาหมาย ซึง่ตรงกบั อณฐัพล ขงัเขตต (2553) 

ที่ระบุวาแฟนเพจถือเปนอีกทางเลือกในการทําใหกลุมลูกคาเขามามีสวนรวมมากขึ้น

กบัเวบ็ไซตหลกัของสนิคาหรอืผลติภณัฑ ดานผูผลติภาพยนตรไทยไมไดใหความสาํคญั

กับการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนชองทางใดชองทางหนึ่ง แตมุงเนนมองที่

ภาพรวมของการสือ่สาร ตรงกบัวจิยัเรือ่ง การบรหิารการสือ่สารตราสนิคาบนแฟนเพจ

ของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน “เฟซบุค” : กรณีศึกษา จีทีเอช (รัชญา จันทะรัม, 

2554) ที่กลาววา บนหนาแฟนเพจของเฟซบุค จีทีเอช นั้น ใชรูปแบบเหมือนการ

โปรโมทภาพยนตรในสื่ออื่นๆ ทุกประการ ในสวนของผู จัดจําหนายภาพยนตร

ตางประเทศในประเทศไทย เนนสือ่สารดวยการใชขอมลูทางการจากผูผลติภาพยนตร

ในตางประเทศเปนหลัก

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวทางการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนของ

ธรุกิจภาพยนตร ทีส่งผลครบทัง้ โรงภาพยนตร, ผูผลติภาพยนตรไทย และผูจดัจาํหนาย

ภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานสินคาและบริการ 

เพราะขอมลูทกุอยางของภาพยนตร ถือเปนเนือ้หาสาํคญัในการสือ่สาร และปจจยัดาน

บุคลากร เพราะบุคลากรในบริษัท ทําหนาท่ีเปนผูสงสาร จากการสัมภาษณพบวา 

ทุกบริษัทมีบุคลากรเขามาเก่ียวของในการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนอยาง

จํากัด (เพียงบริษัทละไมเกิน 4 คน) ซึ่งสงผลทั้งดานบวกและดานลบ ในดานบวกนั้น 

เนื่องจากการสื่อสารผานสังคมออนไลน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทวิตเตอร มีความจําเปน

ตองสื่อสารดวยขอมูลที่รวดเร็ว ในดานลบ บุคลากรที่จํากัดยอมสงผลให หลายบริษัท

ในธรุกจิภาพยนตร มบีคุลากรทีไ่มเพียงพอ ตอการดแูลการสือ่สารผานเครอืขายสังคม

ออนไลน ทาํใหไมสามารถสรางขอมลูเพือ่สือ่สารใหเหมาะสมกบัทกุชองทางตามทีค่วร

จะเปน
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 นอกจากปจจัยท้ังสองขอแลว ยังพบวามีปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวทางการ

สือ่สารผานเครอืขายสังคมออนไลนของธรุกจิภาพยนตรอยูอกี 3 ประการ แตสงผลตอ 

โรงภาพยนตร และผูผลิตภาพยนตรไทยเทานั้น ประกอบดวยปจจัยดานนโยบาย ซึ่ง

ทกุบรษัิท มนีโยบายจดัตัง้หนวยงาน เพือ่ทาํหนาทีส่ื่อสารผานเครอืขายสังคมออนไลน 

ซึ่งตรงกับ แนวโนมการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน (เดวิด อารมาโน, 2553) ที่เชื่อ

วาองคกรธุรกิจจํานวนมากจะหันมาใหความสําคัญกับบทบาทของเว็บไซตเครือขาย

สังคมออนไลน กระท่ังมีการกําหนดใหการใชสื่อดังกลาวเปนสวนหนึ่งของนโยบาย

บริษัท ตอมาคือ ปจจัยดานสังคม เนื่องจากโรงภาพยนตรและผูผลิตภาพยนตรไทย มี

สินคาและบริการเก่ียวกับคนไทยเปนหลัก ดังนั้นกระแสของสังคมจึงเปนตัวกําหนด

ทิศทางในการสื่อสารรวมถึงเรื่องของภาษาที่ใช และปจจัยดานการเมืองเพราะในชวง

ภาวะตงึเครยีดจากปญหาการเมอืง ตองระมดัระวงัเปนอยางยิง่ในการสือ่สารไมใหขัด

กับบรรยากาศภาพรวมของสังคม อยางไรก็ตามพบวา ปจจัยดานงบประมาณ และ

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไมมีอิทธิพลตอแนวทางการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน

แตอยางใด เพราะเครือขายสังคมออนไลน เปนสื่อที่ไมตองเสียคาใชจาย 

 ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน

ของธุรกิจภาพยนตร ประกอบดวย ปญหาที่เกิดจากความไมพอใจของผูบริโภค อาทิ 

ความใจรอนของลูกคาในการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน, การที่ผูบริโภค

ไมพอใจในภาพยนตรของบริษัท นําไปสูการใชภาษาของผูบริโภคในชองทางตางๆ 

ทีไ่มเหมาะสม นอกจากนีย้งัพบปญหาเร่ืองของกระแสสงัคมทีไ่มไดคาดหมายไว สงผล

ใหประชาชนพุงเปาความสนใจไปยังเรื่องอื่น ทําใหแผนการสื่อสารไมตรงไปตามเปา 

อยางไรกต็ามธุรกจิภาพยนตรกม็กีารใชเครอืขายสงัคมออนไลนในการแกไขปญหาของ

ธุรกิจภาพยนตร เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง และขออภัยไปยังผูบริโภค

ขอเสนอแนะ

 จากการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารของธุรกิจภาพยนตรผานเครือขายสังคม

ออนไลน” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบดวย เครือขายสังคมออนไลน ทั้ง

เฟซบุค, ทวิตเตอร และอินสตาแกรม กําลังอยูในชวงเวลาที่ไดรับความนิยม ดังน้ัน 
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แตละบรษิทัในธรุกจิภาพยนตร จงึควรมกีารสือ่สารใหครบในทัง้ 3 ชองทาง เพือ่ขยาย

โอกาสในการเขาถงึกลุมเปาหมาย และเมือ่มชีองทางใหมของเครอืขายสงัคมออนไลน

เกิดขึ้น ก็ควรพิจารณานํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสื่อสาร

 การเลือกใชขอมูลของ โรงภาพยนตร, ผูผลิตภาพยนตรไทย และผูจัด

จําหนายภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ถาสามารถแลกเปลี่ยนหรือแบงปน

เนือ้หากนัเองได ภายในธรุกิจภาพยนตร นาจะชวยเสรมิความแขง็แรงของขอมลูในการ

สื่อสารมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ธุรกิจภาพยนตร ควรใหความสําคัญในการสื่อสารผานเครือขาย

สังคมออนไลน ดวยการกําหนดนโยบาย ทั้งการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่ดูแลใหมากขึ้น

หรืออาจตั้งเปนแผนกที่ดูแลโดยเฉพาะ และจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเพื่อ

ใหรองรับกับชองทางในการสื่อสาร ที่มีเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 ผูวิจัยควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน

ชองทางอื่นๆ  อาทิ YouTube Channel, Line เปนตน รวมไปถึงควรศึกษาในเชิง

ผูรับสาร วาการสือ่สารผานเครอืขายสงัคมออนไลนนัน้ เปนไปตามวตัถปุระสงคท่ีธรุกจิ

ภาพยนตรตองการจะสื่อสารหรือไม
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 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับขาวสารการเมืองผานเฟซบุคของวัยรุนในเขต
กรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงค  1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของ
วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเปดรับขาวสารผานเฟซบุค  2. เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองผานเฟซบุคของวัยรุนในเขตกรุงเทพ-
มหานคร  3. เพื่อศึกษาถึงการนําขาวสารการเมืองผานเฟซบุคไปใชประโยชนของ
วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) ซึ่ง
มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Question-
naire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งนี้ คือ 
วัยรุนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 400 คน โดยใชวิธี
การสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage) โดยขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุม
แบบแบงชัน้ภมู ิ(Stratified Sampling) โดยแบงเขตการปกครองของกรงุเทพมหานคร
ออกเปน 6 ชั้นภูมิ ขั้นตอนท่ี 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) ใชวิธีการจับฉลาก เพื่อใหไดเขตที่เปนตัวแทนจํานวน 6 เขต ขั้นตอนที่ 3 
ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยสุมเลือกกลุมตัวอยางตาม
พื้นที่เขตที่ คัดเลือกไวในข้ันตอนท่ี 1 ตามสถานที่ตาง ๆ ท่ีตรงกับวัตถุประสงคการ
ศึกษามากที่สุด เชน หางสรรพสินคา หนาโรงภาพยนตร สถาบันกวดวิชา สถานศึกษา 
ฯลฯ เพือ่ใหมกีารกระจายกลุมตวัอยางมากทีส่ดุ โดยสอบถามแบบ (Screening Test) 
จากผูที่มีอายุ 15-24 ป ที่เคยมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารการเมืองผานเฟซบุค
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 22-24 
ป มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมรีายไดเฉลีย่ตอเดอืน 11,001-14,000 บาท กลุม
ตัวอยางเปดรับขาวสารการเมืองผานเฟซบุค 1-2 ครั้งตอวัน ดานการนําขาวสาร
การเมืองไปใชประโยชน พบวา มีการนําขาวสารการเมืองไปใชประโยชนในดานความ
ตองการรูเหตุการณมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานความตองการความบันเทิง ดาน
ความตองการชวยตัดสินใจ

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร, การเมือง, เฟซบุค

บทคัดยอ
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บทนํา

 ยุคการสื่อสารไรพรมแดนที่เรียกวา โลกาภิวัตน (Globalization) เปนยุค

แหงสังคมขอมูลขาวสาร ผานการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย กาวหนา 

เรียกไดวาเปนยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน และในยุคนี้ความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เติบโตอยางกาวกระโดดทําใหการติดตอสื่อสารทําไดงายขึ้น

ไมวาจะอยูคนละซีกโลกหรือตางเวลากันก็สามารถเชื่อมโยงติดตอส่ือสารกันได เพียง

แคมสีญัญาณอนิเทอรเนต็ทาํใหสามารถสือ่สารไดเพยีงปลายนิว้สมัผสั และเทคโนโลยี

ออนไลนกลายเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบันทําใหการ

นําเสนอเรื่องราวขาวสารทั่วทุกมุมโลกสื่อสารสรางการรับรูไดอยางรวดเร็ว สามารถ

แบงปนเชื่อมโยงกัน ผานทางระบบอินเทอรเน็ตที่เรียกวา เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Network) 

 เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เปนเครือขายที่เชื่อมโยงแตละ

บุคคลเขาดวยกัน บุคคลจะสรางเครือขายอยางเปนระบบทั้งระดับเล็กหรือใหญ 

เพื่อแบงปนเรื่องท่ีนาสนใจในกลุมเดียวกัน บุคคลยังสามารถสรางสรรคสังคมใหมๆ 

และเพือ่นใหมในเครอืขายสงัคมออนไลน นอกจากนีเ้ครอืขายสงัคมออนไลนยงัใชเพือ่

เชื่อมโยงการสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพในการ

เชื่อมโยงนั้นสื่อสังคมออนไลน (Social Media) จะทําหนาที่เปนชองทางการสื่อสาร

โดยผานเวบ็ไซต และแอปพลเิคชัน่ตางๆ เชน facebook, twitter, youtube, weblog 

ดงันัน้ผูใชเครอืขายสงัคมออนไลนสามารถสือ่สารผานขอความ รปูภาพและวดิโีอ เพือ่

แบงปนกับผูใชรายอื่นๆ ที่อยูในเครือขายของตน กลาวไดวาเครือขายสังคมออนไลน

กลายเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตในสังคมของบุคคลและมีผลตอการดําเนินงาน

ขององคกร 

 ปจจุบันเฟซบุคเปนสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมเปนอันดับหน่ึงโดย

มีจํานวนผูใชงาน ทั้งหมด 1,146 ลานคนทั่วโลก และประเทศไทยมีจํานวนประชากร

ผูใช Facebook มากเปนอนัดบั 3 ของในกลุมอาเซยีน คดิเปนจาํนวน 26 ลานคน เปน

รองประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ตามลําดับ ประชากรผูใช Facebook สวนใหญ

อยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ประมาณ 14.4 ลานคน) จากตัวเลขสถิติจะเห็นวา 

กลุมผูใช Facebook อายุ 18-24 ป เปนกลุมใหญที่สุดดวยสัดสวน 36% ตามมาติดๆ 
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ดวยกลุมวัยทํางานอายุ 25-34 ป ซึ่งมีสัดสวน 34% (ขอมูลการเติบโตของประชากร

เฟซบุค, 2557) ทัง้นีเ้ฟซบุคเขาถงึกลุมผูบรโิภคเฉพาะกลุมไดงายขึน้ทาํใหองคกรตางๆ 

มคีวามตืน่ตวัทีจ่ะนาํสือ่สงัคมออนไลนมาใชในการส่ือสารไปยงักลุมผูรบัสารเปาหมาย

ขององคกร แมกระทัง่องคกรสือ่เองทีพ่ยายามพฒันาองคกรใหมคีวามทนัสมัยโดยหนั

มาใชสื่อสังคมออนไลนควบคูไปกับการสื่อสารผานสื่อกระแสหลักของตัวเอง เชน 

องคกรหนังสือพิมพและวิทยุโทรทัศน ไดเพิ่มชองทางการสื่อสารผานเว็บไซต ควบคู

ไปกับการสรางเพจเฟซบุคเปนของตัวเอง เพื่อเปนชองทางในการแชรขาวสารไปยัง

สาธารณะไดรวดเร็ว และเขาถึงกลุมผูรับสารหลากหลายกลุมช้ัน ทั้งกลุมวัยทํางาน 

กลุมผูใหญ และกลุมวัยรุน ซึ่งกลุมเหลานี้ ก็จะมีการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันออก

ไปรวมไปถึงการเขาถึงเนื้อหาขาวสาร กลุมวัยที่มีวุฒิภาวะก็จะมีการพิจารณาขาวสาร 

เขาถึงเนื้อหาลึกกวากลุมวัยรุน ซ่ึงในกลุมวัยรุนจะมีการเปดรับขาวสารที่เปนกระแส

และมคีวามเคลือ่นไหวอยูตลอดเวลา ซ่ึงขาวสารท่ีเผยแพรไปยงักลุมเปาหมายเปนขาว

ทุกประเภทรวมถึงขาวทั่วไป ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม และขาวการเมือง 

 อยางไรก็ตามในปจจุบันเนื้อหาขาวสารที่แหลงขาวนิยมโพสตผานเฟซบุค 

จะเปนรูปภาพหรือขอความเชิญชวนไปรวมชุมนุม เชน การเชิญชวนประชาชนไปรวม

ชมุนมุตามสถานทีต่างๆ ขาวการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภาหรอืสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ขาวความเคลือ่นไหวการทาํงานของรฐับาลหรอืพรรคการเมอืง ขาวการตดัสินคดคีวาม

ตางๆ ที่เกี่ยวกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือพรรคการเมือง และการวิเคราะห

ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองจากนักวิชาการ อีกทั้งการแชรขาวสารตางๆ จากการโพสต

ผานเฟซบุค กระตุนใหวยัรุนมคีวามสนใจขาวการเมอืง และเกดิการมสีวนรวม โดยผาน

การแสดงความคิดเห็น และการแสดงความชอบผานเฟซบุค อีกทั้งยังสามารถนํา

ขาวสารการเมืองท่ีมีการโพสตผานเฟซบุคเผยแพรออกไปโดยผานการแชร ทําให

ขาวสารการเมืองสามารถกระจายออกไปในวงกวาง

 ปจจุบันเฟซบุคเปนชองทางในการสื่อสารเผยแพร กระจายขาวสารตางๆ 

ทีเ่ฉพาะกลุมมากข้ึน ทีท่าํใหผูศกึษาตองการทีจ่ะศกึษาวาวยัรุนซึง่เปนกลุมใชเฟซบุคมี

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองผานเฟซบุคอยางไร และการนําไปใช

ประโยชนของวัยรุนจากขาวสารการเมืองผานเฟซบุคอยางไร ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้

ผูศึกษาเลือกศึกษากลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 15-24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช

เฟซบุคเปนชองทางการเปดรับขาวสารการเมือง ดังนั้นขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา
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ครัง้นี ้จะมสีวนชวยกระตุนใหผูเกีย่วของกบัการนาํเสนอขาวสารการเมอืงผานเฟซบุค

ไดพัฒนาเนื้อหาภายในเฟซบุค ไดตรงความเหมาะสมและความตองการของกลุม

วัยรุนอยางถูกตอง

วัตถุประสงค

 การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาถึง  (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร

ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการเปดรับขาวสารผานเฟซบุค  (2) เพื่อศึกษา

พฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารทางการเมืองผานเฟซบุคของวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร  

(3) เพื่อศึกษาถึงการนําขาวสารการเมืองผานเฟซบุค ไปใชประโยชนของวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร

วิธีการศึกษา

 การวิจัยเชิงปริมาณการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) ซึ่งมี

รปูแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1-15 เมษายน พ.ศ. 2557 และ

นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ดานลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีชวงอายุ 22-24 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 11,001-

14,000 บาท 

 ดานการเปดรับขาวสารการเมอืงผานเฟซบุคของวัยรุนในเขตกรงุเทพมหานคร 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับขาวสารการเมืองผานเฟซบุค 1-2 ครั้งตอวัน 

โดยมีการเปดรับขาวสารการเมืองผานสื่อตางๆ วัยรุนมีการเปดรับขาวสารการเมือง

จากเฟซบุคทีม่กีารอพัเดท มีความเคลือ่นไหว และงายตอการเผยแพรขาวสารอยูเสมอ 
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ซึ่งสอดคลองกับ แอตคิน (Atkin, 1973) กลาววา บุคคลที่เปดรับขาวสารมาก มีความ

รูความเขาใจในสภาพแวดลอมและเปนคนท่ีทันสมัยทันเหตุการณกวาบุคคลท่ีเปดรับ

ขาวสารนอย อีกทั้ง เชอรรี่ (Cherry, 1978) ชี้ใหเห็นวาการสื่อสารของมนุษยนั้นจะ

กระทาํเพือ่แบงปนขาวสารกนั (An Age of Sharing) และการแบงปนขาวสารระหวาง

กันนี้จะกอใหเกิดความเขาใจรวมกันตามมา ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจ และกระทํา

กิจกรรมประสานสอดคลองกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน กองราช 

(2554) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของวัยรุนใน

ประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook

 จากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ลกัษณะทางประชากรศาสตรและการนาํ

ขาวสารการเมืองไปใชประโยชน ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอ

การนําขาวสารการเมืองไปใชประโยชนที่แตกตางกัน จากผลการศึกษาพบวา ยอมรับ

บางลกัษณะทางประชากรศาสตรกลาวคอืระดบัการศกึษาและรายไดเฉลีย่ ตอเดอืนที่

แตกตางกันมีผลตอการนําขาวสารการเมืองไปใชประโยชนที่แตกตางกัน

 ผลการศึกษาพบวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีการนําขาวสาร

การเมืองไปใชประโยชนมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และผูที่มี

การศกึษาระดบัปวส./อนปุรญิญา ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ สุชาต ิเวโรจน ทีศึ่กษา

เรื่องความรูสึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมือง โดยพบวาบุคคล

ทีม่กีารศึกษาสงูจะมคีวามสนใจทางการเมอืงสงูกวาบคุคลทีม่กีารศึกษาตํา่กวาและยงั

สอดคลองกับแนวคิดของคิมแพ็ก และมอเรย (Kippex&Murray, 1980) ไดกลาววา 

การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมของการรับสารตางกันไป เชน 

บุคคลที่มีการศึกษาสูงหรือมีความรูดี จะไดเปรียบอยางมากในการรับสารและจะเปน

ผูรับสารที่ดี เพราะคนเหลาน้ีมีความรูกวางขวางหลายเรื่องสามารถเขาใจสารไดดีมี

ความสนใจขาวสารกวางขวาง การศกึษาลกัษณะสาํคญัอกีประการหนึง่ทีม่อีทิธพิลตอ

ผูรับสารดังนั้นคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกันจึงมีความรูสึกนึกคิดอุดมการณ

และความตองการท่ีแตกตางกันไปอีกดวย กลาวโดยสรุปก็คือแนวคิดดานประชากร

เชือ่วาคนทีม่คีณุสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกตางกนัจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกตางกนัไปดวย 

Michael Burgoon (1974) กลาววาบุคคลท่ีอยูในแตละกลุมประชากรยอมจะมี

กจิกรรมและการดาํเนนิชวีติตลอดจนการมเีวลาวางตางกนั จากผลการศกึษาทีผ่านมา

พบวาลกัษณะประชากรศาสตรตางๆ มคีวามสมัพันธกบัพฤตกิรรมการเปดรบัสารจาก
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สื่อมวลชนกลาวคือระดับการศึกษาพบวาคนท่ีมีการศึกษาตางกันในยุคสมัยที่ตางกัน

ในระบบการศึกษาที่แตกตางกันยอมมีความรูสึกนึกคิดอุดมการณ และความตองการ

แตกตางกันดวย สอดคลองกับงานวิจัย ชวรัตน เชิดชัย (2527) ไดศึกษาการเปดรับ

การใชประโยชนและความตองการจากรายการขาวทองถ่ินทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

แหงประเทศไทยเร่ืองของการเปดรับขาวสารจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความตองการ

ของแตละบุคคลโดยจะเลือกเปดรับขาวสารที่ตรงกับความตองการ ความสนใจ 

ความเชื่อและทัศนคติ ของตนเปนหลัก

 ผลการศกึษาพบวา ผูทีม่รีายไดเฉลีย่ตอเดอืน 11,001-14,000 บาท มกีารนํา

ขาวสารการเมืองไปใชประโยชนมากกวาผูที่รายไดตํ่ากวา 5,000 บาท และผูที่มี

รายได 5,001-8,000 บาท และผูทีม่รีายได 8,001-11,000 บาท ซึง่สอดคลองกบั ปรมะ 

สตะเวทิน (2539) กลาววาผูรับสารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรคลายกัน ยอมมี

ทศันคตแิละพฤตกิรรมคลายคลงึกนั ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตรนัน้ ไดแก สถานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม หมายรวมถึง ภูมิหลังของครอบครัว เช้ือชาติ อาชีพรายได 

เปนปจจัยที่ทําใหคนมีวัฒนธรรมตางกัน มีทัศนคติ คานิยม เปาหมายและพฤติกรรม

ที่แตกตางกัน ผูมีรายไดสูงมักใชสื่อมวลชนมาก เพื่อแสวงหาขาวสาร เชน อาน ดู ฟง 

เรื่องการเมือง ปญหาสังคมและเศรษฐกิจ 

 นอกจากน้ี ปรมะ สตะเวทิน (2539) กลาววาการศึกษามีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพการสื่อสารของผูรับสารดังนั้น การไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกัน

ยอมทําใหคนมีความคิดคานิยมการตีความเขาใจในเรื่องตางๆ ทําใหพฤติกรรมในการ

รับสารที่แตกตางกันดวย คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเปรียบ อยางมากในการเปน

ผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความรูกวางขวางและเขาใจสารไดดี ซึ่งผลการศึกษาพบวา 

ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีการนําขาวสารการเมืองไปใชประโยชนมากกวา

ผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 

จะเหน็วาผูทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรจีะมกีารนาํขาวสารการเมอืงไปใชประโยชน

มากกวาผูที่มีการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวาแตเนื่องจากการศึกษาผูที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีการนําขาวสารการเมืองไปใชประโยชนมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับสูง

กวาปริญญาตรีซึ่งขัดแยงกับทฤษฎีอาจกลาวไดวาในครั้งน้ีเปนการศึกษาการเปดรับ

ขาวสารการเมอืงผานเฟซบุคจงึทาํใหบางคนอาจไมมคีวามถนดัในการใชงานเทคโนโลยี

สมัยใหมประกอบกับผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จะมีหนาที่การงานท่ีดี
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และมหีนาทีค่วามรบัผดิชอบทีส่งูกวา ทาํใหมเีวลาในการติดตามขาวสารการเมอืงและ

นําไปใชประโยชนนอยกวาผูที่มีการศึกษาปริญญาตรี 

 จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ปฏิเสธ

บางลักษณะทางประชากรศาสตร กลาวคือ เพศและอายุที่แตกตางกันมีผลตอ

การนําขาวสารการเมืองไปใชประโยชนท่ีไมแตกตางกัน ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษา

ในครั้งเปนการศึกษาการเปดรับขาวสารผานเฟซบุคของวัยรุน อายุระหวาง 15-24 ป 

ซึ่งเปนชวงวัยท่ีใกลเคียงกัน ประสบการณพอๆ กัน ทําใหมีความรูความสนใจที่

ใกลเคียงกันดวย 

 ดังนั้นการที่บุคคลหรือผูรับสารจะเปดรับสื่อใดๆ ก็ดวยพิจารณาวาสื่อนั้น

จะใหประโยชนแกตนอยางไร กลาวอกีนยัหนึง่กค็อืการมองเหน็ประโยชนจากการเปด

รับสื่อของผูรับสารนั้นเอง (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534) ซึ่งสามารถสรุปไดวาไมเพียงแต

ลกัษณะทางประชากรศาสตรทีแ่ตกตางกนัเทานัน้ทีจ่ะทาํใหมกีารเปดรบัขาวสารและ

การนาํขาวสารไปใชประโยชนแตกตางกันเพยีงอยางเดยีว หากแตความพงึพอใจในการ

เลือกเปดรับขาวสาร และการมองเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการเปดรับขาวสาร

ผานสื่อตางๆ ก็เปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหบุคคลเลือกเปดรับหรือนําไปใชประโยชนดวย 

จากผลการศกึษาสรปุไดวา เพศและอายทุีแ่ตกตางกนั มผีลตอการนาํขาวสารการเมอืง

ไปใชประโยชนท่ีไมแตกตางกันอาจเปนเพราะความพึงพอใจในการเลือกเปดรับ 

ขาวสาร และการมองเห็นประโยชนท่ีจะไดรับจากการเปดรับขาวสารผานสื่อตางๆ 

คลายคลึงกัน

สรุปและขอเสนอแนะ
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 1. จากผลการศึกษาพบวา ในปจจุบันวัยรุ นไดมีการเปดรับขาวสาร

การเมอืงมากขึน้ ดงันัน้แหลงขาวตางๆ ทีเ่ผยแพรขาวสารเกีย่วกบัการเมอืง ควรมกีาร

พฒันาคุณภาพของขาวสารใหดยีิง่ขึน้ ใหมคีวามถูกตองสมบรูณและสามารถตรวจสอบ

ไดจริง อกีทัง้ผูทีน่าํเสนอขาวสารผานเฟซบุคตองคาํนงึถงึจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ
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ตอสงัคมไตรตรองในสวนของเนื้อหาขาวสารใหมีความถูกตอง และผูทีเ่ปดรับขาวสาร

ก็ควรที่จะรูเทาทันสื่อนั้นๆ อีกดวย 

 2. วัยรุนสวนใหญมักเปดรับขาวสารการเมืองผานเฟซบุคดวยการแชร 

(Share) แสดงความชอบ (like) และแสดงความคิดเห็น (Comment) ขอมลูจากแหลง

ขาวตางๆ ยงัไมหลากหลาย ดงันัน้วยัรุน ควรทีจ่ะเปดรบัขาวสารการเมอืงผานเพจอืน่ๆ 

ใหมีความหลากหลายมากกวานี้ เพื่อที่จะไดขาวสารขอมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 3.  ผูศกึษาเสนอแนะวาผูบรโิภคควรใชวจิารณญาณในการเปดรบัขาวสาร

ใหมาก เนื่องจากเฟซบุคเปนสื่อออนไลนที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได 

บางครั้งอาจมีความคิดเห็นสวนตัว ทําใหขอเท็จจริงบิดเบือนได ดังนั้นกอนการแชร

ขอมูลตางๆ จึงควรคํานึงถึงความถูกตองของขอมูลใหมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป

 1. การศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาการเปดรับขาวสารการเมืองผานเฟซบุค

ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ตอไปจึงควรทําการศึกษาวิจัยการเปดรับ

ขาวสารการเมอืงผานเฟซบุคของวยัรุนในจงัหวัดหรอืภมูภิาคอืน่ๆ เพ่ือดูผลการวจิยัวา

มีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร หรืออาจทําการศึกษาการเปดรับขาวสาร

การเมืองผานเฟซบุคของประชาชนในชวงวยัอืน่ เชน วยัทาํงาน และอาจพบปจจยัอืน่ๆ 

ทีน่าสนใจ ซึง่จะมปีระโยชนตอการสรางสรรคขอมลูขาวสารการเมอืงและชองทางการ

สื่อสารใหสอดคลองกับความตองการนําไปใชประโยชนของประชาชน

 2. การศกึษาคร้ังนีเ้ปนการศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณ ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษา

เพิ่มเติมในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลประชากรในรูปแบบของ

การสัมภาษณเชิงลึกหรือจับกลุมสัมภาษณ (Focus Group) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

มากยิ่งขึ้น
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 การศึกษาในหัวขอ “การศึกษาความพึงพอใจและการใชประโยชนการ

สื่อสารภายในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม

และเพื่อศึกษาการใชประโยชนการสื่อสารภายในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาล

นครปฐม โดยใชแนวคิดและทฤษฎีองคกร แนวคิดเรื่องการส่ือสารภายในองคกร 

แนวคิดเรื่องความพึงพอใจในการสื่อสาร และแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร-

ศาสตร โดยการศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซึง่ใชรปูแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) แบบวดัผลครัง้เดยีว ณ ชวงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

บุคลากรภายในโรงพยาบาลนครปฐมจํานวน 332 คน

 ผลการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย คิด

เปนรอยละ 87 มีอายุระหวาง 31-30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

55.7 สวนใหญเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 42.8 และมีชวงรายไดระหวาง 15,001-

30,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.7 ความพึงพอใจตอการสื่อสารในองคกรโดยรวม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในการสื่อสารจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน

สูผูบังคับบัญชามากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.55 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

รองลงมาพึงพอใจในการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูบุคลากรผูปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย 

3.53 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

 ความพึงพอใจในการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูบุคลากรผูปฏิบัติงาน โดย

รวมพบวา ความพงึพอใจอยูในระดบัมาก มคีาเฉล่ีย 3.53 พบวา การสัง่การมอบหมาย

งานผานลําดับขั้นการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.65 เกณฑความรูสึกอยู

ในระดับพอใจมาก รองลงมาการสั่งงานแบบลายลักษณอักษรมีความชัดเจน รัดกุม 

มีคาเฉลี่ย 3.57 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก

 ความพึงพอใจในการสื่อสารจากบุคลากรผูปฏิบัติงานผูบังคับบัญชา โดย

รวมพบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.55 พบวา การเขาพบเพื่อขอ

บทคัดยอ
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คําปรึกษาไดตลอดเวลา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีคาเฉลี่ย 3.65 เกณฑความรูสึกอยู

ในระดับพอใจมาก รองลงมาการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานรายงานความกาวหนาใน

การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.62 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

ความพึงพอใจในการสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงาน/หนวยงานอ่ืน โดยรวมพบวา 

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.50 พบวา การใหความรวมมือในการ

ประสานงานหรือแกไขปญหาของเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.58 เกณฑความรูสึกอยู

ในระดับพอใจมาก รองลงมาการรวมแรงรวมใจทํางานกันเปนทีม มีคาเฉล่ีย 3.56 

เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

 การใชประโยชนของการสื่อสารภายในองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุดานความตองการเสริมความคดิเหน็ และดานบนัเทงิ/

ผอนคลาย มีคาเฉลี่ย 3.61 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก รองลงมาตองการ

ขอมูลเพื่อการพูดคุยสนทนา มีคาเฉลี่ย 3.58 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

ตอมาเปนความตองการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ย 3.56 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจ

มาก ความตองการรูเหตุการณ มีคาเฉลี่ย 3.52 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

การใชประโยชนนอยทีส่ดุความตองการชวยตดัสนิใจ มคีาเฉลีย่ 3.47 เกณฑความรูสกึ

อยูในระดับพอใจมาก 

 การทดสอบสมมติฐาน พบวา ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมี

ความพึงพอใจตอการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูบุคลากรผูปฏิบัติงานแตกตางกัน 

เพศ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการใชประโยชนการสื่อสารในองคกรดาน

ความตองการขอมลูเพือ่การสนทนาแตกตางกนั ระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนัจะมกีาร

ใชประโยชนการสื่อสารในองคกรดานความตองการชวยตัดสินใจแตกตางกัน ระดับ

การศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกันจะมีการใชประโยชนการส่ือสารใน

องคกรดานความตองการมีสวนรวมและความตองการเสริมความคิดเห็นแตกตางกัน 

ความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับการใชประโยชน

การสื่อสารภายในองคกร

คําสําคัญ: การสือ่สารภายในองคกร โรงพยาบาลนครปฐม, ความพงึพอใจในรปูแบบ

การสื่อสาร, การใชประโยชนการสื่อสารภายในองคกร 
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในสังคมโลกปจจุบันการสื่อสารมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต 

เพราะการสื่อสารเปนกระบวนการสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร

หรอืหนวยงาน โดยมีจุดประสงคเพือ่แลกเปลีย่นขอมลู ขาวสาร ความรู และขอคดิเห็น

ตางๆ อันกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน ทั้งน้ีการทํางานรวมกันในหมูคณะ

จาํเปนตองมกีารสือ่สารกันอยูตลอดเวลา ทัง้ผูบงัคบับญัชา ผูใตบงัคบับญัชา และเพือ่น

รวมงาน ดงันัน้การสือ่สารภายในองคกร บคุลากรจงึจาํเปนจะตองมคีวามรูและทกัษะ

เกี่ยวกับการสื่อสารที่ดี เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค

 โรงพยาบาลนครปฐมเปนสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใน

ระดับโรงพยาบาลศูนยขนาด 670 เตียง และไดรับการรับรองจากสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) ในดานคุณภาพการใหบริการและความ

ปลอดภยัของผูรบับริการ ดงันัน้การใหการบริการรกัษา ดแูลผูปวยใหมีสุขภาพอนามยั

ทีด่ ีและหายจากโรคภยัไขเจบ็ตางๆ นัน้ จงึจาํเปนตองมอีงคประกอบสาํคญัหลายดาน 

เชน การสื่อสาร เครื่องมือทางการแพทย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา 

เปนตน การสื่อสารภายในของบุคลากรภายในโรงพยาบาล จึงถือวา มีบทบาทสวน

สําคัญที่ชวยใหการทํางานภายในองคกรเชน โรงพยาบาลมีการใหบริการรักษาที่ดี 

มีประสิทธิภาพ และคุณภาพทั้งดานการรักษา และใหบริการแกผูปวย 

 โรงพยาบาลนครปฐมมีการสื่อสารหลายรูปแบบ เชน การสื่อสารระหวาง

ผู ปวยกับแพทย แพทยกับพยาบาล เปนตน การสื่อสารในโรงพยาบาลจึงเปน

เครื่องมือที่สําคัญหน่ึงท่ีชวยใหบุคลากรเขาใจกันได ถึงหนาที่ภาระรับผิดชอบในงาน

ของตน ซึ่งบางครั้งก็มีการใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ เชน โทรศัพท หนังสือเวียน 

คอมพิวเตอร วิทยุสื่อสาร อินเทอรเน็ต เปนตน ลวนชวยใหการสื่อสารมีความรวดเร็ว 

และไดรับขอมลูจากการสงสารได นอกจากนีย้งัมส่ืีอประชาสัมพนัธหรอืการส่ือเพือ่การ

แจงขาวสารภายในโรงพยาบาลไมวาจะเปน บันทึกขอความ หนังสือแจงเวียน บอรด

ประชาสัมพันธตางๆ ที่ติดในลิฟตหรือตามทางเดิน ซึ่งบุคลากรจะใชประโยชนจากสิ่ง

เหลานี้ในการสื่อสารภายในโรงพยาบาล 
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 ถาการสื่อสารมีประสิทธิภาพ จะทําใหบุคลากรภายในโรงพยาบาลมีระบบ 

แบบแผนที่ชัดเจน ทุกคนสามารถเขาใจบทบาทหนาที่ที่ถูกตอง การใหบริการที่ดีกับ

ผูปวยไดนั้น ขึ้นอยูกับการสื่อสารที่ดีภายในโรงพยาบาลของบุคลากรเชน แพทย 

พยาบาล นักเทคนิคการแพทย และ เภสัชกร เปนตน ลวนมีสวนสําคัญทําใหรับการ

รักษาตอเนื่อง รวดเร็ว ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการรักษา ทําใหบุคลากร

ที่ทํางานรวมกันสามารถลดภาระงาน ที่อาจจะเกิดจากการสื่อสาร ผิดพลาด ซํ้าซอน 

คลาดเคลื่อนลงได เชน ในกรณีมีผูปวยฉุกเฉิน รักษาผูปวยวิกฤตไดทันทวงที ทําให

ความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผูปวยลดลง การจายยาของแพทย ถาเขียนมาชัดเจน 

ถูกตอง เภสัชกรก็จะทราบขอมูลที่ถูกตองวา ผูปวยแพยาใด และสามารถจัดยาได

อยางถูกตอง ปลอดภัยตอผูปวย เปนตน

 แมวาการสือ่สารภายในองคกรจะมบีทบาทสาํคญัตอการดาํเนนิงานใหเปน

ไปอยางราบรื่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ตาม แตในหลายๆ องคกรยังพบ

ปญหาตางๆ ที่สวนใหญที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาด ไมไดมีการศึกษารูปแบบ

การสื่อสารภายในองคกรที่เหมาะสม จึงทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

นั่นเอง

 เมื่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลมีการส่ือสารกันที่ดีจะทําใหบุคลากรไดรับ

ประโยชนตอการรับทราบขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใน

โรงพยาบาล ทาํใหการประสานงานภายในโรงพยาบาลทัง้แผนกเดยีวกนั และแผนกอืน่ๆ 

มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สรางความสัมพันธและความเขาใจกันระหวาง

บุคลากรกับโรงพยาบาลชวยสรางเสริมความสัมพันธและความเขาใจกันระหวาง

บุคลากรกับผูบริหารโรงพยาบาลชวยสรางขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจใหเกิดกบั

บุคลากรภายในโรงพยาบาล และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับโรงพยาบาลไดอยางมี

ประสทิธผิล (อทิธณิฏัฐชัย ภทัรานนท, 2552) นอกจากนี ้จะไดรบัผลดีทางออมในการ

เพิ่มผลกําไรใหกับโรงพยาบาลและผูท่ีเขามาใชบริการ ก็จะพึงพอใจตอบริการ ความ

รวดเร็วที่ไดรับ และเกิดความประทับใจกลับมาใชบริการอีก

 ขณะเดยีวกนัหากองคกรขาดการวางแผนระบบการสือ่สารทีด่ภีายในองคกร

แลว องคกรจะไมสามารถขับเคลือ่นกลยทุธแผนงานหรือนโยบายตางๆ ทีกํ่าหนดไวได 

การติดตอสื่อสารจึงเปนตัวประสานงานตางๆ ซึ่งการสื่อสารภายในองคกรเปนสิ่งที่

บุคคลถูกเชื่อมโยงเขาดวยกัน เม่ือการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงาน 
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เชน มกีารสัง่การมอบหมายงานผานลาํดบัข้ันการบงัคับบญัชามกีาร ติ ชม และใหกําลงั
ใจ ซึ่งการใหกําลังใจจะชวยสรางความสนิทสนม ความไวใจ ทําใหผูปฏิบัติงานมีความ
กลาที่จะสื่อสารกับผูบังคับบัญชา มีโอกาสรายงานความกาวหนา และสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 จากการที่มีการจัดระบบการสื่อสารภายในองคกรที่ดีทําใหเห็นถึงการนํา
ประโยชนจากการสือ่สารภายในองคกรไดอยางมปีระสิทธภิาพมาใชการสือ่สารภายใน
องคกรจะเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝาย 
ทําใหไดทราบถึงขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร รวมถึงการเปนการ
ลดชองวางและสรางความสัมพนัธอนัดรีะหวางผูบงัคบับญัชาและบคุลากรผูปฏบิตังิาน
เมื่อการสื่อสารเกิดการยอมรับและเกิดการปฏิบัติในทางเดียวกันสงผลใหองคกรเกิด
ประสทิธภิาพในการทาํงานและบรรลตุามเปาประสงคทีต้ั่งไว ดงันัน้จากเหตผุลทีก่ลาว
มาขางตนจงึทาํใหผูศกึษาเกดิความสนใจทีต่องการจะศึกษารปูแบบการส่ือสารภายใน
องคกรของโรงพยาบาลนครปฐมวามีรูปแบบเปนอยางไร บุคลากรภายในโรงพยาบาล
มีความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรอยูในระดับใด รวมถึงการใช
ประโยชนจากการส่ือสารภายในองคกรในดานใด สิ่งเหลานี้คือประเด็นการศึกษาที่
ผูศึกษาตองหาคําตอบจากการศึกษานี้

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการส่ือสารภายในองคกรของ
บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม
 2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนการส่ือสารภายในองคกรของบุคลากร
โรงพยาบาลนครปฐม

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจและการใชประโยชนการส่ือสาร

ภายในองคกรของบคุลากรโรงพยาบาลนครปฐม” เปนการวจิยัเชงิปริมาณ (Quantita-

tive Research) ซึ่งใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผล
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ครั้งเดียว ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) ซึ่งผูศึกษาทําการพิสูจน

สมมติฐานโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ลกัษณะประชากรจากการศกึษาความพงึพอใจรปูแบบและการใชประโยชน

การสื่อสารภายในองคกรของบุคลากร โรงพยาบาลนครปฐม จํานวน 332 คน พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือเปนเพศหญิง จํานวน 

289 คน คิดเปนรอยละ 87 และสวนที่เหลือเปนเพศชาย จํานวน 43 คน คิดเปน

รอยละ 13 มีอายุระหวาง 31-30 ป มากที่สุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 28.6 

รองลงมาชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 27.7 สวนใหญอยูในระดับ

การศกึษาปรญิญาตรมีากทีส่ดุ จาํนวน 185 คน คดิเปนรอยละ 55.7 รองลงมามรีะดบั

การศึกษามัธยมปลาย/ปวช. จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 16.9 มีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด 1-5 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมา 16-20 ป 

จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 15.4 จากนั้นพบวา สวนใหญเปนขาราชการมากที่สุด 

จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมาเปนลูกจางชั่วคราว จํานวน 139 คน 

คิดเปนรอยละ 41.9 และมีรายได 15,001-30,000 บาท มากที่สุด จํานวน 135 คน 

คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมามีรายได 8,000-15,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปน

รอยละ 35.2 

 ความพงึพอใจตอรปูแบบการสือ่สารในองคกรโดยรวม ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีความพึงพอใจในการสื่อสารจากบุคลากรผูปฏิบัติงานสูผูบังคับบัญชามาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.55 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก รองลงมาพึงพอใจในการ

สื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูบุคลากรผูปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.53 เกณฑความรูสึกอยู

ในระดับพอใจมาก

 ความพึงพอใจในการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูบุคลากรผูปฏิบัติงาน โดย

รวมพบวา ความพงึพอใจอยูในระดบัมาก มคีาเฉล่ีย 3.53 พบวา การสัง่การมอบหมาย

งานผานลําดับขั้นการบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.65 เกณฑความรูสึกอยู
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ในระดับพอใจมาก รองลงมาการสั่งงานแบบลายลักษณอักษรมีความชัดเจน รัดกุม มี

คาเฉลี่ย 3.57 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก

 ความพึงพอใจในการสื่อสารจากบุคลากรผูปฏิบัติงานผูบังคับบัญชา โดย

รวมพบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.55 พบวา การเขาพบเพื่อขอ

คําปรึกษาไดตลอดเวลา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีคาเฉลี่ย 3.65 เกณฑความรูสึกอยู

ในระดับพอใจมาก รองลงมาการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานรายงานความกาวหนาใน

การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.62 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก

ความพงึพอใจในการสือ่สารระหวางเพือ่นรวมงาน/หนวยงานอืน่ โดยรวมพบวา ความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.50 พบวา การใหความรวมมือในการประสาน

งานหรือแกไขปญหาของเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.58 เกณฑความรูสึกอยูในระดับ

พอใจมาก รองลงมาการรวมแรงรวมใจทํางานกันเปนทีม มีคาเฉลี่ย 3.56 เกณฑความ

รูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

 การใชประโยชนของการสื่อสารภายในองคกร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

โดยรวมมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุดานความตองการเสริมความคดิเหน็ และดานบนัเทงิ/

ผอนคลาย มีคาเฉลี่ย 3.61 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก รองลงมาตองการ

ขอมูลเพื่อการพูดคุยสนทนา มีคาเฉลี่ย 3.58 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

ตอมาเปนความตองการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ย 3.56 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจ

มาก ความตองการรูเหตุการณ มีคาเฉลี่ย 3.52 เกณฑความรูสึกอยูในระดับพอใจมาก 

การใชประโยชนนอยทีสุ่ด คือ ความตองการชวยตดัสนิใจ มคีาเฉลีย่ 3.47 เกณฑความ

รูสึกอยูในระดับพอใจมาก

 จากการศึกษา เรื่อง “การสื่อสารภายในองคกรที่มีผลตอความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครปฐม” นํามาอภิปรายผลการ

ศึกษาได ดังนี้

 1.  กลุมตัวอยางสวนใหญที่เปนผูหญิงและเปนขาราชการ มักมีหนาที่

เชื่อมโยงขอมูล หรือสื่อสารระหวางคนไขและผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงสอดคลองกับการ

วิเคราะหผูรับสารของ ปรมะ สตะเวทิน (2537, น, 112-118) ที่กลาววา เพศหญิง

มีแนวโนม และความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่

เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสง และรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมี

ความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับขาวสารน้ันดวย 
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จากการวิจัยทางดานจิตวิทยา ไดแสดงใหเห็นวา ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกัน

มากเรื่องของความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนด

บทบาทกิจกรรมมองคนสองเพศไวตางกัน ทําใหการสื่อสาร บุคคลที่มีบทบาทตางกัน 

ในดานอายุจากแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2537, น, 112-118) กลาววา บุคคลที่

มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอการสื่อสารตางจากบุคคลท่ีมีอายุนอย ทั้งนี้

เพราะเปนสิง่ทีก่าํหนดความยากงายในการชกัจงูใจในโรงพยาบาล ผูทีม่อีายมุากมกัจะ

มีประสบการณสูงควบคูมาดวย ดังน้ันจึงมีการใชคําศัพทเฉพาะทางในการส่ือสาร 

ซึง่ถาเปนคนในกลุมในสายงานเดยีวกนั เชน แพทยเหมอืนกนั เปนตน การสือ่สารกจ็ะ

สามารถสื่อสารตรงกันไดงายกวา แตถาอยูกันคนละสายงานอายุตางกัน การศึกษา

คนละสายกัน บางครั้งการรับและสงสารก็มีความแตกตางกัน ทําใหเขาใจไดยากกวา

ที่จะควบคุม

 อีกทั้งการศึกษานับเปนองคประกอบสําคัญ คนสวนใหญในโรงพยาบาล

เปนกลุมคนที่มีระดับการศึกษาดี ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมการรับสารที่ดีใหเกิดขึ้น

ภายในโรงพยาบาลและสามารถเขาใจสารเหลานั้นไดอยางดีดวย เพื่อใหบริการและ

ตอบสนองตอผูใชบรกิารไดอยางรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ซ่ึงสอดคลองกบัการทีค่น

ที่มีการศึกษาสูงจะเปนผูรับสารที่ดี เนื่องจากมีความรูกวางขวางในหลายๆ เรื่อง และ

สามารถเขาใจสารไดดี (ปรมะ สตะเวทิน , 2537, น, 114) 

 2.  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายใน

องคกรของบคุลากรในโรงพยาบาลนครปฐม มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ และรปูแบบการสือ่สาร

ระหวางเพื่อนรวมงาน/หนวยงานอื่น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด สอดคลองกับความคิดของ 

Down Hazen (1998 อางถึงใน มานิดา คําจีน, 2547) ที่ไดสรางมาตรวัดความพึง

พอใจของการติดตอสื่อสาร (Communications Satisfaction Survey (CSS)) เพื่อ

วดัการรบัรูของบคุลากรเกีย่วกบัระบบการตดิตอสือ่สารขององคกร ซึง่มอีงคประกอบ 

8 ประการ คือ

  1. ภาพรวมขององคกรโดยทัว่ไป (General Organization Perspec-

tive) เปนคําถามท่ีสะทอนถึงขาวสารท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกับหนาที่ตางๆ ทั้งหมดของ

องคกร

  2. ขอมูลปอนกลับสวนตัว (Personal Feedback) องคประกอบนี้

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์สวนตัวของงานและวิธีที่เขาถูกยอมรับโดยองคกร 
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  3. การประสานหลอหลอมทางองคกร (Organization Integration) 

เปนการสะทอนถึงความพงึพอใจของแตละบคุคลกบัขาวขอมลูทีไ่ดรบัเกีย่วกบัองคกร

และสิ่งแวดลอมดานงาน

  4. การตดิตอสือ่สารกบัผูบงัคับบัญชา (Relation with Supervisor) 

หมายถึง การติดตอสื่อสารสองทางกับผูบังคับบัญชา

  5. บรรยากาศของการติดตอสื่อสาร (Communication Climate) 

เปนการสะทอนถงึ การตดิตอสือ่สารในระดับองคกร และสวนตวัหรอืขดีข้ันทีก่ารตดิตอ

สื่อสารจูงใจและกระตุนบุคลากรที่บรรลุกับเปาหมาย

  6. การติดตอส่ือสารตามแนวนอน (Horizontal Informal Com-

munication) เกีย่วของกบัการติดตอสือ่สารอยางไมเปนทางการระหวางเพือ่นบคุลากร

ดวยกนั

  7. คุณภาพของสื่อ (Media Quality) องคประกอบนี้สะทอนถึง

ขีดขั้นที่วา บุคลากรรับรูรูปแบบหลักของการสื่อสาร เชน บันทึกขอความ สิ่งตีพิมพ 

วาเปนผูทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

  8. การตดิตอสือ่สารกบัผูใตบงัคบับญัชา (Relation with Subordi-

nate) เปนการเนนการติดตอสื่อสารสองทางกับผูใตบังคับบัญชา

 สรุปไดวา กลุมตัวอยางในโรงพยาบาลสวนใหญมีความพึงพอใจในรูปแบบ

การสือ่สารจากบคุลากรผูปฏบิติังานสูผูบงัคบับัญชา เนือ่งจากโรงพยาบาลนครปฐม มี

โครงสรางองคกรทีชั่ดเจน สอดคลองกับลกัษณะขององคกรทีเ่ปนทางการ หรอื องคกร

ที่มีรูปแบบ เปนองคกรที่มีโครงสรางอยางมีรูปแบบ โดยวางกฎเกณฑไวในระเบียบ

แบบแผน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ มีการกําหนดความสัมพันธระหวางบุคคล 

และระหวางหนวยงานไวอยางชดัเจน มสีายการบงัคับบญัชา มกีารตดิตอส่ือสารทีเ่ปน

ทางการ และมีการแบงงานกันทําตามความสามารถของผูปฏิบัติ องคกรในลักษณะนี้

จะเหน็ไดจากองคกรเอกชน และองคกรของรฐัเรยีกวา ระบบราชการ (Bureaucracy) 

นอกจากนีย้งัสอดคลองกบัผลการศกึษาของมานดิา คาํจนีทีไ่ดทาํการศกึษา การส่ือสาร

ภายในองคกรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรรายเดือน: กรณี

ศึกษา บริษัทวาไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) พบวา แหลงขอมูลขาวสารตางๆ 

ภายในองคกรทีบ่คุลากรรบัทราบและเหน็วาใหความถกูตอง ชดัเจนทีส่ดุ สวนใหญมา

จากผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา และมีการวิจารณ ติ ชม การทํางาน และเมื่อบุคลากร
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ไมเขาใจงานที่ไดรับมอบหมายสามารถเขาพบขอคําอธิบายไดตลอดเวลา และ

สอดคลองกบังานวจิยัของ กุระตอง พกิลุศร ี(2548) ไดศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารภายใน

องคกรกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการสํานักงาน

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ” จากการศึกษาพบวา มีการใชรูปแบบ 

วธิกีาร และการรบัรูบรรยากาศในการสือ่สารภายในองคกรในระดบัมากเนือ่งจากเม่ือ

พบปญหา หรือมีขอคิดเห็นจากขาราชการสามารถเขาพบหารือกับผูบังคับบัญชาได 

และขอมูล ขาวสาร ที่เห็นวา มีความถูกตองและชัดเจนที่สุดมาจากผูบังคับบัญชาตาม

ลาํดับ และวธิกีารสือ่สารสวนใหญมกัเปนแบบลายลักษณอกัษรซึง่เปนการสือ่สารทาง

เดยีว และจากผลการทดสอบสมมตฐิานพบวาผูทีด่าํรงตาํแหนงในสายงานสนบัสนนุมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาผูที่ดํารงตําแหนงในสายงานหลัก

 ดังนั้นจึงทําใหการติดตอสื่อสารภายในโรงพยาบาลจึงไมมีการขามขั้นตอน 

ไมขามหนาที ่ชวยใหการตดัสนิใจมคีวามเปนระบบขึน้ ปจจัยทีแ่สดงใหเหน็อยางชดัเจน

คือ เรื่องการเขาพบเพื่อขอคําปรึกษา แสดงใหเห็นวา หากมีปญหา ผูบังคับบัญชาจะ

รบัรูปญหาไดอยางรวดเร็วและพรอมจะใหคาํปรกึษาและขอแนะนาํ รวมถงึเปดโอกาส

ใหผูปฏิบัติงานรายงานความกาวหนาอยางสมํ่าเสมอ ผานวิธีตางๆ เชน หนังสือเวียน 

อีเมลพูดคุย เปนตน แสดงใหเห็นวา ผูบังคับบัญชามีความใสใจในเรื่องของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในระดับลางกวาตนพอสมควร และบุคลากรผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ในแผนกตางๆ ก็พรอมที่จะรับขอมูลจากผูบังคับบัญชาเพื่อจะไดปฏิบัติงานตามที่รับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา

 3. กลุ มตัวอยางสวนใหญมีการใชประโยชนจากการสื่อสารภายใน

โรงพยาบาลของบุคลากร โดยมีความตองการซึ่ง บุคคลใชสื่อมวลชนหรือสื่อสารเพื่อ

สนองความตองการ ซึ่งสอดคลองกับ แม็คคอมป และเบคเคอร (McComb and 

Becker, 1979 อางใน อุษาพรรณ ศรีกุลประเสริฐ, 2543, น. 85-86) ดังตอไปนี้

  1. ตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการสังเกตการณ และ

ตดิตามความเคลือ่นไหวตางๆ จากสือ่มวลชน เพือ่ใหรูทนัตอเหตกุารณใหทนัสมยั และ

รูวาอะไรมีความสําคัญพอที่จะเรียนรู

  2. ความตองการชวยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจ

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การรับสื่อมวลชน ทําใหบุคคลสามารถกําหนด

ความเห็นของตนตอสภาวะหรือเหตุการณรอบๆ ตัว
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  3. ความตองการขอมูลเพื่อการพูดคุยหรือสนทนา (Discussions) 

โดยการรับสื่อมวลชน ทําใหบุคคลมีขอมูลที่นําไปใชในการพูดคุยกับผูอื่น

  4. ความตองการมีสวนรวม (Participating) ในเหตุการณและ

ความเปนไปตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว

  5. ความตองการเสริมความคิดเห็น หรือ การสนับสนุนการตัดสินใจ

ที่ไดกระทําไปแลว (Reinforcement) 

  6. ตองการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) 

 จากผลการศึกษาเรื่องนี้ ทําใหสามารถสรุปไดวา ในโรงพยาบาลนครปฐม 

ตัวบุคลากรในแผนกตางๆ ของโรงพยาบาล ลวนเห็นความสําคัญของการชวยเสริม

ความคิดเห็น ที่จะเปนประโยชนตอตนเอง และบุคลากรคนอื่นๆ และเห็นประโยชน

จากจดุนี ้ เพือ่เปนแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการในการจดัการภายในโรงพยาบาล

นครปฐมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะย่ิงชวยในการลดความขัดแยงตางๆ เชน ความเขาใจผิดใน

การสื่อสาร การตอบสนองขอมูลท่ีผิดพลาด เปนตน ที่จะเกิดขึ้นภายในหนวยงาน 

ซึง่ยงัสอดคลองกบัการสือ่สารในองคกรมคีวามสาํคญัทัง้สาํหรบัผูบรหิารและผูปฏิบตังิาน 

(กริช สืบสนธิ, 2537, น.65-66) เชน เปนเคร่ืองมือสําคัญของฝายบริหารงาน เพื่อ

การสื่อสารจะชวยใหการทํางานลุลวงไปไดโดยตลอด เปนเครื่องชวยตรวจสอบความ

เขาใจผลงาน หรือชวยสรางความสัมพันธอันดีแกทั้งสองฝาย การสื่อสารชวยใหเกิด

ความเขาใจตรงกัน นํามาซึ่งความสนิทสนม ความไวใจ นําไปสูสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

เปนตน แสดงใหเห็นวา บุคลากรในโรงพยาบาลนครปฐมมีความตองการที่จะใชการ

ชวยเสริมความคิดเห็นน้ี มาชวยสงเสริมความเขาใจที่ดีภายในงานของโรงพยาบาล 

ซึ่งแสดงวา ภายในโรงพยาบาลอาจมีความขัดแยง หรือปญหาความเขาใจผิดกันที่เกิด

จากสือ่สาร หรอืการสือ่สารไมตรงกนั ทาํใหบคุลากร หากมเีรือ่งการเสรมิความคิดเหน็

เขามา จะชวยใหบุคลากรสามารถเขาใจในสารเหลานั้นไดชัดเจน หากมีปญหากัน 

ก็สามารถจะชวยกัน แกไขปญหาเหลานั้นไปพรอมกันได จากการเสริมความคิดเห็น 

ทําใหรูวา ทุกคนลวนมีสวนสําคัญ แมวาจะอยูในตําแหนงสูงหรือตําแหนงเล็กๆ ก็ตาม 

นอกจากนี้ ความบันเทิงจะทําใหเกิดความผอนคลายภายในองคกรจะยิ่งชวยเพิ่ม

ความสมัพันธใหกบับคุลากรภายในโรงพยาบาลมากย่ิงขึน้ และทาํใหทุกคนสามารถจะ

กลาแสดงความคิดเห็นใหชัดเจน เพื่อทําใหองคกรเดินหนาไปไดดียิ่งขึ้น และชวย

สงเสริมความสามัคคีใหเกิดขึ้นอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีความตองการชวยตัดสินใจมี
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คาเฉลี่ยนอยที่สุดดวย อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางนอกจากจะมีขาราชการแลว ยังมี

กลุมลูกจางชั่วคราวที่มีปริมาณใกลเคียงกันดวย กลุมลูกจางชั่วคราว อาจจะไมคอยใช

ประโยชนจากการตัดสินใจนี้ หรือกลาวงายๆ คือ กลุมลูกจางชั่วคราวมีสิทธิ์ในการพูด

หรือตัดสินใจภายในหนวยงานนอยกวาระดับที่สูงกวา

 4. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการ

สื่อสารภายในองคกรแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญบุคลากรที่มีระยะเวลา

ปฏิบัติงานนอยกวาบุคลากรที่ระยะเวลาปฏิบัติงานนานกวาน้ัน บุคลากรเหลาน้ีจะมี

ความใสใจ สนใจ และใหความสําคัญในการสื่อสารจากผูบังคับบัญชามากกวาคนที่

ทํางานหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมานานกวา เพราะวา บุคลากรที่มีระยะเวลา

ปฏิบัติงานนอย สวนใหญจะทํางานในระดับปฏิบัติงานกับผูใชบริการเปนหลัก ยิ่ง

เปนการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล ซึ่งเปนองคกรที่มีการใหบริการเกี่ยวของกับ

ความเปนความตายของมนุษย จึงตองพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดที่

อาจเกิดขึ้นได ดังน้ันกลุมท่ีระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวาจึงตองตั้งใจรับคําสั่งใหถูก

ตองจากผูบังคับบัญชาเสมอ และยิ่งไปกวานั้นถาการปฏิบัติงานมีความผิดพลาดนอย

ที่สุดหรือไมผิดพลาดเลย ก็ถือเปนสวนสําคัญในการที่ผูบังคับบัญชาจะตัดสินใจเลื่อน

ตําแหนงใหกับบุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานดวย สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระดับตําแหนงงาน และรายไดที่แตกตางกัน จะมีรูปแบบการสื่อสารทั้ง 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูบุคลากรผูปฏิบัติงาน รูปแบบการสื่อสารจาก

บุคลากรผูปฏิบัติงานสูผูบังคับบัญชา และรูปแบบการส่ือสารระหวางเพื่อนรวมงาน/

หนวยงานอื่น ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา สวนใหญบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลมักจะเปนผูหญิงเสียสวนใหญ อายุ และตําแหนงใกลเคียงกัน และรายได

ไมตางกันมากนัก ทําใหคอนขางมีความเทาเทียมกันสูง จึงทําใหผลที่ออกมาไม

แตกตางกนั แนนอนวา ลกัษณะวฒันธรรมในโรงพยาบาล ผูปฏบิตังิานสวนใหญมกัจะ

มีจิตใจรักการบริการคลายๆ กัน ซึ่งจะสงผลใหเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอื่น

ไดดวย

 5.  ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการใชประโยชนการ

สื่อสารในองคกรแตกตางกัน จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ผูหญิงจะมีการใช

ประโยชนจากการสื่อสารภายในองคกรในเรื่องความตองการขอมูลเพื่อการพูดคุย

สนทนามากกวาผูชาย ยิง่เปนบคุลากรทีเ่ปนผูหญงิทีม่รีะดบัการศกึษาทีสู่งกวาบคุลากร
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ที่ทํางานรวมกันดวยแลว จะยิ่งมีความตองการขอมูลเพื่อการพูดคุยสนทนามากกวา

ปรกติ ทั้งการใชขอมูลเพื่อสนทนาในหัวขอตางๆ ในงานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน การแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอการปฏิบตังิาน ซึง่สอดคลอง

แนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (2537, น. 112-118) ที่ผูหญิงมักจะมีแนวโนมในการรับ

สารและสงสารมากกวาผูชาย และขอมลูขาวสารทีจ่ะใชรบัและสงสาร มกัจะไดมาจาก

การพูดคุยสนทนาภายในโรงพยาบาล ทําใหขาวสารตางๆ มีการกระจายไปไดอยาง

รวดเร็ว ซึ่งเกิดจากจํานวนบุคลากรผูหญิงที่มีมากดวย

 ระดับการศึกษาถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความตองการการส่ือสาร

ภายในโรงพยาบาลน้ัน ผูหญิงหรือผูชายท่ีเปนบุคลากรในโรงพยาบาลนครปฐมที่มี

ระดับการศึกษาสูง เชน ระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนตน มักจะ

มีความตองการขอมูลเพื่อการพูดคุยสนทนา ความตองการมีสวนรวม และการแสดง

ความคดิเหน็ มากกวากลุมทีม่รีะดบัการศกึษานอยกวา เชน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 

เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ แม็คคอมป และเบคเคอร (McComb and Becker, 1979 

อางใน อษุาพรรณ ศรกีลุประเสรฐิ, 2543, น. 85-86) ไดกลาวไววา บคุคลใชส่ือมวลชน

เพ่ือสนองความตองการ ทัง้ดานตองการรูเหตกุารณ (Surveillance) ดานความตองการ

ชวยตดัสนิใจ (Decision) ดานความตองการขอมลูเพือ่การพดูคยุหรอืสนทนา (Discus-

sions) ดานความตองการมีสวนรวม (Participating) ในเหตุการณและความเปนไป

ตางๆ ทีเ่กิดขึน้รอบๆ ตวั ดานความตองการเสรมิความคิดเหน็ หรอื การสนบัสนนุการ

ตัดสินใจที่ไดกระทําไปแลว (Reinforcement) ดานตองการความบันเทิง (Relaxing 

and Entertainment) 

 ความตองการขอมูลเพื่อการพูดคุยสนทนา ความตองการมีสวนรวม และ

การแสดงความคิดเห็น ถือเปนสวนสําคัญในการสนองความตองการเพื่อใหเกิด

ประโยชนจากการสื่อสารภายในโรงพยาบาลนครปฐมมากที่สุด ดังน้ัน บุคลากรที่มี

ระดับการศึกษาสูงกวาจะใสใจในเรื่องขอมูลขาวสาร และพยายามที่จะดึงความสนใจ

จากผูที่มีระดับการศึกษานอยกวามา

 ระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ถือเปนสวนหนึ่งที่ชวย

ใหการสื่อสารมีความลื่นไหล หรือขาดความตอเน่ืองไดงาย ยิ่งผูที่มีระยะเวลาปฏิบัติ

งานสงูกวา มกัจะอายทุีส่งูกวาดวย ซึง่คนทีม่อีายมุากข้ึนจะถกูจงูใจไดนอยกวาผูทีอ่ายุ

นอยกวา และเนื่องจากประสบการณในการทํางานมากกวา จะทําใหไมเชื่อใครงายๆ 
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มีความมั่นใจในตัวเองสูง หรือมีความเปนตัวตนสูง (Ego) ดังนั้น กลุมบุคลากรกลุมนี้ 

จึงมีความสําคัญที่สามารถทําใหระบบการสื่อสารมีปญหาไดงาย โดยเฉพาะกับกลุมที่

มปีระสบการณหรอืระยะเวลาปฏิบตังิานภายในโรงพยาบาลนครปฐมนอยกวาตามไป

ดวย ทาํใหบางครัง้กลุมคนทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานสงูกวากม็กัจะทาํใหคนทีมี่ระยะเวลา

ปฏิบัติงานนอยกวาเขาใจไดยาก เชน การใชศัพทเทคนิคในการส่ือสารเฉพาะทาง 

เปนตน

สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจและการใชประโยชนการ

สื่อสารภายในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม” ผูศึกษาไดทําการทดสอบ

สมมติฐานหลักไว 2 ขอ ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ดังนี้

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรทีแ่ตกตางกนั มคีวามพงึพอใจตอรปูแบบ

การสื่อสารภายในองคกรแตกตางกัน

  1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรกับการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสู

บุคลากรผูปฏิบัติงาน

   - เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน และรายไดที่

แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา

   - ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการ

สื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูบุคลากรผูปฏิบัติงานแตกตางกัน จึงเปนการยอมรับ

สมมติฐานการศึกษา

  1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรกับการส่ือสารจากบคุลากรผูปฏิบตัิ

งานสูผูบังคับบัญชา

   -  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับ

ตําแหนงงาน และรายไดที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการส่ือสารจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงานสูผูบังคับบัญชาไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา
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  1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตรกับการส่ือสารระหวางเพื่อนรวม

งานและหนวยงานอื่น

   -  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับ

ตําแหนงงาน และรายไดที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการสื่อสารระหวางเพื่อน

รวมงานและหนวยงานอื่นที่ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา

 2. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีการใชประโยชนการ

สื่อสารในองคกรแตกตางกัน

  2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความตองการรูเหตุการณ

   -  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับ

ตาํแหนงงาน และรายไดทีแ่ตกตางกนัมกีารใชประโยชนดานความตองการรูเหตกุารณ

ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา

  2.2  ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความตองการชวยตัดสินใจ

   - เพศ อายุ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงงาน และ

รายไดท่ีแตกตางกันมีการใชประโยชนดานความตองการชวยตัดสินใจไมแตกตางกัน 

จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา

   - ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการใชประโยชนดานความ

ตองการชวยตัดสินใจไมแตกตางกัน จึงเปนการยอมรับสมมติฐานการศึกษา

  2.3 ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความตองการขอมูลเพื่อการ

พูดคุยหรือการสนทนา

   -  อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงงาน และรายไดที่

แตกตางกันมกีารใชประโยชนดานความตองการขอมลูเพือ่การพดูคยุหรือการสนทนา

ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา

   -  เพศ และระดบัการศกึษามกีารใชประโยชนดานความตองการ

ขอมูลเพื่อการพูดคุยหรือการสนทนาแตกตางกัน จึงเปนการยอมรับสมมติฐานการ

ศึกษา

  2.4 ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความตองการมีสวนรวม

   - เพศ อาย ุระดบัตําแหนงงาน และรายไดทีแ่ตกตางกนัมกีารใช

ประโยชนดานความตองการมสีวนรวมไมแตกตางกนั จงึเปนการปฏเิสธสมมตฐิานการ

ศึกษา



ปที่ 6  ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 3 339

   - ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกตางกันมี

การใชประโยชนดานความตองการมสีวนรวมแตกตางกนั จงึเปนการยอมรบัสมมตฐิาน

การศึกษา

  2.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตรกับความตองการเสรมิความคดิเหน็

   - เพศ อาย ุระดบัตําแหนงงาน และรายไดทีแ่ตกตางกนัมกีารใช

ประโยชนดานความตองการเสริมความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธ

สมมติฐานการศึกษา

   - ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกตางกันมี

การใชประโยชนดานความตองการเสรมิความคดิเหน็ทีแ่ตกตางกนั จงึเปนการยอมรบั

สมมติฐานการศึกษา

  2.6 ลักษณะทางประชากรศาสตรกับความตองการดานบันเทิง 

ผอนคลาย 

   -  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับ

ตาํแหนงงาน และรายได ทีแ่ตกตางกนัมกีารใชประโยชนดานความตองการดานบนัเทงิ 

ผอนคลาย รายไดไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการศึกษา

 จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจและการใชประโยชนการ

สื่อสารภายในองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม” ผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษา ดังนี้

 1. บคุลากรโรงพยาบาลนครปฐมตางมคีวามพงึพอใจตอการสือ่สารภายใน

องคกรดานการสือ่สารจากผูบงัคบับญัชาสูบุคลากรผูปฏบิตังิานในเรือ่งของการวจิารณ 

ติ ชม ใหกําลังใจในการทํางาน อยูในระดับปานกลางเทาน้ัน ดังนั้น โรงพยาบาล

นครปฐมควรจัดใหแตละแผนกมีการสนับสนุนใหกําลังใจผูที่ปฏิบัติงานดี อาจมีการ

มอบรางวัลใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดดีและใหบริการแกผูใชบริการไดประทับใจ 

เพือ่สรางขวัญกาํลงัใจใหกบับุคลากรมากยิง่ขึน้และเปนแบบอยางแกบคุลากรคนอืน่ๆ 

ในแผนกไดอีกดวย

 2. การสื่อสารจากบุคลากรผูปฏิบัติงานสูผูบังคับบัญชาในเรื่องการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสวนตัวและเรื่องทั่วไป อยูในระดับปานกลางเทานั้น บางครั้ง

ถาผูบริหารโรงพยาบาลหรือหัวหนาเปดโอกาสใหบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับตางๆ 

ไดมีโอกาสสื่อสารเลาปญหาที่มีทั้งที่เกิดจากในโรงพยาบาลหรือปญหาทางบาน 
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อาจจัดหนวยเฉพาะกจิทีค่อยรบัฟงปญหา นาจะทาํใหสุขภาพจติของบคุลากรผูปฏิบตัิ

งานดียิ่งขึ้น เพราะมีคนที่คอยรับฟงปญหาของเขาจริงๆ 

 3. การสือ่สารจากผูบงัคบับญัชาสูบคุลากรผูปฏิบตังิานในเรือ่งการส่ังงาน

แบบลายลกัษณอกัษรมคีวามชดัเจน เปนประเดน็ทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุในกลุม ซึง่แสดง

ใหเห็นวา การสื่อสารผานลายลักษณอักษรหรือเอกสารจะมีความรัดกุมถูกตองได

มากกวาการสือ่สารดวยวธิพูีด ยิง่ถามกีารสือ่สารระหวางแผนก เชน แผนกใหการรกัษา 

กับ เจาหนาที่เวชระเบียน บางครั้งก็มีปญหาบางเพราะความไมเขาใจกันหรือเขาใจผิด 

เปนตน เราอาจนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนในการทํางานภายในโรงพยาบาล จัดใหมี

การพิมพรายการออกมา มหีลายโรงพยาบาลทีใ่ชการสือ่สารดวยวธินีี ้เชน โรงพยาบาล

รามาธิบดี โรงพยาบาลสมิติเวช เปนตน ซึ่งชวยลดปญหาและชองวางในการสื่อสารลง 

ทาํใหเกดิความสะดวก รวดเรว็ และถกูตองแมนยาํสงูกวา การใชปากเปลาในการบอก 

เพราะบางคร้ังผูใชบริการหรือผูใหบริการก็อาจสับสนเองได หรือการมีส่ิงรบกวน

ภายนอก เชน เสียงดังจากการประกาศภายในโรงพยาบาล เปนตน ทําใหการสื่อสาร

ไมถูกตองไดงาย

 4. ผูที่มีระดับการศึกษาสูง เชน แพทย พยาบาล เปนตน จะมีการใช

ประโยชนการสื่อสารในองคกรดานความตองการมีสวนรวมและความตองการเสริม

ความคิดเห็นมากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา เชน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

เวชระเบียน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับเร่ืองการส่ือสารบางครั้งทําใหไมเขาใจหรือ

ผดิพลาดไดงาย ดงันัน้ควรสงเสรมิใหผูทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกวา ใชการส่ือสารทีช่ดัเจน 

กระชับ และรัดกุม รวมถึงคนเหลาน้ี ควรรับรูและเขาใจวา ผูที่มีระดับการศึกษา

ตํ่ากวาหรือศึกษามาคนละดานกัน อาจไมเขาใจศัพทเทคนิคบางอยาง จึงควรจะคํานึง

ดวยวา คนที่รับสารเปนใครดวย เพื่อใหการสื่อสารสื่อออกไปไดอยางถูกตอง เชน “ให

พาไปหาหมอออโธฯ” คนท่ีฟงถาอยูมานานหรือแผนกเดียวกัน ก็อาจจะพอรูไดวา 

จะสงผูปวยไปแผนกกระดกู แตคนทีเ่พิง่มาใหม หรอืญาตคินไขบางทก็ีอาจจะไมเขาใจ

วา ไปแผนกไหน? ดังนั้น ผูที่สื่อสารจําเปนตองรูดวยวา ผูสื่อสารเปนใคร เพื่อที่เมื่อสง

สารไปแลว ผูรับสารจะเขาใจไดถูกตองตรงกัน เพราะโรงพยาบาลถือวา เรื่องเวลาเปน

สิ่งสําคัญสําหรับผูปวย โดยเฉพาะผูปวยวิกฤต เปนตน 
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 5. สนบัสนนุใหมกีารแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางผูทีม่รีะดบัการศึกษา

สงูกบัระดบัการศกึษาตํา่กวา และเปดโอกาสในการรบัฟงผูทีม่รีะบบการศกึษาตํา่กวา

ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

 6. การสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงานและหนวยงานอื่น ในประเด็นการให

ความรวมมอืในการประสานงานหรอืแกไขปญหาของเพือ่นรวมงาน ซึง่มคีวามพงึพอใจ

อยูในระดับมาก การที่บุคลากรในโรงพยาบาลใหความรวมมือในการประสานงานนั้น 

เปนสิ่งที่ดีทําใหบุคลากรเกิดความรวมแรงรวมใจ มีความสุขและเต็มใจที่จะทํางาน 

สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหบรรยากาศการทํางาน

ภายในองคกรเกิดความสุข จึงควรสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีเพื่อ

เปนการกระชับความรวมมืออันดีระหวางเพื่อนรวมงานและหนวยงานอื่น
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ผูกลั่นกรองโดย

อัจฉรพรรณ ขัติยวรา* และ วงหทัย ตันชีวะวงศ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการอินทรีคอนกรีต ของลูกคาเปาหมาย

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา: 
“บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด” 

(Marketing Mix Factors Inf luencing Target Consumers’ Buying 
Decision Process of INSEE Concrete in Bangkok Metropolis)
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ผูกลั่นกรองโดย

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการอินทรีคอนกรีต ของลูกคาเปาหมายในเขตกรุงเทพ-
มหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา: “บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด” เปนการ
ศึกษาเพื่อใหทราบถึงภูมิหลังทางประชากร พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑและบริการ
คอนกรีตผสมเสรจ็อนิทรคีอนกรตี พฤตกิรรมการเปดรบัขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วกบัอนิทรี
คอนกรีต ของลูกคาเปาหมายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมี
วัตถุประสงคการศึกษา คือ 
  1. เพื่อศึกษาภูมิหลังทางประชากรของลูกคาเปาหมายผลิตภัณฑและ
บริการอินทรีคอนกรีต 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑและบริการอินทรีคอนกรีตของ
ลูกคาเปาหมาย 
 3.  เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการเปดรบัขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วกบัอนิทรคีอนกรตี
ของลูกคาเปาหมาย   
 4.  เพื่อศึกษาปจจัยประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑอินทรีคอนกรีตของลูกคาเปาหมาย
 การศึกษาครั้งน้ีใชรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชวธิกีารสาํรวจ (Survey Research) ซึง่ใชแบบสอบถาม (Question-
naire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ และความ
แตกตางระหวางตัวแปรตางๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยการเก็บขอแบบชวงเวลาใด
เวลาหนึง่ (Cross sectional Study) และผลการวจิยัเชิงปรมิาณสามารถนาํมาประกอบ
การวิเคราะหใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาใชกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 320 คนคิดจากลูกคาเปาหมายของ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด ไดแก 
กลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ไดเปดบัญชีลูกคากับทางบริษัทฯ 
เปนที่เรียบรอยแลว โดยการสุมตัวอยางแบบสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ตามคุณลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยใหกลุมลูกคาเปาหมาย
เปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-administered) เปนลักษณะคําถามแบบ
ปลายปด (Close-ended Question) และคําถามแบบปลายเปด (Open-ended 
Question) และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลขอมูล

บทคัดยอ
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 ผลการศึกษาพบวา ดานภูมิหลังทางประชากรของกลุมตัวอยางสวนใหญ 
เปน เพศชาย มีอายุ 21-40 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มปีระเภทกจิการเปนบรษิทัรายไดเฉลีย่ตอเดอืน 120,001 บาทขึน้ไป และมรีะยะเวลา
การเปนลูกคากับ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด 1-5 ป 
 จากการศกึษาพฤตกิรรมการสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารอนิทรคีอนกรีตของกลุม
ลกูคาเปาหมาย ในประเดน็ความถีใ่นการสัง่ซือ้ผลติภณัฑคอนกรตีผสมเสรจ็นอกเหนอื
จากอินทรีคอนกรีต ประเภทงานที่ใชคอนกรีตผสมเสร็จ ปริมาณการสั่งซื้ออินทรี
คอนกรตีโดยเฉลีย่ตอเดอืน ประเภทของคอนกรตีผสมเสรจ็ทีใ่ช และวธิกีารส่ังซือ้อนิทรี
คอนกรีต ผลการศึกษาพบวา
 ดานความถ่ีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จนอกเหนือจากอินทรี
คอนกรีตกลุมลกูคาเปาหมายมคีวามถ่ีในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑคอนกรีตผสมเสร็จ ซแีพค
คอนกรตี มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ทพีไีอคอนกรตี โออารซคีอนกรตี และนัม่เฮงคอนกรตี 
ในสวนของ กาญจนา และเอเชียคอนกรีต มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
 ดานประเภทงานที่ใชคอนกรีตผสมเสร็จ พบวา ลูกคาเปาหมายมีการสั่งซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จไปใชกับงานประเภทซอมแซมที่อยูอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ มี
การสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จไปใชกับงานประเภท หมูบานเดี่ยว/ทาวนเฮาส/อาคาร
พาณิชย และงานตึกสูง/คอนโด/อพารทเมนท รองลงมาตามลําดับ งานถนน และงาน
พื้นโรงงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 ดานประเภทของอินทรีคอนกรีตท่ีใช พบวาลูกคาเปาหมายมีการใชอินทรี
คอนกรีตประเภท คอนกรีตสําหรับงานกอสรางทั่วไป มากที่สุด รองลงมาคือ มีการใช
อินทรีคอนกรีตประเภท คอนกรีตปม และคอนกรีตกันซึม ตามลําดับ คอนกรีตกําลัง
อัดสูง และคอนกรีตแข็งตัวเร็ว มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
 ดานวิธีการสั่งซื้อ พบวา กลุมลูกคาเปาหมายมีวิธีการสั่งซื้ออินทรีคอนกรีต 
โดยผานทางผูแทนขาย (Sale Representative) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผานการ
โทรศัพทเขาศูนยจอง 1732 และมีวิธีการสั่งซื้ออินทรีคอนกรีต โดยผานการโทรศัพท
เขาหนวยผลิตโดยตรง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 จากการศกึษาพฤติกรรมการเปดรบัขาวสารของลกูคาเปาหมาย ในประเดน็ 
ชองทางในการรับขอมูลขาวสารผลิตภัณฑอินทรีคอนกรีต และประเภทของขอมูล
ที่ไดรับ ผลการศึกษาพบวาดานชองทางในการรับขอมูลขาวสารผลิตภัณฑอินทรี
คอนกรีตมีการรับรูผานทางผูแทนขาย (Sale Representative) มากที่สุด รองลงมา
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ไดแกผานทางโทรทศัน อนัดบั 3 คอืเวบ็ไซตขององคกร อนัดบั 4 การบอกตอ อนัดบั 5 
จากวารสารขององคกร (วารสารคูบาน) อันดับ 6 จากนิตยสาร ลําดับสุดทายไดแก
การรับรูผานทางหนังสือพิมพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 ดานประเภทขอมลูขาวสารอนิทรคีอนกรตีทีไ่ดรบั พบวา กลุมลกูคาเปาหมาย
ไดรับขอมูลขาวสารดานราคามากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ อันดับ 3 ไดรับ
ขอมูลขาวสารดานการสงเสริมการตลาด อันดับ 4 ไดรับขอมูลขาวสารดานลูกคา
สัมพันธและไดรับขอมูลขาวสารดานขอมูลการจัดจําหนายนอยที่สุด 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาและบริการอินทรีคอนกรีต ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจยัดานชองทางการจัดจาํหนาย ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด และ ปจจยั
ดานลกูคาสมัพนัธ ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา ปจจยัภมูหิลงัทางประชากร ดาน
เพศ ดานอาย ุและดานสถานภาพสมรส ไมมผีลตอการตดัสนิใจดานปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ปจจัยภูมิหลังทางประชากร ดานการศึกษาสูงสุดมีผลตอการตัดสินใจ
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจในปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑและบริการอินทรีคอนกรีต
แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑและลูกคาสัมพันธ ปจจัยภูมิหลังทางประชากร ดาน
ประเภทกจิการ มผีลตอการตดัสนิใจดานปจจยัสวนประสมทางการตลาด โดยประเภท
กิจการที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจในปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ
และบริการอินทรีคอนกรีตแตกตางกัน ในดานลูกคาสัมพันธ ปจจัยภูมิหลังทาง
ประชากร ดานรายไดเฉลีย่ตอเดือน มผีลตอการตดัสนิใจดานปจจยัสวนประสมทางการ
ตลาด ในดานผลติภณัฑ และลกูคาสมัพนัธ ปจจยัภมูหิลงัทางประชากร ดานระยะเวลา
การเปนลูกคา มีผลตอการตัดสินใจดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และลูกคาสัมพันธ 
 ซึง่ปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเลอืกซ้ือสนิคาและ
บริการอินทรีคอนกรีตมากที่สุดจะเปนในเรื่องของผลิตภัณฑ ลูกคาสัมพันธ และชอง
ทางการจัดจําหนายตามลําดับ
 ปจจยัสวนประสมทางการตลาดมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑและ
บริการอินทรีคอนกรีต ของลูกคาเปาหมาย

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑและบริการ
อินทรีคอนกรีต, ลูกคาสัมพันธ
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 กระบวนการทางการตลาดเริม่ตนและสิน้สดุทีผู่บรโิภค (It starts with the 

customer and ends with the customer) การศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคา

เปาหมาย (Target Customer) เปนสิ่งที่สําคัญของเหลานักการตลาด ซึ่งในยุคแรก

เกิดขึ้นจากการที่มีสินคาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาเปาหมาย ทําใหมีการ

เนนการผลติเพ่ือใหเพยีงพอตอความตองการ ภาคอตุสาหกรรมจงึมกีารผลิตสินคาออก

มาเปนจํานวนมาก และมีลักษณะที่คลายคลึงกัน กอใหเกิดการแขงขันระหวางกลุม

ผูผลิตเพื่อชวงชิงกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบกับการส่ือสารในยุคปจจุบันเปนการ

สื่อสารแบบไรพรมแดน มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารและเครื่องมือเพื่อชวยในการ

สื่อสารไปยังตัวลูกคาเปาหมาย มากขึ้นสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคาเปาหมาย

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปคอื ลกูคาเปาหมายเนนความสะดวกสบายและตระหนกัถงึการบรกิาร

หลงัการขาย ทัง้นีผู้ประกอบการจะตองทราบถงึลูกคาเปาหมายของตนเองอยางชดัเจน 

และสามารถที่จะนํากลยุทธการสื่อสารไปใชใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพกับ

องคกรนั้นๆ 

 ผูศึกษาไดทํางานใน บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด ซึ่งไดมีการติดตอ

ประสานงานทั้งกับพนักงานภายในองคกร รวมไปถึงลูกคาภายนอกองคกรที่มีการ

บริโภคสินคาและบริการ ไดเห็นถึงแนวโนมความตองการของลูกคาเปาหมายที่เพิ่ม

มากขึ้นในตลาดคอนกรีตผสมเสร็จ รวมไปถึงสภาพการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นจาก

ผูประกอบการรายใหม และกลยทุธเพือ่รกัษาสวนแบงการตลาดไวของผูประกอบการ

เจาหลักรายเดิม อีกท้ังความตองการและพฤติกรรมของลูกคาเปาหมายที่มีความ

เปลี่ยนแปลงไปจากความตองการคอนกรีตผสมเสร็จแบบเดิม 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดทีม่ผีลตอการตดัสินใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑและบรกิารอนิทรคีอนกรตี ของ

ลูกคาเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา: บริษัท นครหลวง

คอนกรีต จํากัด เพ่ือทราบความคิดเห็นของลูกคาเปาหมายตอคอนกรีตผสมเสร็จ

และตราสินคาอินทรีคอนกรีต และสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนประโยชนในการ
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วางแผนการดาํเนนิงาน กาํหนดกลยทุธองคกร และเปนแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุ
กระบวนการจัดจําหนายสินคาและบริการของ บริษัทฯใหมีความสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาเปาหมายท่ีมาใชบริการ สามารถสรางความเติบโตอยางยั่งยืน 
ภายใตความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาเปาหมายตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1.  เพื่อศึกษาภูมิหลังทางประชากรของลูกคาเปาหมายผลิตภัณฑและ
บริการอินทรีคอนกรีต
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑและบริการอินทรีคอนกรีตของ
ลูกคาเปาหมาย 
 3.  เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมการเปดรบัขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วกบัอนิทรคีอนกรตี
ของลูกคาเปาหมาย
 4.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑอินทรีคอนกรีตของลูกคาเปาหมาย

วิธีการวิจัย

 การศึกษาครั้งน้ีใชรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชวธิกีารสาํรวจ (Survey Research) ซึง่ใชแบบสอบถาม (Question-
naire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ และความ
แตกตางระหวางตัวแปรตางๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยการเก็บขอแบบชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง (Cross seetional Study) โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาใชกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 320 คนคิดจากลูกคาเปาหมายของ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด ไดแก 
กลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ไดเปดบัญชีลูกคากับทางบริษัทฯ 
เปนที่เรียบรอยแลว โดยการสุมตัวอยางแบบสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ตามคุณลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย กลุมลูกคาเปาหมายเปนผูตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง (Self-administered) เปนลักษณะคําถามแบบปลายปด 
(Close-ended Question) และคําถามแบบปลายเปด (Open-ended Question) 
และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลขอมูล
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการศึกษาพบวา ดานภูมิหลังทางประชากรของกลุมตัวอยางสวนใหญ 

เปนเพศชาย มีอายุ 21-40 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มปีระเภทกจิการเปนบรษิทัรายไดเฉลีย่ตอเดอืน 120,001 บาทขึน้ไป และมรีะยะเวลา

การเปนลูกคากับ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด 1-5 ป 

 จากการศกึษาพฤตกิรรมการสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารอนิทรคีอนกรีตของกลุม

ลกูคาเปาหมาย ในประเดน็ความถีใ่นการสัง่ซือ้ผลติภณัฑคอนกรตีผสมเสร็จนอกเหนอื

จากอินทรีคอนกรีต ประเภทงานที่ใชคอนกรีตผสมเสร็จ ปริมาณการสั่งซื้ออินทรี

คอนกรีตโดยเฉลีย่ตอเดอืน ประเภทของคอนกรตีผสมเสรจ็ทีใ่ช และวธิกีารส่ังซือ้อนิทรี

คอนกรีต ผลการศึกษาพบวา

 ดานความถี่ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จนอกเหนือจากอินทรี

คอนกรตีกลุมลกูคาเปาหมายมคีวามถ่ีในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑคอนกรีตผสมเสร็จ ซแีพค

คอนกรตี มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ทพีไีอคอนกรตี โออารซคีอนกรตี และนัม่เฮงคอนกรตี 

ในสวนของ กาญจนา และเอเชียคอนกรีต มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

 ดานประเภทงานที่ใชคอนกรีตผสมเสร็จ พบวา ลูกคาเปาหมายมีการสั่งซื้อ

คอนกรีตผสมเสร็จไปใชกับงานประเภทซอมแซมที่อยูอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ 

มีการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จไปใชกับงานประเภท หมูบานเดี่ยว/ทาวนเฮาส/อาคาร

พาณิชย และงานตึกสูง/คอนโด/อพารทเมนท รองลงมาตามลําดับ งานถนน และงาน

พื้นโรงงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 ดานประเภทของอินทรีคอนกรีตท่ีใช พบวาลูกคาเปาหมายมีการใชอินทรี

คอนกรีตประเภท คอนกรีตสําหรับงานกอสรางทั่วไป มากที่สุด รองลงมาคือ มีการใช

อินทรีคอนกรีตประเภท คอนกรีตปม และคอนกรีตกันซึม ตามลําดับ คอนกรีตกําลัง

อัดสูง และคอนกรีตแข็งตัวเร็ว มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

 ดานวิธีการสั่งซื้อ พบวา กลุมลูกคาเปาหมายมีวิธีการสั่งซื้ออินทรีคอนกรีต 

โดยผานทางผูแทนขาย (Sale Representative) มากที่สุด รองลงมาคือ ผานการ

โทรศัพทเขาศูนยจอง 1732 และ มีวิธีการสั่งซื้ออินทรีคอนกรีต โดยผานการโทรศัพท

เขาหนวยผลิตโดยตรง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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 จากการศกึษาพฤติกรรมการเปดรบัขาวสารของลกูคาเปาหมาย ในประเดน็ 

ชองทางในการรับขอมูลขาวสารผลิตภัณฑอินทรีคอนกรีต และประเภทของขอมูลที่

ไดรับ ผลการศกึษาพบวาดานชองทางในการรบัขอมลูขาวสารผลติภณัฑอนิทรคีอนกรตี

มีการรับรูผานทางผูแทนขาย (Sale Representative) มากที่สุด รองลงมาไดแกผาน

ทางโทรทัศน อันดับ 3 คือเว็บไซตขององคกร อันดับ 4 การบอกตอ อันดับ 5 จาก

วารสารขององคกร (วารสารคูบาน) อนัดบั 6 จากนติยสาร ลาํดบัสดุทายไดแกการรบัรู

ผานทางหนังสือพิมพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 ดานประเภทขอมลูขาวสารอนิทรคีอนกรตีทีไ่ดรบั พบวา กลุมลกูคาเปาหมาย

ไดรับขอมูลขาวสารดานราคามากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ อันดับ 3 ไดรับ

ขอมูลขาวสารดานการสงเสริมการตลาด อันดับ 4 ไดรับขอมูลขาวสารดานลูกคา

สัมพันธและไดรับขอมูลขาวสารดานขอมูลการจัดจําหนายนอยที่สุด 

 การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาและบริการอินทรีคอนกรีต ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา ปจจยัดานชองทางการจัดจาํหนาย ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด และ ปจจยั

ดานลกูคาสมัพนัธ ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา ปจจยัภมูหิลงัทางประชากร ดาน

เพศ อายุ และสถานภาพไมมีผลตอการตัดสินใจดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด

 ปจจัยภูมิหลังทางประชากรดานการศึกษาสูงสุดมีผลตอการตัดสินใจ

ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีการ

ตัดสินใจในปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑและบริการอินทรีคอนกรีต

แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑและลูกคาสัมพันธ

 ปจจัยภูมิหลังทางประชากร ดานประเภทกิจการ มีผลตอการตัดสินใจดาน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยประเภทกิจการที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจ

ในปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑและบริการอินทรีคอนกรีตแตกตางกัน 

ในดานลูกคาสัมพันธ

 ปจจัยภูมิหลังทางประชากร ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจ

ดานปจจยัสวนประสมทางการตลาด โดยรายไดเฉลีย่ตอเดอืนทีแ่ตกตางกนั มกีารตดัสนิ

ใจในปจจยัสวนประสมทางการตลาดผลติภณัฑและบรกิารอนิทรคีอนกรตีแตกตางกนั 

ในดานผลิตภัณฑ และ ลูกคาสัมพันธ
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 ปจจยัภมูหิลงัทางประชากร ดานระยะเวลาการเปนลูกคา มผีลตอการตดัสิน

ใจดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยระยะเวลาการเปนลูกคาที่แตกตางกัน 

มกีารตดัสนิใจในปจจยัสวนประสมทางการตลาดผลติภณัฑและบรกิารอนิทรคีอนกรตี

แตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย และลูกคาสัมพันธ

สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาภูมิหลังประชากรของลูกคาเปาหมาย จํานวน 320 คน 

พบวาลูกคาเปาหมายสวนใหญเปน เพศชาย มีอายุ 21-40 ป มีสถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีประเภทกิจการเปนบรษิทั มรีายไดเฉลีย่ตอเดอืน 120,001 

บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการเปนลูกคากับ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด 1-5 ป 

มีการใชคอนกรีตตราสินคาอื่นนอกเหนือจากอินทรีคอนกรีตมากที่สุดเปนอันดับ 1 

ไดแก ซีแพคคอนกรีตและมีประเภทงานท่ีใชคอนกรีตมากที่สุดคืองานกอสรางที่อยู

อาศัย มีปริมาณการสั่งซ้ืออินทรีคอนกรีตมากที่สุด เทากับ 774.03 ลบ.ม./เดือน 

ประเภทคอนกรีตที่มีปริมาณความถี่การสั่งซื้อมากคือคอนกรีตสําหรับงานกอสราง

ทัว่ไป พฤตกิรรมการซือ้ของกลุมเปาหมายมวีธิกีารส่ังซ้ืออนิทรคีอนกรตีผานผูแทนขาย

มากที่สุด เน่ืองจากสามารถเขาถึงและตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันที 

ดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารผลิตภัณฑและบริการลูกคาเปาหมายมีการรับผาน 

ผูแทนขายมากที่สุด เนื่องจากเปนชองทางโดยตรงที่ใหขอมูลไดทันที่ที่ลูกคาตองการ

 การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาและบริการอินทรีคอนกรีต ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัย

ดานลูกคาสัมพันธ พบวาปจจัยดานภูมิหลังประชากรมีผลตอการตัดสินใจดานปจจัย

สวนประสมทางการตลาด แบงเปนดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานลูกคาสัมพันธซ่ึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาและบริการอินทรีคอนกรีตมากที่สุดจะเปนในเรื่องของผลิตภัณฑ ลูกคาสัมพันธ 

และชองทางการจัดจําหนายตามลําดับ
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ขอเสนอแนะของกลุมลูกคาเปาหมาย
 ดานปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิารคอนกรตีผสมเสรจ็มาก

ทีส่ดุ พบวากลุมลกูคาเปาหมายใหความสาํคญักับปจจยัการบรกิารและการจดัสงท่ีตรง

เวลามาที่สุด รองลงมาคือ มีหนวยผลิตท่ีครอบคลุมในแตละพื้นที่ และผูแทนขายมี

อัธยาศัยดี มีความตั้งใจในการชวยเหลือ และแกไขปญหาใหกับลูกคา ตามลําดับ ทั้งนี้

เนื่องจากลักษณะงานของสินคาคอนกรีตผสมเสร็จ เปนสินคาที่มีอายุจํากัด หรืออาจ

เรยีกไดวาเปนสนิคาสด เนือ่งจากเมือ่คอนกรตีไดทาํการผลติออกมาแลว จะมอีายกุาร

ใชงานอยูทีป่ระมาณ 2 ชัว่โมงครึง่ และไมเกนิ 3 ชัว่โมง เพราะหากนานกวานี ้คณุภาพ

ของคอนกรีตจะลดลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบอยางมากตอหนางาน

 ปญหาและอปุสรรคทีพ่บเจอ ในการซือ้สนิคาและบรกิารคอนกรตีผสมเสรจ็ 

พบวา กลุ มลูกคาเปาหมายมีความเห็นวา ปญหาจํานวนรถขนสงมีนอยเกินไป 

มากที่สุด รองลงมาคือ การจัดสงลาชา สงผลกระทบตอหนางาน และราคาสูงกวา

คูแขง ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากในลักษณะงานของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ รถขนสง

เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยนําพาสินคาจากแหลงผลิต ไปยังสถานที่ปลายทางที่มีความ

ตองการใชงาน ในขณะเดียวกัน รถขนสงถือไดวาเปนตนทุนหลักอยางหนึ่ง ของธุรกิจ

คอนกรตี และยงัเปนตนทนุทีต่องมคีาใชจาย ทัง้คงที ่และคาใชจายผนัแปรตลอดเวลา 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
 1.  การรักษาภาพลักษณของตราสินคาใหมีความนาเชื่อถือ

 2.  ควรพัฒนาความหลากหลายในประเภท และชนดิของคอนกรตีผสมเสรจ็

 3.  ควรมกีารเกบ็ขอมลูราคาของคูแขง และปรบัขอมลูใหทนัสมยัอยูเสมอ

 4.  ควรจัดสรรปริมาณโรงงานผลิตคอนกรีตในแตละพื้นที่ใหเพียงพอกับ

ปริมาณความตองการของตลาดในพื้นที่นั้น

 5.  ควรใหความสาํคญัและใสใจในเรือ่งระยะเวลาในการขนสง ความสะดวก

รวดเร็วในการจองคิว และปริมาณของคอนกรีตที่ครบถวนตรงตามจํานวนที่สั่ง

 6.  ควรมีการใหความสําคัญกับการสงเสริมทางการตลาด 

 7.  ควรใหขอมลูขาวสารเกีย่วกบัผลติภัณฑของอนิทรคีอนกรตีในลักษณะ

สื่อที่เขาใจงาย 
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 8. ปรับปรุงการใหบริการของพนักงาน

 9.  นําระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเขามาชวยในการพัฒนา

คุณภาพของสินคาและบริการ

 10.  ควรใชความรู ความเชือ่ คานยิม และทัศนคตขิองกลุมลูกคา ในการนาํ

มาพัฒนาสื่อที่จะทําการสื่อสารออกไป 

 11.  ปลกูฝงใหพนักงานทกุคนในองคกร ปฏิบตัติอลกูคาเหมอืนดัง่ญาตมิติร 

และคนในครอบครัว เพื่อใหลูกคาเกิดความอบอุนใจ สรางความจงรักภักดี (Loyalty) 

ของลูกคาที่มีตอบริษัทในระยะยาว เปนการเพิ่มยอดขายใหระยะยาวใหกับบริษัท

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา ที่มีตอการให

บริการผลิตภัณฑคอนกรีตของคูแขงขันรายอื่นๆ ภายในประเทศ เพื่อนําผลที่ไดมา

พัฒนา ปรับปรุง สินคา และการใหบริการ ใหเกิดความทัดเทียม หรือล้ําหนาคูแขง 

และตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดดีกวา

 2.  ควรมีการศึกษาไปยังโอกาสและอุปสรรค ของผลิตภัณฑประเภทอื่น 

ในกลุมธรุกจิกอสราง อาทเิชน ปนูซเีมนต, วัสดทุดแทนไม เปนตน เพือ่หาชองทางการ

ทาํตลาดในการเพิม่สวนแบงการตลาดใหกับบรษัิท และการขายขามประเภทผลิตภณัฑ 

(Cross Selling)

 3.  ควรมีการศึกษาถึงความคาดหวังในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร

ภายในองคกร เพื่อหาถึงความตองการท่ีแทจริงของพนักงาน เพ่ือที่จะสามารถหา

เครือ่งมอืมาตอบสนองความตองการนัน้ เปนการวางแผนในการพฒันาองคกรท่ียัง่ยนื

ตอไปในอนาคตไดอยางมั่นคง

 4. ควรมีการศกึษาโดยใชระเบยีบวธิวีจิยัแบบอืน่กบังานวจิยัเรือ่งนีเ้ชนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมลูกคาเปาหมาย
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กิตติกรรมประกาศ

 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับน้ีคงไมสามารถสําเร็จลุลวงไดหาก
ปราศจากบุคคลหลายๆ ทาน ท่ีมีสวนสําคัญในการใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา 
รวมทัง้เปนแรงใจอันสาํคญัใหแกผูวจิยั โดยเฉพาะอยางยิง่ทีไ่ดรบัความกรณุาจากทาน
รองศาสตราจารยวงหทัย ตันชีวะวงศ ไดใหเกียรติเปนอาจารยที่ปรึกษา และไดสละ
เวลาอนัมคีาในการใหคําปรึกษา ใหแนวคดิ ตลอดจนกาํลงัใจ และชวยตรวจสอบแกไข
ในสวนที่บกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่งตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสําเร็จ
เปนรูปเลม ซึ่งผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
 ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยกัลยกร วรกุลลัฏฐานีย ที่กรุณารับเปน
ประธานกรรมการรายงานโครงการเฉพาะบคุคล และไดชีแ้นะขอบกพรองตางๆ อยาง
ละเอียด และขอขอบพระคุณอาจารย ดร.โมไนยพล รณเวช ที่กรุณาสละเวลาอันมีคา
มาเปนกรรมการรายงานโครงการเฉพาะบุคคลตลอดจนใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
ทําใหรายงานโครงการเฉพาะบุคคลเลมนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น
 ขอขอบพระคุณ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด ที่ไดใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตลอดจนถงึเอ้ืออาํนวยความสะดวกใหกับขาพเจาในการทาํรายงานโครงการ
เฉพาะบุคคลฉบับนี้
 ขอบพระคุณพี่ๆ ผูแทนขายทุกคนของบริษัทนครหลวงคอนกรีตที่ไดชวย
เก็บขอมูลจากกลุมลูกคาเปาหมายจนครบตามจํานวนที่ตองการ
 ขอกราบขอบพระคณุพออภชิาต ิขตัยิวราทีเ่ปนแรงบนัดาลใจใหเลอืกศกึษา
ตอในสถาบนัศกึษาแหงนีแ้ละคณุแมอุทยัวรรณ ขตัยิวราสาํหรบัทกุสิง่ทกุอยางในชวีติ 
เพราะความรัก ความหวงใย ความอดทน ตลอดจนความปรารถนาดีของคุณแมเปน
แรงผลกัดันและเปนพรอนัประเสรฐิทีท่าํใหลกูกาวเดนิตอไปดวยความม่ันใจ และสําเรจ็
การศึกษาในวันนี้
 และทายที่สุดนี้ขอขอบคุณ พี่วาน อารต เอ พี่เจี๊ยบ พี่ตั้น พี่ตี้ พี่บอย พี่ออม 
ณกิต ที่ชวยแจกแบบสอบถามตลอดจนอยูเปนเพ่ือนเวลาทํางาน และใหกําลังใจที่ดี
เสมอมาพี่ปู พี่ปรเมศวร พี่ตอง พี่ออด พี่ริว พี่จุน พี่เจี๊ยบ ที่ชวยใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
ขอมูลที่เปนประโยชน ขอบคุณพี่ๆ MCM 12 ที่คอยใหขอมูลที่เปนประโยชนตลอดจน
คาํแนะนําในการทํางานวิจัย เพือ่นๆ MCM 13 ทกุคนสาํหรับความชวยเหลอื มติรภาพและ
การคอยแจงขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชน ตลอดระยะเวลาทีศ่กึษามาดวยกนั 2 ปนี้
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ผูกลั่นกรองโดย

 การศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารวฒันธรรมองคการของบรษิทัไพรซวอเตอรเฮาส

คูเปอรส (PwC) ประเทศไทย จํากัด” ใชแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualita-

tive Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการการสื่อสาร

วฒันธรรมองคการ รวมถงึศกึษาปจจยัสนบัสนนุและอปุสรรคในการสือ่สารวฒันธรรม

องคการของ PwC ประเทศไทย โดยทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(In-Depth interview) กับผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลาง และใชการ

สัมภาษณแบบกลุม (Focus Group interview) กับพนักงานระดับปฏิบัติการของ 

PwC ประเทศไทย จํานวน 8 คน รวมถึงการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน คูมือ

พนักงาน และเอกสารปฐมนิเทศพนักงานใหม ขาวที่เกี่ยวของกับ PwC ประเทศไทย 

(News Clipping) เอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ เปนตน

 ผลการศกึษารปูแบบและกระบวนการการส่ือสารวฒันธรรมองคการ พบวา 

PwC ประเทศไทยมีการสื่อสารวัฒนธรรมองคการเปนลําดับขั้นตามระดับวัฒนธรรม

องคการที่สามารถสังเกตเห็นได (Visible) และระดับวัฒนธรรมองคการที่ไมสามารถ

สังเกตเห็นได (Invisible) โดย PwC ประเทศไทยมีการสื่อสารวัฒนธรรมองคการผาน

รูปแบบวัฒนธรรมองคการที่ปรากฏ เชน โครงสรางองคการและหนวยงาน รูปแบบ

การตกแตงสาํนกังาน การแตงกาย อปุกรณเครือ่งใชสํานกังาน เทคโนโลย ีเปนตน เพือ่

สรางสัมผัสบรรยากาศของวัฒนธรรมองคการที่เกิดขึ้นวาองคการมีความทันสมัยมาก

ยิ่งข้ึน และกระตุนใหพนักงานใหความสําคัญกับองคการเปนหลักดวยการปลูกฝง

คานิยมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการในการมุงเปนบริษัทชั้นนําอันดับหน่ึงใน

การเปนผูใหบริการดานตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางดานกฎหมายและภาษี และที่

ปรึกษาทางธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนภายในองคการตองชวยกันรักษาคานิยมรวมกัน 

ตราสญัลกัษณ เอกลกัษณองคการเพือ่กระตุนใหพนกังานรูสกึเปนสวนหนึง่ขององคการ 

อีกทั้งการสรางขอสมมติพื้นฐานรวมกันในหมูพนักงานใหเช่ือวาควรมีการถือปฏิบัติ

ตามแบบแผนพฤตกิรรมขององคการ (PwC Experience) โดยมกีารชีว้าพนกังานตอง

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ มีการแสดงออกรวมกันท้ังตอพนักงานดวยกันใน

บทคัดยอ
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องคการ และตอลูกคา ผูบริหารตองสรางความเชื่อมั่นใหพนักงานมีความเชื่อวา

แบบแผนพฤติกรรมองคการเปนสิ่งที่ดีควรยึดถือและปฏิบัติตามเปนไปในทิศทาง

เดียวกันเพื่อกาวสูการเปนผูนําในธุรกิจอยางมืออาชีพ

 กระบวนการการสือ่สารวฒันธรรมองคการของ PwC ประเทศไทยสามารถ

แบงออกเปน กระบวนการสือ่สารผานชองทางการสือ่สาร กระบวนการการสือ่สารผาน

กจิกรรม กระบวนการสือ่สารผานพธิกีาร โดยผลการศกึษา พบวา ชองทางการสือ่สาร

ที ่PwC ประเทศไทยใชในการสือ่สารวฒันธรรมองคการ ประกอบดวย อีเมล สือ่บคุคล 

จดหมายขาวและวารสารภายใน สื่อประชาสัมพันธดวยจอ LCD การประชุม และสื่อ

สังคมออนไลน เปนตน โดยชองทางการสื่อสาร 2 ชองทางหลักๆ คือ การส่ือสาร

ผานอีเมล (E-mail) เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วในการเปดรับและสงตอขอมูล

ขาวสารภายในองคการ รองลงมาคือการประชุม (Meeting) ซึ่งพบมากในการประชุม

ระดับผูบริหาร ผูอํานวยการฝาย และการสื่อสารภายในฝายงาน สวนผลการศึกษา

กระบวนการการสื่อสารผานกิจกรรม พบวา กิจกรรมการฝกอบรมสัมมนา และการ

เรียนรูดวยตนเอง (E-Learning) และ กิจกรรม PwC Smart Life กลาวคือ องคการ

มกีารจดัทาํแผนการบรหิารงานบคุคลทีเ่นนในเรือ่งการอบรม โดยการสือ่สารวฒันธรรม

องคการตางๆ นีม้ฝีายการสือ่สารองคการของ PwC ประเทศไทย รวมกบัฝายทรพัยากร

บุคคล ทําหนาที่เปนผูนําในการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ และการสื่อสารโดยใช

กิจกรรม PwC Smart Life เปนตัวกลางในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายที่มีลักษณะ

เปนคนรุนใหม เพื่อเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิด

เห็น ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ โดยลดความเปนทางการในเนื้อหา

สารเพื่อจะไดเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายมากยิ่งขึ้น สวนสุดทายเปนการสื่อสาร

วฒันธรรมองคการผานพธิกีาร ซึง่ PwC ประเทศไทยไดใหความสาํคัญกบัการจดัพธิกีาร

ตามเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ ตามโอกาส โดยมีการปฏิบัติสืบทอดเปนธรรมเนียม

ตอกันมา นั่นคือ การปฐมนิเทศพนักงานใหม ซึ่ง PwC จัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงาน

ใหมทุกปโดย เนือ้หาในการสือ่สารในการปฐมนเิทศแตละคร้ังกเ็พือ่มุงเนนใหพนกังาน

เกดิความภาคภูมใิจทีไ่ดเขารวมเปนสวนหนึง่ขององคการ และยงัสรางความรูสกึมุงมัน่

ในการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางการทํางานขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 ผลการศึกษาปจจัยสนับสนุน และปจจัยอุปสรรคในการส่ือสารวัฒนธรรม

องคการ พบวา ปจจยัทีส่นบัสนนุใหการสือ่สารวฒันธรรมองคการของ PwC ประเทศไทย

ประสบความสําเร็จมีทั้งสิ้น 4 ประการประกอบดวย ศักยภาพของพนักงาน องคการ

มีการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน พนักงานรูสึกรักและผูกพันตอองคการ และ

การเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สวนปจจัยที่เปนอุปสรรค

ในการสื่อสารวัฒนธรรมองคการของ PwC พบวามี 2 ประการดวยกันคือ อุปสรรค

ดานภาษาทีใ่นการสือ่สาร และการส่ือสารวฒันธรรมองคการผานกจิกรรม PwC Smart 

Life ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร

 

คําสําคัญ: PwC ประเทศไทย, วัฒนธรรมองคการ, รูปแบบวัฒนธรรมองคการ  

กระบวนการการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ, บรรษัทขามชาติ, ผูบริหาร, 

พนักงานระดับปฏิบัติการ
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (PwC) ประเทศไทย จํากัด ถือวาเปน
บริษัทขามชาติและดําเนินธุรกิจหลายประเภทในประเทศไทย ซึ่งมีการนําเอา
วัฒนธรรมองคการ รูปแบบการบริหารงาน นโยบาย คานิยมหลักรวมกันขององคการ
ที่มีแบบอยางเฉพาะตัวซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากบรรษัทแมในประเทศอังกฤษ เปนการ
เปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมหน่ึงถายทอดสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ดังนั้น การส่ือสารของ
องคการจะตองใชทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเปนหลกั โดยแตละสายงานทางธรุกจิ
ก็จะมีวัฒนธรรมยอยกันเองภายในกลุม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหผูศึกษามี
ความสนใจในการเลือกศึกษาการสื่อสารวัฒนธรรมองคการของบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส (PwC) ประเทศไทย จํากัด เพื่อเรียนรูถึงรูปแบบและกระบวนการการ
สื่อสารวัฒนธรรมองคการ รวมถึงการศึกษาปจจัยสนับสนุนและปจจัยอุปสรรคของ
การสื่อสารวัฒนธรรมองคการ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อชวยสงเสริม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารวัฒนธรรมองคการใหประสบความสําเร็จไดตรงตาม
วัตถุประสงคที่วางไว 
 อีกท้ังยังเปนสวนชวยฝายสื่อสารองคการไดพัฒนาการวางแผนการส่ือสาร
วฒันธรรมองคการใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพราะ ผูศกึษาเชือ่วาวฒันธรรมองคการ
เมื่อนํามาบูรณาการรวมกับการสื่อสารแลวสามารถที่จะชวยสงเสริมใหการส่ือสาร
ภายในองคการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและผลักดันขับเคลื่อนองคการใหประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งจะชวยใหองคการมีการพัฒนาเติบโตอยาง
แข็งแรงและยั่งยืนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ รวมถึง

ศกึษาถงึปจจยัสนบัสนุนและปจจยัอปุสรรคในการสือ่สารวฒันธรรมองคการของ PwC 

ประเทศไทย
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วิธีการศึกษา

 ในการศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารวฒันธรรมองคการ ของบรษิทั ไพรซวอเตอร

เฮาสคูเปอรส (PwC) ประเทศไทย จํากัด” ผูศึกษาไดใชแนวทางระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการการ

สมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth interview) การสมัภาษณแบบกลุม (Focus Group 

Interview) และจากการศึกษาขอมูลที่รวบรวมมาจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ

ผลการศึกษาและอภิปราย

 PwC ประเทศไทย ไดมีการทําการสื่อสารวัฒนธรรมองคการใน 3 ระดับ

ตามแบบจําลองของไซน (Schien, 2004) โดยทําการส่ือสารวัฒนธรรมองคการ

โดยเริ่มจากสื่อสารวัฒนธรรมองคการผานรูปแบบที่สามารถมองเห็นได (Visible) 

เชน โครงสรางองคการ รูปแบบการตกแตงสํานักงาน การแตงกายพนักงาน อุปกรณ

เครื่องใช สํานักงาน เทคโนโลยี เปนตน 

 โครงสรางองคการ
 ในสวนของโครงสรางองคการและหนวยงาน PwC ประเทศไทย ถือไดวา

เปนองคการที่มีลักษณะ เปน ‘บรรษัทขามชาติ’ (Multinational Corporations) 

ซึ่ง PwC ประเทศไทย ไดทําการจดทะเบียนในประเทศไทย โดยผูบริหารระดับสูงของ

แตละสายงานธุรกจินัน้มทีัง้ ผูบรหิารชาวไทย และชาวตางชาตท่ีิถกูสงตวัมาจาก PwC 

สาํนกังานใหญเพือ่เขามาชวยในการกาํหนดนโยบาย คานยิม และการบรหิารงานตางๆ 

ภายในองคการซึ่งผูบริหารเหลานี้จะมีการนําเอารูปแบบการบริหาร นโยบาย คานิยม 

และพฤติกรรมในการทํางาน รวมถึงการปลูกฝงรูปแบบคานิยมรวมกันของพนักงาน

ภายในองคการทั้งทางดานการดําเนินชีวิต ดานสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และภาษา 

มาจากบรรษัทแม 

 ซึ่ง PwC ประเทศไทย มีรูปแบบการบริหารงานแบบ Geocentric-G คือมี

การจัดการท่ีมุงเนนการบริหารงานแบบเปนองครวมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่องคการ

ไดตัง้ไว สอดคลองกบัการศกึษาของสวุนิยั ภรณวลัย (2535, น. 37-41) ทีท่าํการศึกษา
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เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบของบรรษัทขามชาติโดย PwC ประเทศไทยมีรูปแบบบรรษัท

ขามชาติแบบที่มุงพิจารณาระดับโลก (Geocentric-G) คือมุงที่จะบรรลุประสิทธิผล

สูงสุดโดยฝายการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทในขอบเขตระดับโลกจะมีทัศนะ

การจัดการที่มุงเนนองคการทั่วโลก และไมไดมุงเนนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง กลาวคือ 

ผูบริหารระดับสูงจะพิจารณาเปาหมายแผนงาน วาสามารถตอบสนองความตองการ

การทาํงานขององคการทัง้หมดใชหลกัการบรหิารแบบผสมผสาน ซึง่การบรหิารโดยใช

หลกัผสมผสานจะชวยใหการจดัการทรพัยากรมีประสทิธผิลสูงสดุ และการบรหิารแบบ

นีม้ปีระโยชนชวยใหบรรษทัแมและบรรษทัสาขาทาํงานรวมกนัได อยางมปีระสทิธภิาพ

 รูปแบบการตกแตงสํานักงาน อุปกรณเครื่องใช ระบบเทคโนโลยี
 สําหรับอาคารรูปแบบการตกแตงสํานักงาน อุปกรณเครื่องใช ระบบ

เทคโนโลยีตางๆ ท่ีเปนรูปแบบของวัฒนธรรมองคการอยางหนึ่งที่พบในการสื่อสาร

วฒันธรรมองคการก็เปนสิง่ทีม่กีารมถีายทอดสบืตอกนัจากรุนสูรุน อันเปนส่ิงยดึเหนีย่ว

ใหเกิดการยึดถือรวมกันของคนในองคการ และเพื่อแสดงความแตกตางขององคการ

ตนจากองคการอ่ืนๆ เพ่ือเนนยํ้าใหพนักงานทุกคนซึมซับกับวัฒนธรรมองคการอยาง

ไมรูตัว สอดคลองกับการศึกษาของไซน (Schein 1985, quoted in Keyton, 2005, 

p.23) ทีม่กีารอธบิายถงึระดบัของวฒันธรรมองคการวาสมาชกิในองคการสามารถมอง

เห็นหรือสัมผัสไปกับสิ่งประดิษฐดวยฝมือของคนในองคการไดผานลักษณะทาง

กายภาพทั้งหลายในรูปแบบของวัตถุ สิ่งของ เทคโนโลยี อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 

การจัดตกแตงสํานักงานตางๆ เปนตน 

 สิ่งตางๆ เหลานี้ถือเปนส่ิงที่ยากในการตีความหมาย เพราะวัฒนธรรม

องคการจะไมถูกแสดงออกมาโดยตรง ซ่ึงสอดคลองกับ PwC ใชส่ิงตางๆ เหลานี้

มาเปนตัวแสดงออกถึงรูปแบบวัฒนธรรมองคการที่สัมผัสไดเพื่อสะทอนใหเห็นถึง

วัฒนธรรมองคการของ PwC ประเทศไทย ใหมีลักษณะที่มีความทันสมัย (Modern) 

และสรางบรรยากาศใหพนักงานมีความคลองตัวในการทํางานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งใน

อปุกรณสาํนกังานยงัมกีารพมิพตราสญัลกัษณขององคการตดิบนส่ิงของทกุช้ินอกีดวย

เพื่อเปนการชี้ใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของความเปน PwC ประเทศไทย โดยพนักงาน

ทกุคนภายในองคการจะมกีารซมึซบัวัฒนธรรมองคการโดยไมรูตวั ทาํใหพนกังานของ 

PwC ประเทศไทยเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมองคการตลอดเวลา
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 รูปแบบการแตงกายพนักงาน 
 สําหรับการแตงกาย PwC ประเทศไทย ไดรับอิทธิพลของรูปแบบการ

แตงกายมาจากบรรษัทแมที่ประเทศอังกฤษ สงผลใหพนักงานภายในองคการมีการ

ซึมซับรับเอาวัฒนธรรมองคการของรูปแบบการแตงกายมายึดถือปฏิบัติสืบตอกัน 

ผูบรหิารไดมกีารกําหนดรูปแบบการแตงกายของพนักงานภายในองคการใหมลีกัษณะ

เฉพาะ (PwC Dress code policy) เพื่อใหพนักงานของ PwC ประเทศไทยไดถือ

ปฏิบัติรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวัฒนธรรมองคการของไซน (Schein 1985, 

quoted in Keyton, 2005, p.23) โดยหน่ึงในที่กลาววา ลักษณะของวัฒนธรรม

ที่สังเกตเห็นไดและถือวามีบทบาทสําคัญในการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองคการ คือ 

แบบแผนการปฏิบัติ (Norms) เน่ืองจากแบบแผนเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากการส่ังสมของ

สมาชิกในสังคมเปนขอผูกมัดของพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา

 นอกจากน้ี แบบแผนยังหมายถึงรูปแบบของพฤติกรรมหรือการส่ือสารที่

ชี้ใหเห็นวาอะไรที่สมาชิกควรหรือไมควรปฏิบัติ ในสวนของวัฒนธรรมในระดับที่

ไมสามารถสังเกตเห็นได คือ ขอสมมติพื้นฐานที่ใหเชื่อมั่นวาการสื่อสารวัฒนธรรม

องคการเปนสิง่ทีด่ ีโดยผูบรหิารมกีารปลกูฝงคานยิมองคการรวมกันใหกบัพนกังานได

ยึดถือปฏิบัติเพื่อหลอหลอมทัศนคติและพฤติกรรมเปนไปตามทิศทาง ซ่ึงแบบแผน

พฤตกิรรมทีผู่บรหิารไดรับมาจากวฒันธรรมองคการจากบรรษทัแมโดยนาํมาถายทอด

เพื่อใหพนักงานยึดถือปฏิบัติรวมกันภายในองคการ และนําไปปฏิบัติกับกลุมลูกคา 

เพื่อเปนการกําหนดจุดยืนสรางพฤติกรรมท่ีมีอัตลักษณที่ชัดเจนของพนักงาน PwC 

ใหมีความแตกตางทางความคิดและพฤติกรรม 

 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเสนาะ ติเยาว (2543) ที่กลาวถึง แหลงที่มา

ของวัฒนธรรมองคการเกิดจากวิสัยทัศนและภารกิจของผูที่กอตั้งองคการ ในที่นี้อาจ

หมายรวมถงึผูบรหิารในแตละยคุสมัยทีม่กีารรบัเอาแบบแผนวฒันธรรมองคการมาจาก

บรรษัทแม ท่ีไดสืบตอแนวคิดทางการบริหารวัฒนธรรมองคการผานวิสัยทัศนและ

ภารกิจขององคการดวย และเม่ือองคการดําเนินงานตอมาจากองคการขนาดเล็ก

ผูบริหารก็จะสืบตอวิสัยทัศนและภารกิจของผูกอตั้ง หรือผูบริหารระดับสูงใหบรรดา

พนักงานระดับปฏิบัติการขององคการรับรูและกลายมาเปนพื้นฐานของวัฒนธรรม

องคการ 
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 กระบวนการการสื่อสาร
 ในสวนของกระบวนการการสือ่สารวฒันธรรมองคการ ของ PwC ประเทศไทย 
ไดมีการบูรณาการในการใชการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคการดาํเนนิไปไดอยางมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุและมุงใหการสือ่สารภายในองคการ
ประสบความสําเร็จ โดยกระบวนการการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ ของ PwC 
ประเทศไทย พบวามีการนําเอาแนวความคิด ขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานมา
ประยุกตใชจริง เชน โครงการ PwC Smart Life ไดมีการจัดทํา Focus Group กลุม
ยอยเพือ่ศกึษาวาวัฒนธรรมองคการใดทีค่วรนาํมาสือ่สารเพือ่ใหเขากับพนกังานในกลุม
คนรุนใหม หรือ Gen-Y ทั้งนี้มีการเปดโอกาสใหแตละสวนงานมีการสงตัวแทนตั้งแต
ระดับพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับกลางเพื่อนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
สื่อสารวัฒนธรรมองคการใหเขาถึงกลุมเปาหมายสวนใหญมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเนนการ
มสีวนรวมของพนักงานและการสรางความภาคภมูใิจทีไ่ดเปนสวนหนึง่ในการมบีทบาท
กําหนดแนวคิดหรือวิธีการในการพัฒนาการสื่อสารวัฒนธรรมองคการอีกดวย 
 นอกจากน้ีผูบริหารองคการ ไดมีการกําหนดแผนงานนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเปนแผนในระยะ 3-5 ป เพื่อเนนในการดูแลพนักงานทั้งในเรื่องของ
การพฒันาศกัยภาพ ความรูความสามารถ และการหลอมรวมคานยิมรวมกนัของ PwC 
อกีทัง้รปูแบบในการบรหิารงานและการส่ือสารเนนในเรือ่งของการสรางความสัมพนัธ
ที่ดีระหวางพนักงานกับองคการ และระหวางพนักงานกับลูกคา โดยมีการรับฟงความ
คิดเห็นของพนักงานและเปดโอกาสการมีสวนรวม ตามแบบแผนพฤติกรรมรวมของ 
PwC ประเทศไทยทีมุ่งเนนในการหลอหลอมพฤติกรรมของพนกังานใหเขากบัองคการ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีแบบแผนเปนไปตามรูปแบบพฤติกรรมที่องคการ
กําหนด กอใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีองคการไดตั้งเปาหมายไวและ 
ซึ่งสอดคลองตามแนวคิดการสื่อสารวัฒนธรรมองคการของ Stephen P.Robbins 
ที่สมยศ นาวีการ (2549, น. 90) ไดนํามากลาววาวัฒนธรรมองคการไมสามารถ
มองเห็นไดเปนรูปธรรมที่ชัดเจน แตพนักงานสามารถเรียนรูวัฒนธรรมองคการผาน
ชองทางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยองคการจะพัฒนาวิธีการหรือรูปแบบของ
กิจกรรมข้ึนมา เพื่อใชในการติดตอสื่อสารถายทอดคานิยม ความเชื่อทางวัฒนธรรม
และขอสมมุติพื้นฐานของพวกเราไปยังพนักงาน ลูกคา และบุคคลอื่น 
 ซ่ึงโดยท่ัวไปพนักงานจะสามารถเรียนรูวัฒนธรรมองคการไดจากกิจกรรม
ตางๆ ในองคการ และแสดงถึงการเนนยํา้คณุคาหรอืความเชือ่ขององคการวาเปาหมาย



ปที่ 6  ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 3 369

ใดขององคการเปนสิง่สาํคญัทีส่ดุ บคุคลใดมคีวามสาํคญัตอองคการและสิง่ใดองคการ
เห็นวามีคุณคา อีกทั้งชองทางในการสื่อสารวัฒนธรรมองคการมักพบในรูปแบบการ
สือ่สารซึง่หนา (Face to Face) การประชุม (Meeting) หรอืการใชจดหมายอเิลก็ทรอนกิส 
(Email) และ Spark อาจกลาวไดวาชองทางการส่ือสารภายในองคการที่นํามาใชใน
การสือ่สารวฒันธรรมองคการจะเนนการมสีวนรวมของพนกังานเปนหลกัซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ ปยะรัตน หลิวจันทรพัฒนา (2548) ศึกษาเกี่ยวกับ “การสื่อสารใน
องคการ: บรรษัท เอ็กซ ปไดเตอร (ประเทศไทย) จํากัด พบวา รูปแบบการสื่อสารของ
ผูบริหารองคการสวนมากจะเปนไปในลักษณะการเผชิญหนา (Face to Face) โดย
การประชุมภายในแผนก รวมถึงการพูดคุยแบบไมเปนทางการดวย เชน ขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับงาน ในสวนของรูปแบบการสื่อสารระหวางพนักงานดวยกันหรือการสื่อสาร
ในแนวนอน (Horizontal Communication) พบวา รปูแบบทีใ่ชบอยครัง้ ไดแก อเีมล
และการประชุม เปนตน

ปจจัยสนับสนุนและปจจัยอุปสรรคในการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ 
ของ PwC ประเทศไทย 

 ปจจัยสนับสนุน
 การสือ่สารวฒันธรรมองคการ ของ PwC ประเทศไทย ถอืไดวาประสบความ
สาํเรจ็ อาจเปนผลมาจากความโดดเดนของชองทางทางการสือ่สารวฒันธรรมองคการ
ที่ถือไดวาเปนสวนสําคัญในการสรางและหลอหลอมรวมจิตใจของพนักงานของ PwC 
ประเทศไทยใหมคีวามรกั ความสามคัค ีและความผกูพนัตอองคการ จนทาํใหเกดิความ
รวมมือรวมใจในการยึดถือคานิยมรวมกันและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแบบแผน
พฤติกรรมของความเปนพนักงาน PwC กลาวคือ มีการปลูกฝงคานิยมรวมกันของ 
PwC รูปแบบและแบบแผนพฤติกรรมภายใตวิสัยทัศนขององคการท่ีตองการให
บรรษัทฯ เปนองคการชั้นนําอันดับหนึ่งอยางมืออาชีพ โดยมีการสื่อสารวัฒนธรรม
องคการผานการถายทอดจากรุนสูรุนในวนัปฐมนเิทศพนกังานใหม ซึง่เปนการสรางให
พนกังานใหมเกดิความภาคภมูใิจทีไ่ดเปนสวนหน่ึงขององคการทีด่ ีและเปนบรรษทัชัน้
นําของโลก พรอมที่จะผลักดันในองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 อีกท้ังผูบริหารเองถือไดวาเปนสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลทางการส่ือสารโดยการ

แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีนายกยองและเปนแบบอยางใหพนักงาน สอดคลองกับการ
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ศึกษาของสตีเฟน รอบบินส (Robbins, 1993) ที่กลาวถึงลักษณะชองทางการสื่อสาร

วัฒนธรรมองคการจากรุนสูรุนผานเรื่องราวที่มีการเลาขานสืบตอกันมาโดยจะมี ผูนํา 

วรีบรุษุ วรีสตร ีและวรีกรรมทีน่ายดึถอืเปนแบบอยาง ควรคาแกการจดจาํและสอนถงึ

คานยิมบางอยางทีส่าํคญัขององคการ โดยมุงเนนใหพนกังานรุนหลังไดเหน็ถงึแนวทาง

ในการประพฤตปิฏิบตัติามคานยิมทีม่คีณุคาตอองคการ และการใชการสือ่สารผานทาง

ตราสัญลักษณขององคการที่มีการกําหนดใชสีประจําองคการ เพื่อสื่อใหเห็นถึงความ

ทันสมัย โฉบเฉี่ยว ใหความเปนกันเอง อบอุนเปนมิตร ซึ่งเปนการสะทอนความเปน

ตัวตนขององคการในการทํางานในรูปแบบใหมของพนักงาน เปนผูนํา มีการทํางาน

ที่มีคุณภาพ

 ปจจัยอุปสรรค
 ปจจยัอปุสรรคในการสือ่สารวฒันธรรมองคการ ของ PwC ประเทศไทยนัน้

มทีัง้สิน้สองประการดวยกนัคอื ภาษาทีใ่ชในการส่ือสารเปนอปุสรรคในการสือ่สาร และ 

การนํากิจกรรมมาชวยในการถายทอดวัฒนธรรมองคการยังไมไดรับความสนใจเทาที่

ควร ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิการสือ่สารระหวางวฒันธรรมของนสิากร เศรษฐวรางกลุ 

(2549, น 53) ไดนิยามความหมาย “การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม” หมายถึง 

กระบวนการการแลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณในปริบทหนึ่งๆ โดยบุคคลใน

กระบวนการสือ่สารนัน้ มคีวามแตกตางทางวฒันธรรมมากในระดับทีม่กีารตคีวามและ

มีความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกตางกัน ซึ่งนําไปสูความหมายที่ไม

เหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสื่อสารในระดับองคการ (Organization Level) 

เปนการสื่อสารที่ใหญและกวางกวาการสื่อสารระหวางบุคคล 

 1. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการสื่อสาร

 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบคือ เนื่องจากวัฒนธรรมองคการของบรรษัทฯ 

ไดรับการถายทอดมาจากบรรษัทแมท่ีประเทศอังกฤษ ทําใหการตีความความหมาย

หรือเนื้อหาสารอาจมีความคลาดเคลื่อนไปตามความเขาใจของผูบริหารที่กําหนด

แบบแผนและคานิยมองคการรวมกันก็เปนได เพราะภาษาที่นํามาใชในการส่ือสาร

วัฒนธรรมองคการผานทางชองทางการสื่อสารตางๆ เชน อีเมล วิดีโอ หรือ เอกสาร

ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการตางๆ เปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญซึ่งก็ทําใหผูรับ

สารที่เปนคนไทย อาจมีการทําความเขาใจในการตีความหมายที่มีความคลาดเคลื่อน 
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 2. ปญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการสือ่สารวฒันธรรมองคการผานกจิกรรม

 ปญหาในการสื่อสารวัฒนธรรมองคการผานกิจกรรม PwC Smart Life 

ไมไดรับการตอบรับเทาที่ควรเพราะเนื่องมาจากการขาดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ อุเทน ลิมปศิริสันต (2543, น.36) ไดกลาวถึงปจจัย

ทีท่าํใหการสือ่สารมปีระสทิธภิาพวาขึน้อยูกบัหลกัสาํคญัของการสือ่สาร คอื การสือ่สาร

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความนาเช่ือถือ และผูรับตองเชื่อถือ

ในตัวผูสงสารดวย การสื่อสารจะตองเปดโอกาสใหผูรับสารหรือกลุมเปาหมายไดมี

สวนรวมในการสื่อสาร เนื้อหาของขาวสารจะตองมีลักษณะนาสนใจ และการสื่อสาร

นัน้ตองมีการสือ่สารตอเนือ่งสม่ําเสมอ การสือ่สารจะเผยแพรไดดจีะตองเลอืกชองทาง

ที่ไดผลรวดเร็วที่สุด ทั้งนี้การสื่อสารนั้นจะตองพิจารณาถึงความสามารถของผูรับสาร 

สะดวกและงายตอการทําความเขาใจใหมากที่สุดซ่ึงควรใชถอยคําและภาษาที่งายตอ

ความเขาใจ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ก็จะชวยใหการสื่อสารวัฒนธรรมองคการผานกิจกรรม 

PwC Smart Life มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเขาถึงพนักงานทั้งองคการได

ขอเสนอแนะ

 1. องคการควรมีการสํารวจและประเมินผลทางการสื่อสารวัฒนธรรม

องคการไปยังพนักงานภายในองคการทุกคน เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจ ความ

คิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการสื่อสาร

วัฒนธรรมองคการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. องคการควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนในการ

นาํเสนอนโยบายหรอืแนวคดิวฒันธรรมองคการในดานอืน่ๆ ใหเขากบัชวงยคุสมยัของ

พนักงาน และเพิ่มบทบาททางการสื่อสารนโยบายหรือแนวคิดนั้นใหคนในองคการ

ทราบและรวมกันพิจารณา

 3. องคการควรหาแนวทางในการแกไขปญหาดานภาษาของพนักงาน

ที่อาจทําใหการเขาใจในเนื้อหาวัฒนธรรมองคการมีการคลาดเคลื่อน 

 4. องคการควรเพิม่การประชาสมัพนัธกจิกรรม PwC Smart Life ใหเปน

ที่รูจักมากยิ่งขึ้น และเรงสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลของกิจกรรมเพื่อสราง

การรับรูและการยอมรับใหแกพนักงานภายในองคการมากยิ่งขึ้น



JC JournalJournalJC 372

รายการอางอิง

หนังสือ
สมยศ นาวกีาร. (2549). การบรหิารและพฤตกิรรมองคการ. กรงุเทพมหานคร: บรรณกจิ.
สุวินัย ภรณวลัย. (2535). ทฤษฎีบรรษัทขามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เสนาะ ตเิยาว. (2543). หลกัการบรหิาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.

วิทยานิพนธ
อเุทน ลมิปศริสินัต. (2543). การสรางแนวคิดเชิงทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความสามารถในการ

สื่อสารระดับองคกรในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะนิเทศศาสตร.

เอกสารอื่นๆ
ปยะรัตน หลิวจันทรพัฒนา. (2548). การสื่อสารในองคกร: บริษัท เอ็กซปไดเตอร 

(ประเทศไทย). รายงานโครงการเฉพาะบคุคลปรญิญามหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร, คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน, สาขาวิชาการส่ือสาร
ภาครัฐและเอกชน.

นสิากร เศรษฐวรางกรู. (2549). การศกึษาประสทิธภิาพของรปูแบบการส่ือสารภายใน
องคกร: กรณีศึกษา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ จํากัด สาขา
ประเทศไทย. รายงานโครงการเฉพาะบคุคลปรญิญามหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร, คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน, สาขาวิชาการส่ือสาร
ภาครัฐและเอกชน.  

Books
Edgar H. Schein. (2004). Organizational Culture and Leadership. USA.: 

Jossey-bass.
Gibson, James L. (2003). Organizations: behavior, structure, processes 

11th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education.
Keyton, J. (2005). Managing Change to Reduce Resistance. USA.: Harvard 

Business School Publishing Corporation.
Robbins, S.P. (1984) Essentials of Organizational Behavior. San Diego: 

Prentice-Hall international. 
Stephen P. Robbins. (1993). Organizational Behavior: Concepts, Contro-

versies, and Applications. New Jersey: Prentice-Hall Interna-
tional Inc.



* สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองคกร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา สึคาโมโต

ผูกลั่นกรองโดย

ชมพูนุท แผรุงเรือง* และ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย

การเปดรับขาวสาร พฤติกรรมการซื้อสินคา 
และความพึงพอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มีตอท็อปส ซูเปอรมารเก็ต
(Media Exposure Purchasing behavior and Satisfaction 
of Consumers in Bangkok toward Tops Supermarket)



JC JournalJournalJC 374

 การศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร พฤติกรรมการซื้อสินคา และความพึง

พอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ผูศึกษาไดใช

ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่มรีปูแบบการวจัิยเชงิสํารวจ 

(Survey Research) แบบเก็บขอมลูในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ (Cross-Sectional Case 

Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 400 ชุด เปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูล และใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลและวิเคราะหขอมูล

 จากผลการศึกษาพบวา 

 1. กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิมากทีสุ่ด มชีวงอายรุะหวาง 26-33 

ป มสีถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

และมีรายไดตอเดือน 15,000-25,000 บาท

 2. สื่อโฆษณา ณ จุดขาย เปนสื่อที่กลุมตัวอยางมีความถี่ในการเปดรับ

ขาวสารเกีย่วกบัทอ็ปส ซูเปอรมารเก็ต มากทีส่ดุ ซึง่ไดแก ปายตดิทีช่ัน้วางของ (Shelf-

talker) ปายตั้งโตะ (Tent card) สื่อธงญี่ปุนแบบตั้งพื้น (J-flag) ปายโฆษณาแขวน

เหนอืศรีษะ (Hanging) ทีต่ัง้ภายในราน ทาํใหกลุมตวัอยางมโีอกาสมองเห็นไดงายเมือ่

เขามาซื้อสินคา มีความสะดวกในการเปดรับสื่อเพราะอยูใกลตัว อีกทั้งบุคคลมักเลือก

เปดรับสื่อท่ีอํานวยความสะดวกใหกับตนเองและไมตองใชความพยายามมากในการ

เปดรับ

 3. รูปแบบรานที่กลุ มตัวอยางสวนใหญซื้อสินคามากที่สุดคือ ท็อปส 

มารเก็ต มีความถี่ในการซื้อสินคา 2-4 ครั้งตอเดือน และมีระยะเวลาในการซื้อสินคา

นอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง ซึ่งรูปแบบรานดังกลาวมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวม

เทากับ 3.58 ซึ่งหมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

 4. กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนเทากับ 3.82 ซึ่งหมายถึง มีความพึงพอใจมาก เน่ืองจากท็อปส ซูเปอร

มารเกต็ มสีนิคาอปุโภคบรโิภคใหเลอืกซ้ือมากมายหลายยีห่อ สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดอยางครบถวน รวมถึงสินคามีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังพบวา 

บทคัดยอ
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กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ดานกระบวนการ นอยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนน

เทากับ 3.32 ซึ่งหมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง เนื่องจากการจายเงินที่แคชเชียร

และการรับสิทธิพิเศษ ของสมนาคุณตางๆ ณ จุดบริการลูกคา ยังไมสะดวกรวดเร็ว

 5. ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพ-

มหานคร จะมพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัทอ็ปส ซเูปอรมารเกต็ ไมแตกตางกนั 

เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุอยูในวัยทํางาน เปนกลุมผูมีการ

ศึกษาและมีรายไดดี อีกทั้งประเภทของสินคาคือ ซูเปอรมารเก็ต เปนสินคาที่ไมได

กาํหนดกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง ใครๆ จงึสามารถเปดรบัสือ่เกีย่วกบัทอ็ปส ซูเปอร

มารเก็ตได เขาใชบริการได อีกทั้งยังมีรูปแบบของรานคาที่สามารถเขาถึงผูบริโภค

ไดทุกกลุม ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะหไดวา สื่อทั้ง 3 อันดับที่ผูบริโภคเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับท็อปส ซูเปอรมารเก็ตมากที่สุดนั้น เปนสื่อที่สามารถพบเห็นไดงายในชีวิต

ประจําวันและภายในรานท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ไดแก ส่ือโฆษณา ณ จุดขาย 

สือ่อนิเทอรเนต็ สือ่เฉพาะกจิ และพนกังานขาย ซึง่สวนใหญเปนสือ่ทีผู่บรโิภคสามารถ

เปดรับสื่อจากการเขามาซื้อสินคาที่รานท็อปส ซูเปอรมารเก็ตไดโดยตรง

 6. ผูบรโิภคมีพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัทอ็ปส ซเูปอรมารเก็ต 

ผานสื่อโฆษณา ณ จุดขาย มากที่สุด เนื่องจากสื่อโฆษณา ณ จุดขายมีลักษณะเฉพาะ

ของสื่อคือ สามารถติดตั้งไดทุกหนทุกแหงภายในรานคา ทําใหลูกคามีโอกาสมองเห็น

ไดงายเมื่อเขามาซื้อสินคา มีความสะดวกในการเปดรับสื่อ เพราะอยูใกลตัว และเปน

สื่อที่มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดเปนอยางดี จึงมี

ผลตอการเลือกเปดรับสื่อของผูรับสาร และสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาที่

แตกตางกันไป

 7. รูปแบบของรานท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ทั้ง 4 รูปแบบ ไดแก เซ็นทรัล 

ฟูด ฮอลล, ท็อปส มารเก็ต, ท็อปส ซูเปอร และท็อปส เดลี่ มีความพึงพอใจโดยรวม

ของกลุมผูบรโิภคแตกตางกนั กลาวคอื การนาํเสนอราน 4 รปูแบบ นัน้เปนการสะทอน

ถงึไลฟสไตลของลกูคาทีม่คีวามหลากหลาย โดยรปูแบบรานทีก่ลุมผูบรโิภคมคีวามพงึ

พอใจโดยรวมมากที่สุด คือ รานท็อปส มารเก็ต นอกจากนี้ความถี่ในการซื้อสินคาที่

ท็อปส ซูเปอรมารเก็ตของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน มีความ

พึงพอใจโดยรวมของกลุมผูบริโภคแตกตางกัน กลาวคือ ยิ่งมีความถี่ในการซื้อสินคา
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บอยมากเทาใด ก็จะมีความพึงพอใจตอท็อปส ซูเปอรมารเก็ตมากเทานั้น โดยกลุม

ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการซื้อสินคา 2-4 ครั้งตอเดือน รวมถึงระยะเวลาในการ

ซื้อสินคาในแตละครั้งของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน มีความ

พงึพอใจโดยรวมของกลุมผูบรโิภคแตกตางกนั กลาวคือ ยิง่ผูบรโิภคมรีะยะเวลาในการ

ซือ้สนิคามากเทาใด กจ็ะแสดงถงึความพงึพอใจทีม่ตีอท็อปส ซูเปอรมารเกต็มากเทานัน้ 

โดยผูบริโภคสวนใหญใชระยะเวลาในการซื้อสินคา นอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง

คําสําคัญ: การเปดรบัขาวสาร, พฤตกิรรมการซือ้สนิคา, ความพงึพอใจของผูบรโิภค,

 กรณีศึกษาท็อปส ซูเปอรมารเก็ต
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันการแขงขันทางการตลาดของธุรกิจคาปลีกกลุมซูเปอรมารเก็ต 

มีการแขงขันสูงเปนอยางมาก สงผลให 1 ในกลุมธุรกิจคาปลีกซูเปอรมารเก็ต ที่ไดรับ

ความนิยมจากผูบริโภคมาเปนระยะเวลานานและมีจํานวนสาขาทั่วประเทศ อยาง

ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ซึ่งมีขอมูลจากกรมการคาภายในระบุวา ในป 2555 รายไดรวม

ของกลุมซูเปอรมารเก็ต ทั้งหมดราว 4.07 หมื่นลานบาท โดยผูนํากลุมอยาง ‘ท็อปส 

ซเูปอรมารเกต็’ มรีายไดเกอืบ 2.77 หมืน่ลานบาท หรอื 67% (จุลสารมองโลกแขงขนั. 

2556, น.1) จึงตองมีการปรับตัวและตื่นตัวในดานกลยุทธการจัดการและการบริหาร

งาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยูตลอดเวลา

 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด หรือ ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ผูนําธุรกิจ

ซเูปอรมารเกต็ชัน้นาํของประเทศไทย บรหิารงานภายใตช่ือ เซน็ทรลั ฟูด ฮอลล, ทอ็ปส 

มารเก็ต, ท็อปส ซูเปอร และท็อปส เดลี่ ซึ่งปจจุบันบริษัทใหบริการผานรานสาขา

ทั้งสิ้น 207 สาขาทั่วประเทศ (ขอมูลลาสุดจากฝายปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัล ฟูด 

รีเทล จํากัด ณ วันที่ 1 พ.ค. 57) จึงตองเรงพัฒนาปรับปรุงบริการ และคุณภาพใหเปน

ที่พึงพอใจกับลูกคามากขึ้น เพื่อใหกลุมลูกคาเกิดความภักดีตอซูเปอรมารเก็ต จึง

วางแผนเครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพื่อใหขอมูล เผยแพรขาวสารขององคกรแก

ผูบรโิภคอยางสมํา่เสมอ โดยในชวงป พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2557 องคกรไดเพิม่ชองทางการ

สื่อสารขอมูลขาวสารผานกิจกรรมทางการตลาดแบบเจาะกลุมเปาหมายหลักมากขึ้น 

จงึมคีวามจาํเปนทีต่องศกึษาการเปดรับขาวสารและความพงึพอใจของกลุมเปาหมาย 

ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะใชเปนขอมูลเพื่อวางแผนการส่ือสารที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใหแกท็อปส ซูเปอรมารเก็ต

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพ-
มหานคร ที่มีตอท็อปส ซูเปอรมารเก็ต
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 2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคาของกลุมตวัอยางทีม่ตีอทอ็ปส ซเูปอร
มารเก็ต
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของกลุมตวัอยางทีมี่ตอทอ็ปส ซูเปอรมารเก็ต
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือสินคากับความพึง
พอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอท็อปส ซูเปอรมารเก็ต

วิธีการวิจัย

 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุมประชาชนทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวจิยัครัง้นีม้จํีานวนทัง้สิน้ 400 คน ผูศึกษาทาํการเกบ็รวบรวมขอมลูดวยตนเอง 
โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามกับตัวอยางประชากร ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะใช
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง หลังจากที่ได
เก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ
แบบสอบถาม และใชโปรแกรมสาํเรจ็รปู เพือ่ประมวลและวเิคราะหขอมลู รวมถงึแปล
ความหมายของขอมูลที่ไดหลังจากการประมวลผลและจัดทําตารางแสดงผลรอยละ 
และแสดงคาสถิติ เพื่อทํารายงานอธิบายสรุปผลการศึกษา

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 1. กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิมากทีสุ่ด มชีวงอายรุะหวาง 26-33 

ป มสีถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

และมรีายไดตอเดอืน 15,000-25,000 บาท ซึง่ลกัษณะประชากรดงักลาวนีเ้ปนลกัษณะ

กลุมเปาหมายของท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ที่สอดคลองกับทางบริษัทไดกําหนดไว

 2. สื่อโฆษณา ณ จุดขาย เปนสื่อที่กลุมตัวอยางมีความถี่ในการเปดรับ

ขาวสารเกีย่วกบัทอ็ปส ซูเปอรมารเก็ต มากทีส่ดุ ซึง่ไดแก ปายตดิทีช่ัน้วางของ (Shelf-

talker) ปายตั้งโตะ (Tent card) สื่อธงญี่ปุนแบบตั้งพื้น (J-flag) ปายโฆษณาแขวน

เหนอืศรีษะ (Hanging) ทีต่ัง้ภายในราน ทาํใหกลุมตวัอยางมโีอกาสมองเห็นไดงายเมือ่
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เขามาซื้อสินคา มีความสะดวกในการเปดรับสื่อเพราะอยูใกลตัว อีกทั้งบุคคลมักเลือก

เปดรับสื่อท่ีอํานวยความสะดวกใหกับตนเองและไมตองใชความพยายามมากในการ

เปดรับ สอดคลองกับ วิลเบอร ชแรมม (Schramm, 1973, pp.121-123) ที่กลาววา 

คนเรามีแนวโนมที่จะเปดรับขาวสารที่ใชความพยายามนอย เชน ขาวสารตางๆ ที่อยู

ใกลตัว สามารถเลือกรับไดงายและมีสาระประโยชนตอตนเอง

 3. รูปแบบรานที่กลุ มตัวอยางสวนใหญซื้อสินคามากที่สุดคือ ท็อปส 

มารเก็ต มีความถี่ในการซื้อสินคา 2-4 ครั้งตอเดือน และมีระยะเวลาในการซื้อสินคา

นอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง ซึ่งรูปแบบรานดังกลาวมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวม

เทากับ 3.58 ซึ่งหมายถึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก พฤติกรรมการซื้อสินคาดัง

กลาวจึงสอดคลองกับ เบลซ และเบลช (Belch & Belch, 1993, p. 115) ที่ใหความ

หมายของพฤตกิรรมผูบรโิภควาหมายถงึ กระบวนการและกจิกรรมตางๆ ทีบ่คุคลเขาไป

มีสวนเกี่ยวของในการเสาะแสวงหาการเลือก การซื้อ การใช การประเมินผล และการ

ใชสอยผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาอยากได ให

ไดรับความพอใจ ดังน้ันเม่ือกลุมตัวอยางไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการ จึง

สามารถสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาอยางตอเนื่องได

 4. กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนเทากับ 3.82 ซึ่งหมายถึง มีความพึงพอใจมาก เน่ืองจากท็อปส ซูเปอร

มารเกต็ มสีนิคาอปุโภคบรโิภคใหเลอืกซ้ือมากมายหลายยีห่อ สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดอยางครบถวน รวมถึงสินคามีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังพบวา 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ดานกระบวนการ นอยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนน

เทากับ 3.32 ซึ่งหมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง เนื่องจากการจายเงินที่แคชเชียร

และการรับสิทธิพิเศษ ของสมนาคุณตางๆ ณ จุดบริการลูกคา ยังไมสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง

ความพึงพอใจดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดการตลาดสําหรับงานบริการของโกลด-

ฮาเบอร เจอรลั (Goldhaber Gerald, 1993, p. 87) ทีว่าการรบับรกิารของแตละบคุคล

นัน้จะเปนไปเพือ่ตอบสนองความตองการของตนเอง ซ่ึงประกอบดวยปจจยัตางๆ ดังนี้ 

ประเภทบรกิารหลากหลายครบถวน กจิกรรมสงเสรมิการขายและโฆษณา สภาพและ

บรรยากาศของสถานที่ใหบริการภายในรานที่ดี เปนตน ซึ่งหลังจากที่มีพฤติกรรมการ

ใชและการบรกิารนัน้สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบรกิารได กจ็ะทาํใหเกิด

ความพึงพอใจตอการบริการนั้นๆ 
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 5. ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพ-

มหานคร จะมพีฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัทอ็ปส ซเูปอรมารเกต็ ไมแตกตางกนั 

ทั้งนี้ไมสอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางประชากรของ ปรมะ สตะเวทิน (2540, 

น. 105-112) ที่มีสมมติฐานวา ผูรับสารที่มีอยูในกลุมลักษณะทางประชากรรวมกัน 

ยอมมทัีศนคตแิละพฤตกิรรมทีแ่ตกตางกัน แตเนือ่งจากผูบรโิภคสวนใหญเปนเพศหญงิ 

มชีวงอายอุยูในวยัทํางาน เปนกลุมผูมีการศกึษาและมรีายไดด ีอกีทัง้ประเภทของสินคา

คือ ซูเปอรมารเก็ต เปนสินคาท่ีไมไดกําหนดกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง ใครๆ จึง

สามารถเปดรบัสือ่เกีย่วกบัทอ็ปส ซเูปอรมารเกต็ได เขาใชบรกิารได อกีทัง้ยงัมรีปูแบบ

ของรานคาที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะหไดวา สื่อทั้ง 

3 อันดับที่ผูบริโภคเปดรับขาวสารเกี่ยวกับท็อปส ซูเปอรมารเก็ตมากที่สุดนั้น เปนสื่อ

ที่สามารถพบเห็นไดงายในชีวิตประจําวันและภายในรานท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ไดแก 

สื่อโฆษณา ณ จุดขาย สื่ออินเทอรเน็ต สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล ซึ่งสวนใหญเปนสื่อ

ที่ผูบริโภคสามารถเปดรับสื่อจากการเขามาซื้อสินคาที่รานท็อปส ซูเปอรมารเก็ตได

โดยตรง

 6. ผูบรโิภคมีพฤตกิรรมการเปดรบัขาวสารเกีย่วกบัทอ็ปส ซเูปอรมารเก็ต 

ผานสื่อโฆษณา ณ จุดขาย มากที่สุด เนื่องจากสื่อโฆษณา ณ จุดขายมีลักษณะเฉพาะ

ของสื่อคือ สามารถติดตั้งไดทุกหนทุกแหงภายในรานคา ทําใหลูกคามีโอกาสมองเห็น

ไดงายเมื่อเขามาซื้อสินคา มีความสะดวกในการเปดรับสื่อ เพราะอยูใกลตัว และเปน

สื่อที่มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดเปนอยางดี จึงมี

ผลตอการเลือกเปดรบัสือ่ของผูรบัสาร และสงผลตอพฤตกิรรมการบริโภคสนิคาทีแ่ตก

ตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดผูบริโภคในฐานะผูรับสารจะมีความตองการที่จะ

เลือกเปดรับสื่อตามลักษณะเฉพาะของสื่อ (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2539, น. 292)

 7. รูปแบบของรานท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ทั้ง 4 รูปแบบ ไดแก เซ็นทรัล 

ฟูด ฮอลล, ท็อปส มารเก็ต, ท็อปส ซูเปอร และท็อปส เดลี่ มีความพึงพอใจโดยรวม

ของกลุมผูบริโภคแตกตางกัน กลาวคือ 

 การนําเสนอราน 4 รูปแบบ นั้นเปนการสะทอนถึงไลฟสไตลของลูกคาที่มี

ความหลากหลาย โดยรูปแบบรานทีก่ลุมผูบรโิภคมคีวามพงึพอใจโดยรวมมากทีส่ดุ คอื 

รานท็อปส มารเก็ต เปนรูปแบบรานไดรับการออกแบบเพื่อตอบสนองไลฟสไตลของ

ครอบครัวและคนรุนใหม ทั้งไทยและชาวตางชาติ ภายใตแนวคิด “ดีที่สุด เพื่อคุณ” 
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ซึ่งไดวางตําแหนงทางการตลาดไวเพื่อรองรับความตองการของกลุมเปาหมาย 4 กลุม

หลัก คือ  1. นักทองเที่ยว  2. กลุมชุมชน  3. กลุมคนรุนใหม และ  4. กลุมชาวญี่ปุน 

พรอมใหบริการดวย ผัก ผลไม เนื้อสัตว อาหารทะเล สินคาอุปโภคบริโภค รวมถึงไวน 

นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษ อาทิ บริการสงสินคาที่รถหรือจุดเรียกแท็กซี่ บริการ

สงสินคาฟรีถึงบาน และบริการลามภาษาอังกฤษคอยตอนรับลูกคา ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดการตลาดสําหรับงานบริการของโกลดฮาเบอร เจอรัล (Goldhaber Gerald, 

1993, p. 87) ท่ีวาการรับบริการของแตละบุคคลนั้นจะเปนไปเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตนเอง ซึง่ประกอบดวยปจจยัตางๆ ดงันี ้ประเภทบรกิารหลากหลายครบ

ถวน กจิกรรมสงเสรมิการขายและโฆษณา สภาพและบรรยากาศของสถานทีใ่หบรกิาร

ภายในรานทีด่ ีเปนตน ซึง่หลังจากทีม่พีฤตกิรรมการใชและการบรกิารนัน้สามารถตอบ

สนองความตองการของผูใชบรกิารได กจ็ะทาํใหเกดิความพงึพอใจตอการบริการนัน้ๆ 

แตกตางกันไป 

 ความถี่ในการซ้ือสินคาท่ีท็อปส ซูเปอรมารเก็ตของกลุมผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมของกลุมผูบริโภคแตกตางกัน 

กลาวคือ ยิ่งมีความถี่ในการซื้อสินคาบอยมากเทาใด ก็จะมีความพึงพอใจตอท็อปส 

ซูเปอรมารเก็ตมากเทานั้น โดยกลุมผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการซ้ือสินคา 2-4 

คร้ังตอเดอืน ซ่ึงมีคาเฉลีย่ของความพงึพอใจโดยรวมเทากบั 3.51 เมือ่เทยีบกบัผูบรโิภค

ทีม่คีวามถีใ่นการซือ้สนิคามากกวา 4 ครัง้ตอเดอืน ซึง่มคีาเฉลีย่ของความพงึพอใจโดย

รวมเทากับ 3.63 ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถวิเคราะหไดวา ยิ่งผูบริโภคมีความถี่ในการซื้อ

สินคามากเทาใด ผูบริโภคก็จะมีความพึงพอใจตอท็อปส ซูเปอรมารเก็ตไดสูง โดย

ผูบริโภคมีความพึงพอใจที่มีตอท็อปส ซูเปอรมารเก็ต มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ ซ่ึงถือเปนองคประกอบสําคัญของธุรกิจรานคาปลีก ความพึงพอใจดัง

กลาวของผูบรโิภคสอดคลองกบัแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกคาของ เลิฟล็อค 

และ ไรส (2546, น. 244-251) กลาววา ลูกคามักมีประสบการณกับความพอใจและ

ความไมพอใจในหลายๆ ระดับ หลังจากที่ไดใชบริการแตละอยางแลว ซึ่งขึ้นอยูกับวา

บริการจะเทากับระดับความคาดหมาย หรือสูงกวา

 ระยะเวลาในการซื้อสินคาในแตละครั้งของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพ-

มหานครทีแ่ตกตางกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมของกลุมผูบรโิภคแตกตางกนั กลาวคอื 
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ผูบริโภคสวนใหญใชระยะเวลาในการซื้อสินคา นอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง ซึ่งมีคาเฉลี่ย

ของความพงึพอใจโดยรวมเทากบั 3.50 เมือ่เทยีบกบัผูบรโิภคทีใ่ชระยะเวลาในการซือ้

สินคามากกวา 2 ชั่วโมงตอครั้ง ซึ่งมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 3.90 

ดงันัน้ผูวจิยัจงึสามารถวเิคราะหไดวา ยิง่ผูบรโิภคมรีะยะเวลาในการซือ้สนิคามากเทาใด 

ก็จะแสดงถึงความพึงพอใจที่มีตอท็อปส ซูเปอรมารเก็ต โดยผูบริโภคมีความพึงพอใจ

ดานผลิตภัณฑ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.82 ซึ่งหมายถึง มีความ

พึงพอใจมาก นอกจากนี้ผูบริโภคยังมีความพึงพอใจดานกระบวนการ นอยที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 3.32 ซึ่งหมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งความพึง

พอใจที่แตกตางกันดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของคอตเลอร (Kotler, 200, p. 36) 

ที่ไดใหความหมายของความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ระดับความรูสึกของลูกคาที่

มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือการ

ทํางานของผลิตภัณฑ กับความคาดหวังของลูกคา

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป

 1. การศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาการเปดขาวสารของผู บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร ผานชองทางการสือ่สารตางๆ ตอไปจงึควรทาํการศึกษาวจิยัการเปด

รับขาวสารโดยวิเคราะหแยกประเภทของสื่อกับพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งจะมี

ประโยชนในการวางแผนการสื่อสารการตลาดในอนาคตไดอยางดียิ่งขึ้น

 2. การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ-

มหานครเทานั้น ตอไปจึงควรทําการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคในจังหวัดอื่นๆ 

หรือชาวตางชาติดวย เพื่อดูผลการวิจัยวามีความสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร 

และอาจพบปจจัยอื่นๆ ที่นาสนใจ ซึ่งจะมีประโยชนในการวางแผนการตลาดตอไป

 3. การศกึษาคร้ังนีเ้ปนการศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณ ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษา

เพิ่มเติมในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลประชากรในรูปแบบของ

การสัมภาษณเชิงลึกหรือจับกลุมสัมภาษณ (Focus Group) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก

มากยิ่งขึ้น
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 การศึกษาเรื่อง “แผนการตลาดและกลยุทธการส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการของแอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแผนการตลาด, กลยุทธการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

ตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของแอพพลิ-

เคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

 การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

กับผูบริหารกลยุทธดานการตลาดและผูบริหารกลยุทธดานการสื่อสารการตลาดของ

แอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 คน พรอม

เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษา โดยผลการศึกษาพบวา

 แผนการตลาดของแอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) นั้น จะใหความสําคัญกับความตองการของผูบริโภคเปนอันดับแรก ทั้งการ

สรางสรรคผลิตภัณฑท่ีตองมีการรวมมือกับคูคาดานตางๆ เพ่ือทําใหแอพพลิเคชั่น

สามารถตอบสนองการดําเนินชีวิตของผูบริโภคได, การตั้งราคาสินคาที่ทําใหผูบริโภค

อยากใชงาน, การจดัจาํหนายสนิคาโดยใชชองทางทีผู่บรโิภคสามารถเขาถงึแอพพลเิคชัน่

ไดอยางงายดายท่ีสุด รวมไปถึงการสงเสริมการตลาดโดยเนนการใชส่ือท่ีหลากหลาย

เพื่อสรางการรับรูของผูบริโภคกลุมเปาหมายตอสินคาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบตางๆ 

 ในสวนกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของแอพพลิเคชั่น บริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) น้ัน ประกอบดวยวัตถุประสงคในการ

สื่อสาร ที่สนับสนุนวัตถุประสงคทางการตลาดขององคกร สวนกลุมเปาหมายในการ

สื่อสารนั้น มีการแบงสวนตลาดของตลาดผูบริโภคตามรูปแบบการดําเนินชีวิต ดาน

งบประมาณการสือ่สาร จะมคีวามแตกตางกนัไปในแตละแอพพลเิคชัน่ สวนเครือ่งมอื

ในการสือ่สารนัน้ มกีารเลอืกใชเครือ่งมอืทีห่ลากหลายเพือ่เรยีกรองความตัง้ใจทีจ่ะรับ

ฟง จงูใจใหเกดิความสนใจ กระตุนใหเกดิความปรารถนา และเรงเราใหเกดิการกระทาํ 

ดานสื่อในการสื่อสารนั้น มีการใชทั้งสื่อมวลชนและสื่อที่ไมใชสื่อมวลชน โดยนอกจาก

บทคัดยอ
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จะตองคํานึงถึงงบประมาณที่มีอยูและความสอดคลองกับกลุมเปาหมาย รวมทั้ง

วัตถุประสงคในการสื่อสารแลว ยังจะตองมีการเลือกใชสื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดวย สวนเนื้อหาในการสื่อสารนั้น จะมีการนําเสนอจุดขายที่โดดเดนของ

แอพพลิเคชั่น เพื่อใหลูกคาเห็นถึงประโยชนของแอพพลิเคช่ันที่เหมาะสมกับตนเอง 

โดยมกีารปรับใชเนือ้หาใหเหมาะสมกับเครือ่งมอืและส่ือแตละประเภท สุดทาย ในการ

ประเมินผลกลยุทธการส่ือสารนั้น จะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและเคร่ืองมือที่ใชในการ

สื่อสาร

 ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกลยุทธการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ

แอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) นั้นพบวา ปจจัย

ภายนอกที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ปจจัยดานผูบริโภค เน่ืองจากกลุมเปาหมายเปน

กลุมคนรุนใหมทีเ่ปดรบัสือ่ทีห่ลากหลาย ทาํใหตองเลอืกใชสือ่และเครือ่งมอืทีส่ามารถ

เขาถงึกลุมคนเหลานี ้ตอมาคอื ปจจยัดานเทคโนโลย ีสดุทาย คอื ปจจยัดานวัฒนธรรม

และสังคม เนื่องจากเปนสิ่งที่ผูบริโภคจะใชอางอิงเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใชสินคา

และบรกิารตางๆ สวนปจจยัภายในทีม่อิีทธพิลมากทีสุ่ด คอื ปจจยัดานบคุลากร สดุทาย 

คือ ปจจัยดานงบประมาณ ที่สงผลตอการเลือกใชเครื่องมือและสื่อตางๆ

คําสําคัญ: แผนการตลาด, กลยทุธการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ, แอพพลเิคชัน่
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสาร สงผลใหโมบายลแอพพลิเคชั่น 

หรือโปรแกรมประยุกตตางๆ ท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคลื่อนที่นั้น 

มีบทบาทตอการใชงานในลักษณะตางๆ มากยิ่งข้ึน เหลาผูผลิตเนื้อหา นักพัฒนา

ซอฟตแวร และผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงหันมาใหความสําคัญกับการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสื่อสารมากยิ่งขึ้น

 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ซึ่งเปน

หนึง่ในผูใหบรกิารเครอืขายโทรศพัทเคลือ่นทีข่องประเทศไทย กไ็ดมแีนวคดิทีจ่ะขยาย

ประสบการณใชงานอินเทอรเน็ตบนอุปกรณสื่อสารแบบพกพาของลูกคาไปอีกขั้น 

ดวยการสรางสรรคและพัฒนาแอพพลิเคช่ันในรูปแบบตางๆ ที่ตอบสนองรูปแบบ

การดาํเนนิชวีติของผูบรโิภคแตละกลุมอยางรอบดาน โดยมยีอดผูใชงานแอพพลเิคชัน่

ของเอไอเอสทั้งหมดในป 2556 มากกวา 1 ลานรายตอเดือน ซ่ึงถือเปนการเติบโต

แบบกาวกระโดดถึง 100% เมื่อเทียบกับป 2555 

 จากขอมูลที่กลาวมาทําใหเห็นไดวา ตลาดแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสื่อสาร

แบบพกพานั้นมีการแขงขันกันอยางสูงมากขึ้นเร่ือยๆ ดังน้ัน การวางแผนการตลาด

และกลยทุธการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ จงึถอืเปนเครือ่งมอืสําคญัและมบีทบาท

อยางยิ่งในการสื่อสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับแอพพลิเคช่ันเหลาน้ีไปยังกลุมเปาหมาย

ผูใชงานของตน เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว

 ดวยเหตุที่บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด มหาชน หรือ เอไอเอส 

มีแผนการตลาดและกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสําหรับแอพพลิเคชั่น

ที่ดี จนถือไดวาประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ แมจะเปนยุคที่มีการแขงขันกันอยางสูง

ในตลาดนี้ก็ตาม ดังน้ัน การศึกษาเรื่อง “แผนการตลาดและกลยุทธการส่ือสารการ

ตลาดเชิงบูรณาการของแอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน)” จึงมีความนาสนใจในการศึกษาเปนอยางยิ่งวา บริษัทฯ มีการวางแผนการ

ตลาดและกลยทุธการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการอยางไร ทีจ่ะทาํใหเกดิการใชงาน

แอพพลิเคช่ัน และมีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิง
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บรูณาการดงักลาว ซึง่จะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการมองเหน็ขอดขีอเสียของแผนการ

ตลาดและกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่องคกรเลือกใช และสามารถ

นําไปสูการพัฒนาแผนการตลาดและกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ

แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ใหดียิ่งขึ้นไดตอไป

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาแผนการตลาด ศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

และศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ

แอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “แผนการตลาดและกลยุทธการส่ือสารการตลาดเชิง

บูรณาการของแอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” 

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยทําการ

สมัภาษณผูบรหิารกลยทุธดานการตลาด และผูบรหิารกลยทุธดานการส่ือสารการตลาด

ของแอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 คน 

และการศึกษาวิเคราะหจากเอกสารท่ีเก่ียวของ จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห

และสรุปผลแบบเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 ผลการศึกษา ประกอบดวยผล 3 สวน คือ ผลการศึกษาแผนการตลาด 

ผลการศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และผลการศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลตอกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ผลการศึกษาแผนการตลาด
 การวางแผนการตลาดของแอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหสถานการณทางการตลาด 

ทีท่าํใหเหน็สภาพแวดลอมทีม่ผีลตอการดาํเนนิงาน ไดแก สภาพแวดลอมภายนอก คือ 

ลูกคา คูคา คูแขง วัฒนธรรมและสังคม การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมภายใน คือ นโยบายขององคกร งบประมาณ และ

บุคลากร ตอมาในขั้นตอนการกําหนดตลาดเปาหมาย จะใชการแบงสวนตลาดตาม

รูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคาที่เกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือ คือ การเชื่อมตอกับ

สังคมออนไลน การรับความบันเทิง และการรับความสะดวกสบายในการใชชีวิต 

สวนการประเมินสวนตลาด จะพิจารณาจากจํานวนผูใชงาน ความรุนแรงของการ

แขงขนั และความพรอมของเอไอเอส และใชวธิกีารเลือกสวนตลาด โดยเสนอแอพพลิ-

เคชั่นและใชสวนผสมทางการตลาดที่แตกตางกัน โดยมุงครอบคลุมทุกสวนตลาด 

ตอมาในขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาดน้ัน จะมีการกําหนดไววา

ตองการมียอดดาวนโหลดแตละแอพพลิเคชั่นมากกวา 50,000 ดาวนโหลดตอป และ

มีรายไดจากแอพพลิเคช่ันท่ีเปดใหบริการซ้ือเน้ือหาเพิ่มเติมในแอพพลิเคช่ัน เปนไป

ตามเปาหมายที่กําหนด สวนขั้นตอนการวางแผนการตลาดนั้น ประกอบดวยกลยุทธ

ดานผลติภณัฑ ทีม่กีารพฒันาผลติภณัฑเพ่ือรองรบัความตองการของผูบริโภคอยูเสมอ 

ตอมา คือ กลยุทธดานราคา ที่สวนใหญจะเปดใหลูกคาใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย 

แตจะมเีฉพาะบางแอพพลเิคช่ันทีต่องเสยีคาใชจายในการซือ้เนือ้หา ตอมาคอื กลยทุธ

ดานการจัดจําหนาย ท่ีเนนการทําใหลูกคาสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันไดอยาง

สะดวกสบาย และเขาถึงลูกคาตามพฤติกรรมการใชงานไดมากที่สุด และสุดทาย คือ 

กลยทุธดานการสงเสรมิการตลาด ทีมุ่งสรางใหเกดิการตระหนกัรูเกีย่วกบัแอพพลิเคช่ัน 

เกดิความสนใจอยากเรยีนรูวธิกีารใชงาน และนาํไปสูการทดลองใชงาน รวมทัง้บอกตอ

ไปยังผูใชงานรายอื่นๆ ดวยการใชเครื่องมือตางๆ ที่มีอยู ตามงบประมาณที่กําหนดไว 

และสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย สุดทายก็จะเปนการนําแผนไปปฏิบัติ 

และการติดตามผลเพื่อใหทราบวาแผนการตลาดของแอพพลิเคชั่นในขณะนั้นมีการ

ดําเนินงานอยางไร มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบางหรือไม และประสบผลสําเร็จหรือไม
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ผลการศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
 กลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของแอพพลิเคชั่น บริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยองคประกอบ 7 ประการ 

คือ วัตถุประสงคในการสื่อสาร ท่ีสนับสนุนวัตถุประสงคทางการตลาดขององคกร 

โดยจะตองมีการสื่อสารเพื่อใหกลุมเปาหมายตระหนักรูวามีแอพพลิเคชั่นดังกลาว

ที่ตางจากแอพพลิเคช่ันอื่นๆ กอนจะสื่อสารคุณประโยชนของแอพพลิเคชั่นนั้นให

กลุมเปาหมายเกิดความสนใจและเกิดความชอบ กระทัง่นาํไปสูการทดลองดาวนโหลด

แอพพลิเคชั่นนัน้มาใชงาน และเกดิการยอมรบัแอพพลเิคชัน่จนใชตอไป ตอมาในสวน

ของกลุมเปาหมายในการสื่อสารน้ันพบวา มีการแบงสวนตลาดผูบริโภคตามรูปแบบ

การดาํเนนิชวีติ ซึง่ทาํใหผูบรโิภคมพีฤตกิรรม และทศันคต ิตอการใชงานแอพพลิเคช่ัน

แตละตัวตางกันไป ดังนั้น เอไอเอสจึงมีกลยุทธการดําเนินการสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการของแอพพลิเคชั่นแตละตัวท่ีแตกตางกันดวย สวนดานงบประมาณนั้น 

นักสื่อสารการตลาดจะคํานึงถึงงานท่ีตองทําในแผนกลยุทธการสื่อสารการตลาดของ

แตละแอพพลิเคชั่น ดังนั้น งบประมาณที่ใชในแตละแอพพลิเคชั่นจึงมีความแตกตาง

กันไป สวนเครื่องมือในการสื่อสารน้ันพบวา มีการใชเครื่องมือที่หลากหลาย ไดแก 

การโฆษณา การใชเครือขายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส การประชาสัมพันธ การ

สนบัสนนุทางการตลาด การตลาดเชงิกิจกรรม การจดัแสดงสนิคา การสงเสริมการขาย 

การตลาดทางตรง การใชพนักงานขาย การใชพนักงาน และการจัดทําคูมือ ดานสื่อใน

การสื่อสารการตลาดนั้นพบวา มีการใชสื่อ คือ สื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ และ

สื่อสิ่งพิมพ และสื่อที่ไมใชสื่อมวลชน ไดแก สื่อนอกบาน สื่อ ณ จุดซื้อ สื่อเฉพาะกิจ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยนอกจากจะตองคํานึงถึงงบประมาณที่มีอยู และความ

สอดคลองกับกลุมเปาหมาย รวมทั้งวัตถุประสงคในการสื่อสารแลว ยังจะตองมีการ

เลือกใชสื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย สวนเนื้อหาในการส่ือสารนั้นพบ

วามีการนําเสนอจุดขายที่โดดเดนของแอพพลิเคชั่น โดยเริ่มจากการทําความเขาใจใน

แอพพลิเคชั่นวามีคุณสมบัติและตางจากคูแขงอยางไร กอนกําหนดเปนตําแหนงของ

ตราสินคา เพื่อสื่อสารใหลูกคามองเห็นถึงประโยชนของแอพพลิเคช่ันที่เหมาะสมกับ

ตนเอง โดยมีการปรับใชเนื้อหาหลักใหมีความเหมาะสมกับเครื่องมือและสื่อแตละ

ประเภทท่ีเลือกใช สดุทายในการประเมนิผลกลยทุธการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ
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นั้น จะใชการประเมินผลดวยแบบสอบถาม การวัดปริมาณการโตตอบและการ

มีสวนรวม และการวัดยอดขายของสินคา โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการส่ือสาร

และเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร

ผลการศึกษาป จจัยที่มีอิทธิพลตอกลยุทธ การสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของ

แอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยปจจัย

ภายนอกองคกร คือ ปจจัยดานผูบริโภค เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนกลุมคนรุนใหม

ที่เปดรับสื่อที่หลากหลาย ทําใหตองเลือกใชสื่อและเครื่องมือที่สามารถเขาถึงกลุมคน

เหลานี้ใหไดมากที่สุด ตอมา คือ ปจจัยดานเทคโนโลยี เพราะถึงแมวาเอไอเอสจะมี

กลยุทธการสื่อสารการตลาดท่ีนาสนใจเพียงใด แตหากผูใชงานไมไดรูสึกยินดีที่จะใช

งานแอพพลิเคช่ันน้ันจากความไมสะดวกสบายของเทคโนโลยี ก็ยอมจะทําใหการ

สื่อสารการตลาดแอพพลิเคช่ันน้ันไมประสบผลสําเร็จได สุดทาย คือ ปจจัยดาน

วัฒนธรรมและสังคม เนื่องจากเปนสิ่งที่ผูบริโภคจะใชอางอิงเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ใชสินคาและบริการตางๆ สวนปจจัยภายใน คือ ปจจัยดานบุคลากร เพราะหาก

นักสื่อสารการตลาดสามารถสรางสรรคกลยุทธการส่ือสารการตลาด สามารถบริหาร

จดัการเวลาและขัน้ตอนในการดาํเนนิงาน อกีทัง้ยงัสามารถประสานงานกบัฝายตางๆ 

ที่เกี่ยวของไดอยางราบรื่น ก็จะทําใหกลยุทธการส่ือสารท่ีออกมามีความสมบูรณ 

สุดทาย คือ ปจจัยดานงบประมาณ ที่สงผลตอการเลือกใชเครื่องมือและสื่อตางๆ 

 สวนการอภิปรายผลนั้น ประกอบดวยการอภิปราย 3 สวน คือ อภิปรายผล

การศึกษาแผนการตลาด อภิปรายผลการศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิง

บรูณาการ และอภิปรายผลการศกึษาปจจยัทีม่อีทิธิพลตอกลยทุธการสือ่สารการตลาด

เชิงบูรณาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อภิปรายผลการศึกษาแผนการตลาด 
 การที่บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) สามารถประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจแอพพลิเคชั่นไดนั้น เปนผลมาจากการวางแผนการ
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ตลาดทีด่ ีซ่ึงเมือ่วเิคราะหสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix – 4P’s) ตามแนวคดิ

ของอี เจอโรม แมคคารธี (1960) จะเห็นไดวา แผนการตลาดของแอพพลิเคชั่น ซึ่งถือ

เปนสินคาที่เปนเนื้อหาดิจิทัล จะมีการทําการตลาดที่แตกตางจากสินคาทั่วไป ทั้งการ

สรางสรรคผลิตภัณฑที่ตองมีการนําเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดแอพพลิเคชั่น

ที่มีความแปลกใหม โดยนําแนวคิดเรื่องสวนประกอบของผลิตภัณฑ (ธนวรรณ 

แสงสุวรรณ และคณะ, 2544) มาใชเปนองคประกอบในการสรางสรรคผลิตภัณฑ 

ตอมา คือ การตั้งราคาสินคาท่ีมีความแตกตางจากสินคาแบบดั้งเดิม โดยคํานึงถึง

พฤตกิรรมการใชงานและความสะดวกในการจายคาบรกิารของลกูคาเปนหลกั และใช

นโยบายระดับราคา (ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ และ ดร. ฐิตินันท วารีวนิช, 2551) ตอมา 

คือ การจัดจําหนายสินคาโดยใชเครือขายอินเทอรเน็ตหรือเครือขายโทรคมนาคม 

ตามแนวคิดของ เคนท เวิรทไทม และเอียน เฟนวิค (2551) สุดทาย คือ การสื่อสาร

การตลาด (Kotler, 2003) โดยเนนการใชสือ่ดจิทิลัในรปูแบบตางๆ เพือ่สรางการรบัรู

ของผูบริโภคตอแอพพลิเคช่ันใหสอดคลองกับแนวคิดเรื่องตัวแบบผลกระทบตาม

ลาํดบัขัน้ ของ Robert J. Lavidge and Gary A. Steiner (ชืน่จติต แจงเจนกจิ, 2548)

อภิปรายผลการศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 กลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของแอพพลิเคชั่น บริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีองคประกอบตางๆ ที่ทําใหเอไอเอส

ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจแอพพลิเคชั่นได ตามแนวคิดเรื่องขั้นตอนการ

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ ประดิษฐ จุมพลเสถียร (2544) และสอดคลองกับ

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารการตลาดของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน)” ของจุลวิทย ปตเมฆ (2548) ไดคือ การกําหนดวัตถุประสงคในการ

สือ่สาร ทีส่อดคลองกับแนวคดิเรือ่งกระบวนการตอบสนอง ของ E.K. Strong (ชืน่จิตต 

แจงเจนกิจ, 2548) ตอมา คือ การแบงกลุมเปาหมายในการสื่อสาร ที่ถือเปนการแบง

สวนตามหลักจิตวิทยา (ประดิษฐ จุมพลเสถียร, 2544) ตอมาคือ การกําหนด

งบประมาณในการสื่อสาร ที่ทําใหเอไอเอสไมตองสิ้นเปลืองมากจนเกินไป เพราะไดมี

การวางแผนงานการใชงบประมาณดังกลาวมาแลว ตามเกณฑของวัตถุประสงค และ

งาน (Kotler & Keller , 2009) ตอมา คอื เครือ่งมอืทีใ่ชในการส่ือสาร (เสร ีวงษมณฑา,
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2540) ที่เรียกรองความตั้งใจท่ีจะรับฟง การจูงใจใหเกิดความสนใจในขาวสาร การ

กระตุนใหเกิดความปรารถนาอยากได และการเรงเราใหเกิดการกระทํา ตามตัวแบบ

ไอดา ของ E.K. Strong (ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 2548) ตอมา คือ สื่อในการสื่อสาร 

(ธีรพันธ โลหทองคํา, 2551) ท่ีตองคํานึงถึงงบประมาณที่มีอยู ความสอดคลองกับ

กลุมเปาหมาย วัตถุประสงคในการสื่อสาร และกลยุทธในการเลือกใชส่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพ (เสรี วงศมณฑา, 2540) ตอมา คือ เนื้อหาในการสื่อสาร โดยนําเสนอ

จุดขายที่โดดเดน (Unique Selling Proposition) ของสินคา ที่ทําใหลูกคามองเห็น

ถึงประโยชนของแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับตนเอง และสุดทาย คือ การประเมินผล

กลยทุธการสือ่สาร ทีท่าํใหเหน็ถงึผลของการสือ่สารไดอยางชดัเจน โดยมกีารประเมนิ

ไดหลายวิธี ตามที่เคนท เวิรทไทม และเอียน เฟนวิค (2551) กลาวไว

อภิปรายผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอกลยุทธการส่ือสารการตลาด
เชิงบูรณาการ
 ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอกลยทุธการสือ่สารการตลาดเชงิบูรณาการ ของแอพพล-ิ

เคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) แบงเปน 2 ปจจัยหลัก คือ 

ปจจัยภายนอกองคกร และปจจัยภายในองคกร (เสรี วงษมณฑา, 2542) เนื่องจาก

ปจจัยตางๆ สามารถสงผลตอการกําหนดกลยุทธแอพพลิเคชั่นแตละตัวไดตางกันไป 

โดยปจจยัทีถ่อืไดวามอีทิธพิลมากทีส่ดุ คอื ปจจยัดานผูบรโิภค เนือ่งจากกลุมเปาหมาย

ของแอพพลิเคชั่นท้ังหมดจะเปนกลุมคนรุนใหมที่เปดรับส่ือท่ีหลากหลาย ทําใหการ

สือ่สารการตลาดตองเลอืกใชสือ่และเครือ่งมอืท่ีสามารถเขาถึงกลุมคนเหลานีเ้พือ่สราง

การรบัรูและความเขาใจในคณุประโยชนของแอพพลิเคชัน่นีใ้หไดมากทีสุ่ด ตามแนวคิด

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภค (ดารา ทปีะปาล , 2541) และปจจยัดานบคุลากร 

คือ บุคคลในหนวยงานการตลาดและการสงเสริมการตลาดขององคกร ที่จะทําให

กลยุทธการสื่อสารที่ออกมามีความสมบูรณ
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สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศกึษาแผนการตลาดและกลยทุธการส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการ

ของแอพพลิเคชั่น บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จะเห็นไดอยาง

ชดัเจนวา นกัการตลาดและนกัสือ่สารการตลาดจะใหความสําคัญกับความตองการของ

ผูบริโภคเปนอนัดบัแรก คอื การนาํเอาขอมลูความตองการหรอืพฤตกิรรมในการใชงาน

แอพพลิเคชั่นของลูกคามาเปนหลักในการดําเนินงาน ไมใชเพียงความตองการของ

ผูบริโภคทั่วไปในตลาดเทานั้น เนื่องจากการนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด โดยเฉพาะ

ผลิตภณัฑท่ีเปนนวตักรรมอยางแอพพลเิคชัน่นัน้ นกัการตลาดและนกัส่ือสารการตลาด

จะตองมคีวามเขาใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบรโิภคควบคูอยูเสมอ เพือ่ใหสามารถวางแผน

การตลาดและกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการไดสอดคลองกับพฤติกรรม

ของผูบรโิภค นอกจากนี ้ จากการศกึษาจะเหน็ไดวา แอพพลเิคชัน่ซึง่ถอืเปนสนิคาทีเ่ปน

เนื้อหาดิจิทัล จะมีการทําการตลาดท่ีแตกตางจากสินคาทั่วไป ทั้งการสรางสรรค

ผลติภณัฑทีต่องมกีารนาํเทคโนโลยเีขามาเกีย่วของ การตัง้ราคาสนิคาทีม่คีวามแตกตาง

จากสนิคาแบบดัง้เดมิ การจดัจาํหนายสนิคาโดยใชเครอืขายอนิเทอรเนต็หรอืเครอืขาย

โทรคมนาคม รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดโดยเนนการใชสื่อดิจิทัลในรูปแบบตางๆ  

 สําหรับการพัฒนาแผนการตลาดและกลยุทธการสื่อสารการตลาดเชิง

บรูณาการของแอพพลเิคชัน่ในอนาคตทีผู่ผลติแอพพลเิคช่ันสามารถนาํไปพจิารณา คือ 

การพฒันาสนิคาแอพพลเิคชัน่ทีแ่ตกตางเพือ่รองรับความตองการของลกูคาใหมากและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น ดวยการรวมมือกับคูคาเพื่อใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดานเนื้อหาและ

เทคโนโลยีที่ดีในการผลิตแอพพลิเคชั่น รวมทั้งจะตองมีฐานขอมูลของลูกคาเพื่อรับ

ทราบความตองการของพวกเขา สวนกลยุทธการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการน้ัน 

ควรใชเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดท่ีหลากหลาย และตรงกับความสนใจของ

ผูบรโิภค โดยใหความสาํคญักบัการส่ือสารโดยใชสือ่อเิล็กทรอนกิสประเภทส่ือออนไลน

ที่ไดรับความนิยมและเขาถึงผูบริโภคในปจจุบันไดเปนอยางดีใหมากยิ่งขึ้นดวย
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 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับสื่อและความตองการการใชบริการดานสินเชื่อ

ของสมาชิกสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั” เปนการวิจยัทีม่วีตัถปุระสงค

เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะการเปดรับสื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวง

มหาดไทยจํากัด ศึกษาถึงคุณลักษณะความตองการการใชบริการดานสินเชื่อของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย

 ผลการศกึษามดัีงนี ้กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ 

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ป มีสถานภาพการสมรส สมรสแลว มีการศึกษาอยู

ในระดับสูงสุด หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงานสวนใหญเปน

ขาราชการ สวนใหญจะสังกัดอยูหนวยงานสํานักงานจังหวัด และมีรายไดตอเดือน

นอยกวา 20,000 บาทเปนสวนมาก ดานความถี่ในการเปดรับส่ือของกลุมตัวอยาง 

พบวา กลุมตัวอยางมีความถ่ีในการเปดรับสื่อจากเว็บไซตของสหกรณออมทรัพย

กระทรวงมหาดไทย จํากัดจากเว็บไซต www.moicoop.com มากที่สุด มีความถี่ใน

การเปดรับสื่อจากวารสารสหกรณมหาดไทย อยูในลําดับรองลงมา และมีความถี่

ในการเปดรับสื่อจากเจาหนาท่ีของสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด 

นอยที่สุด กลุมตัวอยางมีการเปดรับประเภทของขอมูลขาวสารดานการใหบริการ

สนิเชือ่ของสมาชกิสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกัดโดยรวมทัง้หมดอยูใน

ระดบัปานกลาง โดยมกีารเปดรบัประเภทของขอมลูขาวสารดานการใหบรกิารสนิเชือ่

ของสมาชกิสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั เกีย่วกบัระเบยีบหลกัเกณฑ

ในการกูมากท่ีสุด และมีการเปดรับประเภทของขอมูลขาวสารดานการใหบริการ

สินเชื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด เกี่ยวกับเอกสาร

ประกอบการกูประเภทตางๆ เปนลาํดบัรองลงมา กลุมตวัอยางมคีวามตองการใชบรกิาร

ดานสินเชื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยรวมทั้งหมด

อยูในระดับมาก โดยมีความตองการใชบริการดานสินเช่ือของสหกรณออมทรัพย

กระทรวงมหาดไทย จาํกดั เกีย่วกบัเงนิกูสามญัมากทีส่ดุ และมคีวามตองการใชบรกิาร

บทคัดยอ
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ดานสินเช่ือของสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัดเกี่ยวกับเงินกูพิเศษ

เพื่อการประกอบอาชีพ เปนลําดับรองลงมา

 สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรมีผลตอการเปดรับส่ือของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด 

 สมมุติฐานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรมผีลตอความตองการใชบรกิารดาน

สินเชื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด 

คําสําคัญ: การเปดรับสื่อ, ความตองการใชสินเชื่อ, สหกรณออมทรัพย
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 การสื่อสารนับเปนรากฐานที่สําคัญในการบริหารงาน ดวยเหตุที่การติดตอ

สื่อสารเปนวิธีท่ีจะทําใหบุคลากรภายในองคกรหรือหนวยงานนั้นๆ รับทราบความ

เคลือ่นไหวหรอืนโยบายตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน เพือ่สามารถปฏบิตังิานไดตรง

ตามเปาวัตถุประสงคที่ตั้งไว กลาวคือ การติดตอสื่อสารจะเปนสื่อกลางในการดําเนิน

งาน และผลักดนัใหการปฏิบตังิานสําเรจ็ตามเปาหมาย และบรรลุวตัถปุระสงคทีอ่งคกร

ตั้งไว ดังนั้นองคกรและหนวยงานตางๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการสื่อสารภายใน

องคกร ไมวาจะเปนการสือ่สารในดานของการบรหิาร การสรางความเขาใจระหวางกนั 

ของบคุลากรในองคกร ต้ังแตระดบัผูบรหิารจนถึงระดบัปฏบิตักิาร เปนการสงขาวสาร

ใหสมาชกิและผูรวมงานไดรบัรู เพือ่ใหมคีวามเขาใจในวัตถปุระสงคหรอืนโยบายตางๆ 

ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการติดตอสื่อสารระหวางตัวองคกร

หรอืหนวยงานทีม่ตีอสมาชกิซึง่สมาชกิขององคกรหรอืหนวยงานนัน้ๆ มคีวามแตกตางกนั

ในหลายๆ ดาน เชน ความแตกตางในดานหนาที่การงาน ความแตกตางในดานของ

สังคม หรือความแตกตางในดานคุณวุฒิ เปนตน ซึ่งเปนผลใหสมาชิกเหลานี้มีความพึง

พอใจ ทัศนคติ หรือความเขาใจที่มีตอองคกร หรือหนวยงานนั้นๆ ที่ตนเปนสมาชิกอยู

แตกตางกนัไป ดงันัน้การใหขาวสารขอมลูทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพแกสมาชกิของ

องคกรจะมีสวนชวยใหสมาชิกเกิดความเขาใจ พึงพอใจ ในองคกรนั้นๆ ไดดี และยัง

เปนการปองกันไมใหเกิดปญหาอนัเนือ่งมาจากการสือ่ความหมายทีผ่ดิ หรอืการตคีวาม

ขาวสารที่คลาดเคลื่อน ซึ่งเกิดจากพื้นฐาน และประสบการณ ที่แตกตางกัน

 สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและซึ่งกัน

และกันตามหลักสหกรณ มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 10,186 คน (ข อมูล ณ 

31 พฤษภาคม 2556) โดยแยกเปนสมาชกิสามญัจาํนวน 9,538 คน และสมาชิกสมทบ

จาํนวน 648 คน โดยสมาชกิตองมคีณุสมบตัเิปนขาราชการ, ลูกจางประจาํและพนกังาน

ราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระจายตัวอยูใน 77 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของ
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ประเทศไทย จากจาํนวนสมาชกิดงักลาวมีสมาชกิทีใ่ชบรกิารดานสนิเชือ่จาํนวน 7,392 คน 

คิดเปนรอยละ 73 ของสมาชิกทั้งหมด และสมาชิกท่ีไมใชบริการดานสินเช่ือจํานวน 

2,794 คิดเปนรอยละ 27 ของสมาชิกทั้งหมด กลาวไดวากลุมสมาชิกที่ใชบริการดาน

สินเชื่อเปนกลุมบุคคลสวนใหญมีจํานวนมากและทางสหกรณก็ไดมีการใหบริการดาน

สนิเชือ่หลากหลายประเภท จงึทําใหสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย ตองมกีาร

ประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารการบริการดานสินเช่ือใหแกสมาชิกอยางทั่วถึง ซึ่ง

สมาชิกเหลานั้นมีความแตกตางกันในดานตางๆ โดยที่ความแตกตางเหลานั้น มีผลตอ

การรบัรูขาวสารของสมาชกิแตละบคุคล และสงผลกระทบตอการตดัสนิใจในการเลอืก

ใชบริการดานสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลตอการเปดรับส่ือของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด 

 2. เพือ่ศึกษาลักษณะทางประชากรทีม่ผีลตอความตองการใชบรกิารดาน

สินเชื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด 

ระเบียบวิธีการศึกษา

 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับสื่อและความตองการใชบริการดานสินเชื่อของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด” เปนการศึกษาการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional 

study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอมลู

และใหกลุมตวัอยางเปนผูตอบแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 204 คน คิดเปน
รอยละ 51.0 และเปนเพศหญิง มีจํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.0 สวนใหญมี

อายุ 41-50 ป มีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.3 มีสถานภาพสมรส

มีจํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.0 สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด หรือที่กําลัง

ศึกษาอยูในปจจุบันปริญญาตรี มีจํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.5 มีตําแหนงงาน

ขาราชการ ระดับชํานาญการ มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.7 โดยสวนใหญมี

ตําแหนงงานขาราชการ มีจํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 69.0 สังกัดหนวยงาน

สํานักงานจังหวัด มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 และมีรายไดตอเดือน

ไมเกิน 20,000 บาท มีจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.7

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับส่ือของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
กระทรวงมหาดไทย จํากัด

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับสื่อของสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด จากวารสารสหกรณมหาดไทย โดยเฉลี่ยทั้งหมด

เทากบั 1.47 ครัง้ตอสปัดาห ความถีใ่นการเปดรบัสือ่จากเวบ็ไซต www.moicoop.com 

โดยเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 1.87 ครั้งตอสัปดาห ความถี่ในการเปดรับสื่อจากเจาหนาที่

ของสหกรณฯ โดยเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 1.37 ครั้งตอสัปดาห 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับประเภทของขอมูลขาวสารดานการให
บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวง
มหาดไทย จํากัด

 พบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับประเภทของขอมูลขาวสารดานการ

ใหบริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัดอยูในระดับ

ปานกลาง โดยมกีารเปดรบัขอมลูเก่ียวกบัระเบียบหลกัเกณฑในการกูมากทีส่ดุ คดิเปน



ปที่ 6  ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 3 407

คาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เก่ียวกับเอกสารประกอบการกูประเภทตางๆ คิดเปนคาเฉลี่ย

เทากับ 3.34

สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการใชบริการดานสินเชื่อของสมาชิก
สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด

 พบวา กลุมตวัอยางมคีวามตองการใชบรกิารดานสนิเชือ่ของสมาชกิสหกรณ

ออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัดโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก โดยที่มีความ

ตองการใชบรกิารดานสนิเชือ่ของสมาชกิสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั

เกี่ยวกับเงินกูสามัญมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.03

สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา
 ผลการทดสอบสมมตฐิานการศกึษาทัง้ 2 ขอ ผูศกึษาไดสรปุผลการทดสอบ 

ไดดังตอไปนี้

 5.1.1 เปรยีบเทยีบความถีใ่นการเปดรบัส่ือของสมาชกิสหกรณออมทรพัย

กระทรวงมหาดไทย จํากัด ไดดังนี้

 ความตางทางประชากรในดาน เพศ ระดับการศึกษาและตําแหนงงาน

มีผลตอความถี่ในการเปดรับสื่อของสมาชิกสหกรณ สวนความตางทางประชากร

ในดาน อาย ุสถานภาพสมรส หนวยงานตนสงักดั และรายไดตอเดอืน ไมมผีลตอความถี่

ในการเปดรับสื่อของสมาชิกสหกรณ

 5.1.2  เปรียบเทียบการเปดรับประเภทของขอมูลขาวสารของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด สามารถสรุป ไดดังนี้

 ความตางทางประชากรในดานหนวยงานตนสังกัด มีผลตอการเปดรับ

ประเภทของขอมลูขาวสารของสมาชกิสหกรณ เกี่ยวกบัผลการอนมุัตเิงนิกู โดยที่กลุม

ตวัอยางในหนวยงานกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง จะมีผลมากกวา กลุมตวัอยางในหนวย

งานสํานักงานจังหวัด ในขณะที่ความตางทางประชากรในดาน เพศ อายุ สถานภาพ

การสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดตอเดือนไมสงผลตอการเปดรับ

ประเภทของขอมูลขาวสารของสมาชิกสหกรณ
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 5.1.3 เปรยีบเทยีบความตองการใชบริการดานสนิเชือ่ของสมาชกิสหกรณ

ออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด สามารถแยกยอยไดดังนี้

 ความตางทางประชากรในดาน เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ตาํแหนงงาน 

หนวยงานตนสงักัด และรายไดตอเดอืน มผีลตอความตองการใชบรกิารดานสนิเชือ่ของ

สมาชกิสหกรณ ทีแ่ตกตางกนัไป โดยทีเ่พศหญงิจะมคีวามตองการเกีย่วกบัเงนิกูสามญั

มากกวาเพศชาย 

 กลุมตวัอยางทีม่อีายแุตกตางกนัจะสงผลใหสมาชกิสหกรณมคีวามตองการ

ใชบริการดานสินเชื่อที่แตกตางกันตามอายุ เชน กลุมตัวอยางที่มีอายุ 31-40 ปและ 

41-50 ป มีความตองการใชบริการเกี่ยวกับเงินกูฉุกเฉินกระแสรายวัน (กรุงศรี ATM) 

มากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 31-40 ปมีความ

ตองการใชบริการเก่ียวกับเงินกูฉุกเฉินกระแสรายวัน (กรุงศรี ATM) มากกวากลุม

ตัวอยางที่มีอายุ 21-30 ป เปนตน

 กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพการสมรส และ คนโสด จะสงผลใหมีความ

ตองการใชบริการดานสินเชื่อที่แตกตางกันเกี่ยวกับบริการดานเงินกูพิเศษเพื่อปองกัน

ชีวิตและทรัพยสิน (ซื้อปน) โดยที่สถานะโสด มีความตองการใชบริการเกี่ยวกับเงินกู

พิเศษเพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสิน (ซื้อปน) มากกวาสถานะสมรส

 กลุ มตัวอยางที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน หรือมีหนวยงานตนสังกัด

แตกตางกนั มผีลตอความตองการใชบรกิารดานสินเชือ่ของสมาชกิสหกรณออมทรพัย

กระทรวงมหาดไทย จาํกดั เกีย่วกับเงนิกูฉกุเฉนิ โดยทีก่ลุมพนกังานราชการ และลกูจาง

ประจํา มีผลความตองการใชบริการเกี่ยวกับเงินกูฉุกเฉินที่สํานักงานมากกวากลุม

ขาราชการ และกลุมสังกัดหนวยงานอื่นๆ และกลุมสังกัดหนวยงานกรมโยธาธิการ

และผงัเมอืง มผีลความตองการใชบรกิารเกีย่วกบัเงนิกูฉุกเฉนิทีสํ่านกังานมากกวากลุม

สังกัดหนวยงานกรมราชทัณฑ เปนตน  

 กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอความตองการใชบริการ

ดานสินเชื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด เกี่ยวกับเงินกู

ฉกุเฉนิทีส่าํนกังานและเกีย่วกบัเงินกูพเิศษเพือ่ปองกนัชวีติและทรพัยสิน (ซือ้ปน) โดยที่ 

กลุมรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท มีผลความตองการใชบริการเก่ียวกับเงินกู

ฉุกเฉินที่สํานักงานมากกวากลุมรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท และ 30,001 

บาทขึ้นไป เปนตน
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 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมสงผลตอความตองการใช

บริการดานสินเชื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด

การอภิปรายผล

 จากผลการทดสอบสมมตุฐิานขอที ่1 ลกัษณะทางประชากรมผีลตอการเปด

รับสื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด พบวา สมาชิกของ

สหกรณออมทรัพยที่มี เพศ ระดับการศึกษา และตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีผลตอ

การเปดรับสือ่ของสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั โดยท่ีเพศชายมคีวามถี่

ในเปดรับสื่อของสมาชิกสหกรณกระทรวงมหาดไทย จํากัด จากเว็บไซต www.

moicoop.com มากกวาเพศหญิง สอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 106) 

แสดงใหเห็นวา ผูหญิงกับผูชาย มีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม 

ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนความตองการตางๆ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและ

สงัคมกาํหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวแตกตางกนั จงึสงผลใหพฤตกิรรม

ของหญิงและชายตางกัน นอกจากนั้นยังพบวา ผูหญิงมักจะถูกโนมนาวใจไดงายกวา

ผูชายและมกัเผยแพรความคดิเหน็ทีไ่ดรบัการจงูใจนัน้ใหคนอืน่ตอไปอกีดวย สวนผูชาย

จะใชเหตุผลมากกวาผูหญิงและจดจําไดมากกวาผูหญิงดวย ดังน้ัน ผูศึกษาจึงตั้ง

ขอสังเกตไดวา กลุมตัวอยางที่เปนผูชายนาจะชอบเปดรับสื่อที่สะดวกรวดเร็วและ

งายตอการเขาถึง อยางเว็บไซต นอกจากนั้นยังสามารถไดรับขอมูลที่รวดเร็วและทัน

สมยัอกีดวย และเมือ่ผูชายไดรบัขาวสารขอมลูกจ็ะนาํมาบอกเลาใหกบัคนรอบขางดวย 

 ระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกวา มีผลตอการเปดรับส่ือของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยมีความถี่ในการเปดรับสื่อ

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด จากวารสารสหกรณ

มหาดไทย มากกวาสมาชกิสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกัดทีม่รีะดบัการ

ศึกษาในระดับปริญญาตรีและที่ตํ่ากวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลอง

กับเรื่อง การศึกษา (Education) ของ ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 106) พบวาการ

ศกึษาเปนตวัแปรท่ีมคีวามสัมพนัธคอนขางสงูกับตัวแปรทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมของบคุคล

ที่ไดรับการศึกษาในระดับท่ีแตกตางกันไป ในยุคตางกันในระบบการศึกษาที่ตางกัน 
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ในสาขาวิชาที่ตางกัน จึงยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ รสนิยม พฤติกรรมและ

ความตองการทีแ่ตกตางกนัไป บคุคลท่ีมกีารศกึษาสงูหรือมคีวามรูทีด่จีะไดเปรยีบอยาง

มากในการทีจ่ะเปนผูรับสารทีด่ ีแตบคุคลเหลานีมั้กจะมคีวามรูกวางขวางในหลายเรือ่ง 

จึงมักเปนคนท่ีไมคอยเชื่ออะไรงายๆ นอกจากจะมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน

ที่เพียงพอ ดังนั้นสรุปไดวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูง เชนระดับปริญญาโท

หรือสูงกวา จะเปดรับสื่อที่นาเชื่อถือได มีประโยชนกับตนเองมากที่สุด 

 ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอความถี่ในการเปดรับสื่อของสมาชิก

สหกรณกระทรวงมหาดไทย จํากัดจากเจาหนาที่สหกรณกระทรวงมหาดไทย จํากัด 

โดยที่ลูกจางประจํามีความถี่ในการเปดรับสื่อของสมาชิกสหกรณกระทรวงมหาดไทย 

จาํกดั จากเจาหนาทีข่องสหกรณกระทรวงมหาดไทย มากกวาขาราชการ นัน้ ตาํแหนง

งานจะสอดคลองกับระดับการศึกษาดวย ผูที่มีระดับการศึกษาคอนขางนอย มักจะ

เปนกลุมของลูกจางประจํา เชน แมบาน เปนตน ซึ่งกลุมคนเหลานี้ บางครั้งก็อาจจะ

อานหนงัสอืไมแตกฉานดวยความทีม่คีวามรูนอย ดงันัน้ การเปดรบัขอมลูขาวสารของ

ลูกจางประจําจึงมักจะรับขอมูลจากเจาหนาท่ีของสหกรณกระทรวงมหาดไทยที่เปน

คนอธบิายใหฟง ซึง่เปนวธิทีีง่ายและยงัสามารถซักถามสวนท่ีไมเขาใจไดตามทีต่องการ

อีกดวย วิธีเปดรับสื่อนี้จึงสะดวกมากที่สุดสําหรับกลุมลูกจางประจํา ในทางกลับกัน 

กลุมทีเ่ปนขาราชการกจ็ะเปนคนทีม่รีะดบัการสงู การรบัสือ่กจ็ะแตกตางกันดวย เพราะ

ระดบัการศกึษาทีส่งูทาํใหการเปดรบัสาร สามารถทาํไดหลากหลายมากกวา เชน จาก

เว็บไซต วารสาร เปนตน ซึ่งจะสะดวกมากกวา 

 สวน อาย ุสถานภาพสมรส หนวยงานตนสงักัด และรายไดตอเดอืนของกลุม

ตัวอยางไมมีผลตอความถ่ีในการเปดรับสื่อของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวง

มหาดไทย จํากัด สามารถสรุปไดวา การเปดรับส่ือของสมาชิกสหกรณออมทรัพย

กระทรวงมหาดไทย จาํกัด ไมวาจะเปนอาย ุสถานภาพสมรส หนวยงานตนสงักดั และ

รายไดจะแตกตางกัน ก็ไมสําคัญเทากับการท่ีทุกคนมีความตองการเปดรับขอมูล

ขาวสารท่ีเหมือนกัน เมื่อกลุมตัวอยางเจอบริการเงินกูหรือสินเช่ือที่ถูกใจ และเปน

ประโยชนกับตนมากที่สุด ก็จะรีบติดตอไปยังสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย 

จํากัด จึงมีผลใหความถี่ในการเปดรับสื่อสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทยตางๆ 

จากสื่อตางๆ นั้นไมแตกตางกัน
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 ในขณะที่ลักษณะทางประชากรอื่นๆ ของกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษาสงูสดุ หรอืทีก่าํลงัศกึษาอยูในปจจบัุน ตาํแหนงงาน 

และรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางไมมีผลตอการเปดรับประเภทของขอมูลขาวสาร

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัดซึ่งสอดคลองกับ พีระ 

จิระโสภณ (2540, น. 636 - 639) ที่กลาวเกี่ยวกับทฤษฎีการเปดรับขาวสารไววา 

บุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารจากแหลงตางๆ ตามความสนใจ และความตองการของ

บุคคลนั้นๆ จึงสามารถอธิบายไดวา การเปดรับประเภทของสื่อแมจะมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ก็ไมจําเปนที่จะตองมีการเปดรับที่แตกตางกัน 

 จากผลการทดสอบสมมตุฐิานขอที ่2 ลกัษณะทางประชากรทีม่ผีลตอความ

ตองการใชบรกิารดานสนิเชือ่ของสมาชกิสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั 

พบวาเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ตําแหนงงาน หนวยงานตนสังกัด และรายไดตอ

เดอืนทีแ่ตกตางกนัมคีวามตองการใชบรกิารดานสนิเช่ือของสมาชิกสหกรณออมทรพัย

กระทรวงมหาดไทย จํากัดที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา แกวเทพ (2541, 

น. 302) ที่กลาวเกี่ยวกับแนวคิดดานประชากรศาสตรไววา คนเราทําพฤติกรรมตางๆ 

ตามแรงผลกัดนัจากภายนอก (Exogenous Factor) มากระตุนและพฤติกรรมโดยสวน

ใหญของเราจะเปนไปตามแบบฉบับที่สังคมวางไว และสังคมทั่วๆ ไป มักจะกําหนดให

บุคคลที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน มีแบบพฤติกรรมที่แตกตางกัน 

 โดยเพศหญิงมีความตองการใชบริการดานสินเชื่อของสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัดเกี่ยวกับเงินกูสามัญมากกวาเพศชายสอดคลองกับ 

ความแตกตางในเรื่องเพศ ที่มีผลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมกับความตองการสินคาหรือ

บริการที่แตกตางกัน สอดคลองกับ ฟลิป คอตเลอร (Phillip Kotler) ไดอธิบายไววา

ปจจัยสวนบคุคล มผีลตอความความตองการของสินคาและบรกิารทีแ่ตกตางกนั กลาว

คือ (วารุณีและคณะ, 2545, น.92-98) ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ อาชีพ สถานะ

ทางเศรษฐกจิ รปูแบบการดาํเนนิชวีติ รวมถงึ บคุลกิภาพและแนวคดิสวนบคุคล ปจจยั

เหลานี้ลวนมีผลตอพฤติกรรมและความตองการที่แตกตางกันไปของแตละบุคคล 

 ในสวนของอายุของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน มีผลตอความตองการใช

บริการดานสินเช่ือของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด ในดาน

ตางๆ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 105) ไดอธิบายใน

เรื่องอายุ ที่ถือเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหคนมีความเหมือนกันหรือแตกตางกันในเร่ือง
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ความคดิและพฤตกิรรม โดยคนอายนุอยมกัมคีวามคิดเสรนียิมมากกวาคนท่ีมอีายมุาก 

ในขณะที่คนอายุมากมักมีความคิดอนุรักษนิยมมากกวาคนที่มีอายุนอย คนที่มีอายุ

นอยมักจะเปนคนท่ียึดถืออุดมการณมากกวา ใจรอนกวา และมองโลกในแงดีกวา

คนอายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะเปนคนที่ยึดถือการปฏิบัติมากกวา มีความ

ระมัดระวังและมองโลกในแงราย สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากคนที่มีอายุมากมี

ประสบการณในชวีติซึง่เคยผานเหตกุารณตางๆ ตลอดจนมีความผกูพนัท่ียาวนานและ

มีผลประโยชนในสังคมมากกวาคนท่ีมีอายุนอย คนที่มีอายุมากกวามีทรัพยสมบัติ

มากกวาคนทีม่อีายนุอย จงึมกัไมคอยยอมใหมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในสงัคมเพราะ

การเปลี่ยนแปลงในสังคมยอมมีผลกระทบตอทรัพยสิน สถานะทางสังคมและความ

ยากลําบากในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 

 ดานสถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน มีผลตอความ

ตองการใชบรกิารดานสนิเชือ่ของสมาชกิสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั 

กลุมตัวอยางท่ีมีสถานะโสด มีความตองการใชบริการดานสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั เก่ียวกบัเงนิกูพเิศษเพ่ือปองกนัชวีติและทรพัยสนิ 

(ซือ้ปน) มากกวาสมาชกิสหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดัทีม่สีถานะสมรส

แลว สอดคลองกบั (Baskin and Aronoff, อางถงึใน ณฏัฐชดุา วจิติรจามร,ี การสือ่สาร

ในองคกร, น. 121-122) อาจอธิบายไดวา ความตองการ การรับรู และคานิยมของคน

โสด จะมคีวามแตกตางกวา คนทีส่มรสแลว เพราะคนโสด ซึง่ไมมภีาระผกูพนัเกีย่วกบั

ครอบครัว จึงไมตองกังวลเรื่องตางๆ ของคนอ่ืน นอกจากสนใจความตองการหรือ

สิ่งที่สนใจแตกตางกับคนที่สมรสแลว 

 ดานตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอความตองการใชบริการดานสินเชื่อ

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด เก่ียวกับเงินกูฉุกเฉินที่

สาํนกังาน โดยทีก่ลุมตัวอยางทีเ่ปนพนกังานราชการและลูกจางประจาํ มคีวามตองการ

ใชบริการดานสินเช่ือเก่ียวกับการใชบริการเงินกูฉุกเฉินที่สํานักงานมากกวากลุม

ตัวอยางที่เปนขาราชการ สอดคลองกับการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธภายใน

องคกรสวนใหญจะเก่ียวของกับขาวสารท่ัวไปขององคกร ดังนั้น สื่อประชาสัมพันธ

จึงเปนตัวกลางที่นําขาวสารประชาสัมพันธจากองคกรไปสูกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจ เกิดความนิยมชมชอบ โดยส่ือประชาสัมพันธสามารถแยกไดเปน 

5 ลักษณะ ตามท่ี พรทิพย วรกิจโภคาทร (2543, น. 219-246) กลาวไวดังนี้ คือ 
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สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อกิจกรรม ซึ่งกลุมตัวอยางนี้จะมี

ขอจํากัดในการรับสารตามดวย เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานราชการและ

ลูกจางประจํา สวนใหญจะมีระดับการศึกษาปจจุบันที่ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ดังนั้น 

การรับสารของกลุมคนเหลานี ้กจ็ะมขีอจาํกดัตามไปดวยขึน้อยูกับระดบัการศกึษานัน้ๆ 

เชน ประถม เปนตน เพราะการสือ่สารระหวางบคุคลถอืเปนหนึง่ในรปูแบบการส่ือสาร

ในองคกร เปนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสรางความเขาใจ ความใกลชิด 

ซึ่งทําใหเกิดความไววางใจระหวางสองฝาย เปนการสื่อสารที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงสุด

ในการบริหารงานขององคกร หรือการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร เชน การให

ขอมลูดานการเงนิของการใหบรกิารดานสนิเชือ่ของเจาหนาทีด่านสนิเชือ่ของสหกรณ

ออมทรัพยฯ

 ดานหนวยงานตนสังกัดที่แตกตางกันมีความตองการใชบริการดานสินเชื่อ

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด เกี่ยวกับเงินกู ฉุกเฉิน

ที่สํานักงาน และเกี่ยวกับเงินกูฉุกเฉินกระแสรายวัน (กรุงศรี ATM) แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกบั ยบุล เบญ็จรงคกจิ (2534, น. 65) กลาววา แนวคิดดานประชากรศาสตร

เชื่อวา คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน 

การสื่อสารนับวาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย เมื่อบุคคลมีคุณสมบัติทาง

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันก็จะทําใหเชื่อวาพฤติกรรมการสื่อสารก็นาจะแตกตาง

กันไปดวย เนื่องจากบุคคลที่อยูในแตละกลุมประชากรยอมมีกิจกรรมและการดําเนิน

ชวีติ ตลอดจนมเีวลาวางทีแ่ตกตางกนั ดงันัน้สามารถอธบิายไดจากลกัษณะของหนวย

ที่สังกัด ลักษณะการทํางานหรือส่ิงแวดลอมท่ีมีการใชชีวิตแตกตางกัน ทําใหเกิด

พฤติกรรมที่แตกตางกัน เชน กลุมตัวอยางที่สังกัดหนวยงานอื่นๆ และที่สังกัดหนวย

งานกรมโยธาธิการและผังเมือง จะมีความตองการใชบริการดานสินเชื่อเกี่ยวกับเงินกู

ฉกุเฉนิทีส่าํนกังาน ตัง้ขอสงัเกตวา สงักัดหนวยงานของเขามีสวนของสํานกังานสหกรณ

ออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด คอยดูแลอยูในหรือใกลหนวยงาน ทําใหสะดวก

กับการไปติดตอเกี่ยวกับเงินกูฉุกเฉินที่สํานักงานไดโดยตรง เปนตน

 ดานรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความตองการใชบริการดานสินเชื่อของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด โดยกลุมตัวอยางที่มีรายได

นอยกวาจะมีความตองการใชบริการดานสินเชื่อมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายได

มากกวา ซึ่งสอดคลองกับ เรื่องของรายไดที่จัดไดวาเปนตัวแปรสําคัญที่กําหนดฐานะ
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ทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดังนั้น การศึกษาที่ใชแนวทฤษฎีประชากรศาสตร 

จึงมักมีตัวแปรรายไดของบุคคลรวมอยูดวยเสมอเน่ืองจากรายไดของคนเปนเครื่อง

กําหนดความตองการตลอดจนความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวกับสิง่ตางๆ และพฤติกรรม

ของคน (ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 108) ซึ่งอธิบายไดวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดนอย 

มักจะสัมพันธกับระดับการศึกษาที่มีนอยดวย รวมทั้งความคิดดานตางๆ และสภาพ

สังคมสิ่งแวดลอมตางๆ ดังน้ันปจจัยเหลาน้ี จึงถือเปนตัวกําหนดความตองการใหมี

ความตองการในการใชบริการเพื่อกูเงินตางๆ ของกลุมตัวอยางที่มีรายไดนอยได

อยางชัดเจน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

 1. จากการศกึษาเราพบวา ความตองการใชบรกิารดานสนิเชือ่ของสมาชกิ

สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัดโดยรวมอยูในระดับมาก จึงแนะนําวา 

สหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย ควรใหสมาชกิของสหกรณออมทรพัยกระทรวง

มหาดไทย ไดรับรูขาวสาร สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนตางๆ จากการใหบริการ

สินเชื่อ โดยเฉพาะการใหบริการเงินกูสามัญใหมากขึ้น จัดใหมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติม 

สําหรับกลุมสมาชิกของสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทยที่มีอายุมากกวา 40 ป

ขึ้นไปดวย เพื่อใหเกิดแรงจูงใจใหสมาชิกกลุมนี้มาใชบริการ

 2. จากการศึกษาเราพบวา ผูที่มีระดับการศึกษาตํ่า หรือผูมีรายไดนอย 

มักจะเปดรับสารเฉพาะการสื่อสารจากบุคคลโดยตรง จึงแนะนําวา ควรจัดใหมีการ

อบรมใหความรูและคําแนะนําโดยตรงกับสํานักงานจังหวัด หรือที่มีการทํางานใน

หนวยงานอยูหลัก ไดมีโอกาสเขาฟงการบรรยายจากวิทยากรและเจาหนาที่สหกรณ

ออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัดพรอมกัน เพื่อใหขอมูลขาวสาร คําปรึกษา และ

ขอแนะนํา ในเรื่องของระเบียบ วิธีการใชบริการ กฎเกณฑในการกูเงินแบบตางๆ 

จะยิ่งทําใหพวกเขามีความพึงพอใจ และเขาใจไดมากขึ้น ชวยลดภาระของเจาหนาที่

สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด ที่บางครั้งตองคอยอธิบายใหแตละคน

เขาใจ
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 3. จากการศึกษาเราพบวา หนวยงานบางสังกัด เชน กรมราชทัณฑ 

อาจไมสะดวกในการมาติดตอเกี่ยวกับการใชบริการสินเชื่อโดยตรง จึงเสนอแนะวา 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทยจํากัดควรจัดใหมีบริการสหกรณออมทรัพย

กระทรวงมหาดไทย เคลื่อนท่ีเปนประจําทุกเดือน หรือใหหนวยงานที่ตองการติดตอ

แจงความจํานงมา หากมีผูตองการใชบริการสินเชื่อเปนจํานวนมาก

 4. สหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั ควรมกีารใหความรูและ

สงเสรมิในดานการบรหิารการเงนิ หรือการนาํหลักการเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรบัใชใน

ดานการเงินใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน เพื่อที่จะไดเปนการชวยเหลือสมาชิกไมให

มีหนี้สินเกินความสามารถในการชําระหน้ีของแตละบุคคล โดยอาจจัดการอบรม

หลักสูตรนี้เขาไปในการสัมมนาสมาชิกหรือการประชุมใหญสามัญประจําปหรือ

สอดแทรกความรูนี้เขาไปในสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ ของสหกรณ
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