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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สังเคราะหรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลน

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและเทคนิคการ

สอน ดานสื่อสารมวลชน ดานโฆษณา ประชาสัมพันธ และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 8 ทาน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลน และแบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบ เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และ การหาคาความสอดคลอง 

ผลการวิจัยพบวา 1) โครงสรางของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนประกอบดวย ความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก 

หนาที่หลัก หนวยสมรรถนะ หนวยสมรรถนะยอย 2) องคประกอบของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนประกอบดวย 

5 ข้ันตอน 1.การสรางบัญชีผูใช 2.การเตรียมงาน 3.การถายทํา 4.การตัดตอรอยเรียง 5.การเผยแพรวิดีโอผานสื่อโซเชียลมีเดีย 

3) ผลการประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบการการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสอดคลองกัน สามารถนําไปจัดทําเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะการสื่อสารผานสื่อวีดีโอออนไลน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได 

คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร  สื่อวิดีโอออนไลน  สมรรถนะการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลน 

Abstract 

The purposes of this study were synthesis developing communication platform via online video 

media to support small and medium enterprises entrepreneur. (2 )  to evaluate suitability of 

communication platform via video online to promote small and medium enterprises entrepreneur 

competence, the sample group was eight experts in Course and teaching technic, Mass communication, 

Advertisement, Public relation, small and medium enterprises entrepreneur. The tools of research were 

communication platform via video online and index of consistency form. The data collect by in depth 
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interview. The data was statistically analyze using percentage and index of consistency (IOC). The finding 

were (1 )  the communication platform via online video media consists of key purpose, key role, key 

function, unit of competence and element of competence. (2 )The communication platform via online 

video media consists of an e-mail account, planning a shooting instrument, making a film, editing a film, 

public a video via social media. 3 )  The communication platform via video online was appropriate to 

provide a communication platform via video online competence course to promote  small and medium 

enterprises entrepreneur competence. 

Keywords : developing communication platform, online video media, communication competence via 

online video media 

1. ที่มาและความสําคัญ  

 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ โดยสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการ

ใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจใหเปนระบบดิจิทัล โดยจัดทําแพลตฟอรม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิตและภาคธุรกิจ การสรางรานคาและมาตรฐานสินคาออนไลน สงเสริมธุรกิจของ 

ผูประกอบการดิจิทัลรุนใหม (Startup) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน พรอมทั้งพัฒนาระบบ

มาตรฐานรหัสของสินคาและบริการของประเทศไทยใหเกิดความนาเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และรองรับกับ

การทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) การบริหาร หวงโซอุปทานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Supply Chain) 

และการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12, 2560-2564)  

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ถือเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งของระบบเศรษฐกิจ โดยหากประเทศมี

ผูประกอบการ SMEs ที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาสินคา บริการกระบวนการผลิต มีความเขมแข็ง และมีความคิดใน

เชิงสรางสรรคและนวัตกรรม ก็จะสามารถ สรางคน สรางงาน สรางอาชีพ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา บริการ สรางทักษะฝมือ 

สรางเงินตราเขาประเทศ และทายที่สุดก็จะสามารถสรางความยั่งยืนใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศขอมูลรายงาน

สถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประจําป 2552 และแนวโนมป 2553 (รายงานเบื้องตน) แสดงจํานวน SMEs 

เมื่อสิ้นสุด ป 2552 มีอยูทั้งสิ้นถึงประมาณ 2,896,106 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศไทย 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทสําคัญในการสรางความเจริญเติบโตใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   

โดย กอใหเกิดการจางงานสูงถึง จํานวน 9,701,354 คน คิดเปนรอยละ 78.2 ของการจางงานรวมทั้งประเทศและสรางมูลคา

การสงออกจํานวน 1,589,199.87 ลานบาท คิดเปน รอยละ 30 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด สําหรับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในไตรมาสที่ 1/2553 มีมูลคา 

955,249.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.2 ของ GDP รวมทั้งประเทศมีอัตราการขยายตัว คิดเปน รอยละ 11.0      

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยเปนการขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง รอยละ 15.3 และวิสาหกิจขนาดยอม 

รอยละ 8.9 (จิรพินธ สกุณา และ วีระพงศ มาลัย, 2559)  

 อยางไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังประสบปญหาในการดําเนินกิจการอยูอยางมาก โดยเกิดจาก

นโยบายของภาครัฐที่ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของภาคเอกชนไดทั้งหมด และภาคเอกชนเองก็ยัง ขาดความรู 



 

 

ความสามารถที่จะทําใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจนขาดเทคโนโลยีในการผลิต หรือ บริการ (เจริญชัย ฉิมเนียม, 2547) 

การดําเนินงานโดยภาครัฐเพียงฝายเดียวทําใหมีการใชงบประมาณคอนขางสูง การขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณในการ

ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมตางๆ หนวยงานที่ใหคําปรึกษาดานการเงินการลงทุนมีนอย การจัดงานเปดตัวแบรนด 

ผลิตภัณฑ และบริการที่ยังมีจํานวนนอย สถานที่จัดงานไมเหมาะสมเพราะอยูในศูนยการคาในเมือง ที่หางไกลจากผูผลิต 

สถานที่จัดงานยังมีจํานวนไมเพียงพอ การแสดงสินคาบางแหงมีคาใชจายสูง ขอมูลสําหรับผูประกอบการยังลาสมัยการขาด

ความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมตางๆ (จันทรณี กิตติภูริวงศ, 2548) ปญหาดานการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ยังมีผลมาจากมีชองทางการจัดจําหนายที่จํากัด เนื่องจากสินคายังไมเปนที่รูจักของผูบริโภค ไมมีงบโฆษณา

ประชาสัมพันธ รานคาตางๆ จึงไมใหความสนใจจําหนายสินคาให ยกเวนสินคามีคุณภาพสูง ก็อาจไดโอกาสเขาไปขายในหางฯ 

ดังๆ หรือรานสะดวกซื้อ แตถาเปนสินคาที่ไมมีความโดดเดนดานใดดานหนึ่งแลว โอกาสที่จะไดชองทางจัดจําหนายที่ดีก็ยาก

พอสมควร อีกทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มักไมสามารถหาทําเลที่ตั้งรานคาที่ดีๆ เชน หากจะเปดรานอาหาร ก็ไมมี

เงินทุนพอที่จะซื้อหรือเชารานคาในที่ชุมชน หรือในหางฯ ที่มีชื่อเสียง ก็ยอมทําใหเสียโอกาสในดานการขาย (ณัฐพล ลีลา

วัฒนานันท, 2560) 

 การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน เขามามีบทบาทและมีอิทธิพลอยางมากในปจจุบัน การเขาถึงกลุมผูบริโภค

นั้น ยังคงมีปจจัยรวมอ่ืนๆ ที่จะทําใหองคกรสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางสมบูรณ และประสบความสําเร็จจากการทํา

การตลาดในรูปแบบนี้ สําหรับในประเทศไทยยังคงมีการนําสื่อสังคมออนไลนมาใชเพื่อการสื่อสารการตลาดในจํานวนไมมาก

นัก เนื่องจากผูที่นําสื่อสังคมออนไลนมาใชนั้นอาจยังไมไดใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดกับผูบริโภคที่ เปน

กลุมเปาหมายผานทางการสื่อสารชองทางนี้เทาที่ควร และไมทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดพฤติกรรมหลังจากทําการสื่อสาร

การตลาดไปยังผูบริโภค คุณลักษณะ รูปแบบ และเนื้อหาของสื่อสังคมออนไลนแตละประเภท จึงมีผลตอการเกิดพฤติกรรม

ของผูบริโภคแตกตางกันไปดวย ปจจุบันคนไทยจํานวนมากใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งการเลน Facebook, Smartphone และ 

Tablet โดยพฤติกรรมที่พบมากที่สุดคือการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความบันเทิง และไมไดนําใชประโยชน ในดานการทํางาน

มากนัก ดังนั้น การเรงพัฒนาความรู การสรางความตระหนักดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับทุกภาคสวนเปนสิ่งสําคัญ ทั้ง

ภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การทองเที่ยว การขนสง และการทําอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเขา

สู Digital Economy โดยเนนการปฏิรูปการศึกษาใหเยาวชนไทยมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมากข้ึน 

มีพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางดานไอทีเพื่อลดการนําเขาอุปกรณ Hardware, Communication และ Software จาก

ตางประเทศ ทั้งยังพัฒนาใหมีการใช Software ที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของนักพัฒนา

ซอฟตแวรทั่วโลก โดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางดานไอที ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน เมื่อสังคมไทยมีความตระหนักดานดิจิทัลมากข้ึน การใชขอมูลออนไลนตางๆ ก็มากข้ึนดวย สังคมและธุรกิจ ก็จะกาว

เขาสูการเปน Digital Economy ซึ่งระบบเศรษฐกิจที่สอดคลองกับยุค Digital Economy แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ  

 1. Digital Commerce ตลาดการคาดิจิทัลไดแตกแขนงไปสู mobile-commerce และ Social Commerce ที่ขาย

ของผานเว็บไซตออนไลน หรือการคาบนระบบดิจิทัลที่กระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจไดรวดเร็ว   

 2. Digital Transformation คือ การนําเอาเทคโนโลยีดจิิทัลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดมูลคาทางธุรกิจนอกเหนือจาก

การคา แตเปนเร่ืองของประสิทธิภาพในการทาํธุรกิจ และขีดความสามารถในการแขงขันดานการทํางาน  ลดตนทุน เพิ่มความ

พึงพอใจของลูกคา  



 

 

 3. Digital Consumption คือ การนําเทคโนโลยีมาใชเปนชองทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มีอยูเดิม 

และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตเพื่อใหไดประสิทธิภาพในการทําธุรกิจตางๆ   

 อีกทั้งประการที่สําคัญคือเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม และเพื่อกาวใหทันกับยุคไอที ในการใหบริการ และ

ถายทอดความรูสูภาคประชาชนอยางทั่วถึง จึงควรใหความสําคัญและตั้งเปาที่จะปฏิรูปประเทศ สูเศรษฐกิจเชิงดิจิทัลอยาง

จริงจัง (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2561) 

 ยูทูบ (YouTube) เปนสวนหนึ่งของสื่อสังคมออนไลนที่ไดสรางปรากฏการณการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ สราง

ชื่อเสียงจากการใชเปนอยางมาก โดยยูทูบนั้นเปนเว็บไซตที่ใหผูใชงานสามารถอัพโหลดดาวนโหลด และแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอ

ผานทางเว็บไซต ยูทูบไดกอตั้งข้ึนเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ซึ่งยูทูบนั้นอยูในธุรกิจการดําเนินงานของ กูเกิล (Google) 

สถาบันวิจัยและศูนยขอมูลการใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐไดแก Pew Internet ,Tnsdigitallife และ Com Score Data Mine 

ไดรวบรวมสถิติเมื่อตนป 2555 พบวา คนทั่วโลกนิยมใชสื่อมากข้ึนถึง 2,095,006,005 คน หรือคิดเปนรอยละ 30 โดยใชเวลา

เฉลี่ย 16 ชั่วโมงตอเดือนซึ่งคนสวนใหญนิยมทํากิจกรรมทางออนไลนมากที่สุดขอมูลที่นาสนใจเก่ียวกับการใชสื่อพบวายูทูบ 

(Youtube.com) มีการเขาชมวิดีโอราว 40 ลานคร้ังตอวัน เปรียบไดวายูทูบเปนชองทางที่ผูใชงานสามารถเขาไปรับชมสื่อใน

ดานตางๆ ตามที่ตองการดวยรูปแบบในการนําเสนอของยูทูบ นั้นมีการถายทอดทั้งภาพและเสียงทําใหงายตอการรับชม  และ

งายตอการรับรูสื่อ ไมวาจะเปนดานการศึกษา ดานความบันเทิง ทําใหสังคมทุกวันนี้กลายเปนสงัคมแหงยุคขาวสารและมีความ

แคบลง สามารถทําใหเกิดการรับรูไดทันทีแบบ Real-Time วิดีโอในยูทูบนั้นสามารถดูไดผานเว็บไซตยูทูบโดยตรง ผาน

ซอฟตแวร และผานตัวกลางที่สามารถเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตได ซึ่งนอกจากนี้ยูทูบยังสามารถเปดดูไดจากเว็บไซตทั่วไปที่

มีการนํารหัสไปใสเชื่อมโยงกลับมาที่เว็บไซตของยูทูบเองไดอีกดวย ซึ่งเห็นไดตามเว็บบอรด บล็อก หรือ เว็บไซตตางๆ ยูทูบนั้น

เร่ิมมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย จากการใหบริการวิดีโอแบบไมมีคาใชจาย (free video sharing) และเปดบริการ

เปนเว็บไซตที่ผูใชสามารถเขาไปอัพโหลดเพื่อใหเห็น แลกเปลี่ยนภาพ และเสียงผานคลิปวิดีโอ เปนบริการที่กวางขวางและ

หลากหลาย โดยเนื้อหาการบริการจะรวมไปถึง ภาพยนตร รายการโทรทัศนที่ออกอากาศในชวงเวลาสั้น ๆ (TV clips) มิวสิควิ

ดีโอ หรือวิดีโอบล็อกก้ิง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรูปแบบเนื้อหาของสื่อที่ผูใชสรางไดเอง (Consumer-Generated Media : CGM) 

คือ เปนการสรางบล็อกโดยมีสวนของขอมูลที่เปนภาพ วิดีโอเปนสวนประกอบ และแบงปนสูผูใชคนอ่ืนๆ ในเครือขาย เนื้อหา

จะเปนการรับสงวิดีโอ (Video blogging) โดยที่คลิปวีดีโอที่อยูในยูทูบจําเปนตองอาศัยเคร่ืองมือ ปจจัยอ่ืนๆ มาเปนตัว

กระจายสื่อที่ทําใหเกิดการสงตอ โดยสามารถแบงปนคลิปวิดีโอผานบล็อก เฟซบุค ทวิตเตอร หรือสื่อสังคมออนไลนอ่ืนๆ อีก

มากมาย รวมถึงการใชคียเวิรดของคลิปใหเหมาะสมเพื่อที่จะทําใหคนพบงายข้ึน 

 ดังนั้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะตองไดรับการแกไขอยางบูรณาการ

ทั้งตอนโยบายของภาครัฐที่มุงปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจของผูประกอบการไทย สูการแขงขันเชิงคุณคาของสินคาและบริการ 

ที่ผูบริโภคพอใจสูงสุด โดยรัฐจะเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑและบริการ ดวย

การประยุกต ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการตอยอดนวัตกรรม ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลน

และนําแนวคิดนั้นมาพัฒนารูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม และยังสอดคลองกับนโยบาลของรัฐบาลในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการสรางเสริมเศรษฐกิจ ทั้งเทคโนโลยี

การสื่อสาร เทคโนโลยีการขนสง และเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

วาดวยเร่ืองการเรงสงเสริมสังคมนวัตกรรมโดยการสนับสนุน และผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานนวัตกรรม

เทคโนโลยี และสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมรวมกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัยและสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมใหแพรหลายและครอบคลุมทุกภาคสวน และเพิ่มชองการ



 

 

การเขาถึงนักวิจัยและทรัพยากรการวิจัยของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการ

ผลักดันใหใชประโยชนจากงานวิจัยและพัฒนาไดอยางแทจริงในเชิงพาณิชย และสาธารณะ โดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

รวมกันระหวางสถาบันการศึกษา และชุมชนในฐานะผูใชประโยชน และยังสอดคลองกับ พันธกิจของมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีพันธกิจ ในการ

สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่มีคุณคา สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม 

และเปนศูนยกลางบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนในเขตทองถ่ิน อีกทั้งผูวิจัยยังเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในเร่ืองของการพัฒนา และยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบใหมีความรูความสามารถ และ

สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายพื้นฐานของการพัฒนาคน ตามทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และ

การเพิ่มขีดความสามารถและสรางแรงจูงใจใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถขยายตลาดในกลุมสินคาและ

ตลาดเปาหมายที่สําคัญไปในระดับสากล โดยการพัฒนาความรู ทักษะการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจสมัยใหมแก

ผูประกอบการ เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลเปนเคร่ืองมือในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสามารถปรับตัวและ

ดําเนินธุรกิจทามกลางการแขงขันที่รุนแรงในยุคปจจุบัน โดยสนับสนุนให  มีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคา และชองทาง

การตลาดที่เปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนา ตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต 

บริการ และอุตสาหกรรมดิจิทัล   

2. วัตถุประสงค  

2.1 สังเคราะหรูปแบบการสือ่สารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  

2.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 การวิจัย เร่ือง การสังเคราะหรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการ        วิ

สากิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อเพิ่มคุณภาพของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น ผูวิจัยไดศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร 

 3.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสื่อวิดีโอ 

 3.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน 

 3.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดยุคใหม 

 3.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 3.7 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเผยแพรและผูนํานวัตกรรม 

 3.8 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 

 

 



 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวิธีดําเนินการการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและเทคนิคการสอน ดานสื่อสารมวลชน ดานโฆษณา 

ประชาสัมพันธ และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไมนอยกวา 5 ป 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ  ผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและเทคนิคการสอน ดานสื่อสารมวลชน ดานโฆษณา 

ประชาสัมพันธ และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไมนอยกวา 5 ป เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จํานวนทั้งหมด 8 ทาน  ประกอบดวยหลักสูตรและเทคนิคการสอน จํานวน 3 ทาน ดานสื่อสารมวลชน ดาน

โฆษณา ประชาสัมพันธ จํานวน 3 ทาน  ดานผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 2 ทาน  

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 

 4.2.1 รูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมที่สังเคราะหข้ึน มีข้ันตอนการสรางรูปแบบดังนี้ 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยศึกษารูปแบบการเรียนการสอน ดานสื่อสารมวลชน 

ดานโฆษณาประชาสัมพันธ สื่อวิดีโอ สื่อสังคมออนไลน การตลาดยุคใหม การเผยแพรและผูนํานวัตกรรม และศึกษาการสราง

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผล  

  2. สังเคราะหรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และจัดหมวดหมูของความสัมพันธ

ของสิ่งที่เก่ียวของกัน จนไดองคประกอบของรูปแบบ จากนั้นทําการรางรูปแบบ และกําหนดรายละเอียดของรางรูปแบบ โดย

ใชแนวคิดเชิงระบบ (System Concept) 

  3. นําเสนอรูปแบบที่สังเคราะหไดใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ดวยวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) พรอมแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  

  4. วิเคราะหและสรุปผล นําผลที่ไดไปปรับปรุงรูปแบบ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  5. ไดรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมที่สมบูรณ 

 4.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผูวิจัยสรางข้ึน แบบประเมินมีลักษณะเปนดัชนีความสอดคลอง (Index of  

consistency : IOC) โดยความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  มีคาอยูระหวาง  0  ถึง 1  ขอคําถามที่มีความ

ตรงตามเนื้อหาจะมีคา  IOC  เขาใกล  1.00  ถาขอใดมีคา  IOC  ต่ํากวา  0.5  ควรจะปรับปรุงขอคําถามใหมใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่ตองการวัด (ปราณี หลาเบ็ญสะ, 2561) โดยแบงออกเปน 3 ตอนไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน 

ตอนที่ 2 รายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

    4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนําเคร่ืองที่ใชในการวิจัยไปเก็บรวมรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

กับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ทาน และใหประเมินรูปแบบดวยแบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอ



 

 

ออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จากนั้นนําขอมูลการประเมินความ

เหมาะสมมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก  คาเฉลี่ย คาความสอดคลอง 

5. ผลและวิจารณ  

 การวิจัยคร้ังนี้ นําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 ผลการสังเคราะหรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

จากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัย และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการสื่อสารผาน

สื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพบวา องคประกอบโครงสรางของ

รูปแบบประกอบดวย 5 องคประกอบหลักไดแก  

1. ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) 

2. บทบาทหลัก (Key Roles)  

3. หนาที่หลัก (Key Function) 

4. หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

5. หนวยสมรรถนะยอย (Element of Competence) 

   และในสวนของหนวยสมรรถนะยอยจะประกอบไปดวย เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต 

(Range) ทักษะและความรูที่ตองการ (Required Skills and Knowledge) รองรอยหลักฐาน (Evidence) หลักฐานดาน

ความรู (Knowledge Evidence) และ หลักฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) องคประกอบของรูปแบบ

การสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนที่สําคัญประกอบดวย 5 ข้ันตอน  

1. การสรางบัญชีผูใช (Accounts) เปนการสรางบัญชีผูใชอีเมล การสมัครใชสื่อโซเชียลมีเดียอยางถูกตองเหมาะสม

เพื่อใชรับสงขอมูลการสื่อสารตางๆ ในการทํางาน เปนสื่อและชองทางในการสื่อสารการขายสินคาหรืองานบริการ 

2. การเตรียมงาน (Pre - production) เปนการศึกษาหาจุดเดนของสินคาหรือบริการ การรูจักตัวสินคาหรือบริการ

ของตนเองไดเปนอยางดี ไดแก ฟงกชั่นการใชงาน การเลาเร่ืองของสินคา กรรมวิธีการผลิตที่ดีและ ความแตกตางจากสินคา

และบริการทั่วไป รวมถึงการสรางกลยุทธในการขายโดยใชกลุมเปาหมายเปนฐานวิเคราะหสวนแบงการตลาด การสราง    

The Golden Circle ดวย (FAB) ของสินคาหรือบริการ การวางแผนการถายทํา ฉาก สถานที่ วิดีโอแนะนําสินคาหรือบริการ 

การเขียนบทเพื่อใชในการถายทํา  

3. การถายทํา (Production) เปนการถายทําวีดีโอตามแผนที่ไดกําหนด โดยมีการทํางานตามแผนงานที่ไดกําหนด

เอาไว การจัดแสง การจัดองคประกอบตางๆ ฉาก อุปกรณเสริม และการลงมือถายทําวีดีโอ 

   4. การตัดตอรอยเรียง (Post – production) เปนการตัดตอลําดับภาพโดยมีการรอยเรียงเนื้อเร่ืองตามบทที่ได

กําหนดเอาไวกอนหนา การเรียงลําดับภาพ ที่ไดกําหนดใหสมบูรณแบบ การใสเสียงประกอบ การจัดหาเสียงประกอบที่มี

ความสัมพันธกับการลําดับภาพเพื่อใหงานตัดตอลําดับภาพ จัดหาเสียงประกอบจากแหลงเสียงที่ไมมีลิขสิทธิ์ การนําเสียงมา

ประกอบการลําดับภาพใหมีความสมบูรณ การจัดเตรียมไฟลสําเร็จ การทดสอบความถูกตองสมบูรณของไฟล  

   5. การเผยแพรวิดีโอผานสื่อโซเชียลมีเดีย (Public video via social media) เปนการสรางคําโฆษณาดึงดูดความ

สนใจ หลักการเขียนขอความ Content ของตัวสินคาหรือบริการเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายโดยมีการวิเคราะห 

SWOT ของตั วสินค าห รือบ ริการ การสรางระดับของ customer Journey สราง Content ด วย (FAB) Feature, 



 

 

Advantage และ Benefit การเผยแพรวิดีโอแนะนําสินคาหรือบริการใน Facebook Fanpage, YouTube และ LINE 

Official Account ไดอยางถูกตองสมบูรณ การตั้งคาใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางถูกตองและมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงตอกัน 

 5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสรางและรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

รายละเอียดการประเมิน ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (ทานที่)  

รวม 

 

IOC 

 

ความหมาย องคประกอบโครงสรางของรูปแบบ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00 เหมาะสม 

2. บทบาทหลัก (Key Roles)  1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00 เหมาะสม 

3. หนาที่หลัก (Key Function) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00 เหมาะสม 

4. หนวยสมรรถนะ  

(Unit of Competence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00 เหมาะสม 

5. หนวยสมรรถนะยอย  

(Element of Competence) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00 เหมาะสม 

รูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดโีอ

ออนไลน 

           

1. การสรางบัญชผีูใช (Accounts) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00 เหมาะสม 

2. การเตรียมงาน (Pre - 

production) 

1 1 1 1 0 1 1 1 7 0.88 เหมาะสม 

3. การถายทํา (Production) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00 เหมาะสม 

4. การตัดตอรอยเรียง  

(Post – production) 

1 1 1 1 0 1 1 1 7 0.88 เหมาะสม 

5. การเผยแพรวิดีโอผานสื่อโซเชียล

มีเดีย (Public video via social 

media) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00 เหมาะสม 

 

จากขอมูลตารางที่ 1 พบวาผลการประเมินความเหมาะสมองคประกอบโครงสรางของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อ

วิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่สังเคราะหข้ึนมีความเหมาะสม     

1. ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) IOC = 1.00 เหมาะสม, บทบาทหลัก (Key Roles) IOC = 1.00 เหมาะสม, หนาที่

หลัก (Key Function) IOC = 1.00 เหมาะสม, หนวยสมรรถนะ (Unit of Competence) IOC = 1.00 เหมาะสม, หนวย

สมรรถนะยอย (Element of Competence) IOC = 1.00 เหมาะสม สามารถนําองคประกอบโครงสรางของรูปแบบที่

สังเคราะหข้ึนไปใชเปนตนแบบในการพัฒนาตอไปได 



 

 

สวนการประเมินความเหมาะสมในภาพรวมของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การสรางบัญชีผูใช (Accounts) IOC = 1.00 เหมาะสม, การเตรียมงาน 

(Pre - production) IOC = 0.88 เหมาะสม, การถายทํา (Production) IOC = 1.00 เหมาะสม, การตัดตอรอยเรียง        

(Post – production) IOC = 0.88 เหมาะสม, การเผยแพรวิดีโอผานสื่อโซเชียลมีเดีย (Public video via social media) 

IOC = 1.00 เหมาะสม ผูเชี่ยวชาญประเมินประเมินความเหมาะสมในภาพรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันคือรูปแบบที่

สังเคราะหข้ึนสามารถนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนาตอไปได 

6. สรุปผล  

 ผลการทําวิจัยคร้ังนี้ แบงการอภิปรายออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้  

 6.1 การสังเคราะหรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจะทําการสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูโดยการสรางตนแบบโดยวิจัยเอง จากนั้นทําการประเมินรูปแบบการ

เรียนรูที่สังเคราะหข้ึน ผูวิจัยไดดําเนินการเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและเทคนิคการสอน ดานสื่อสารมวลชน ดาน

โฆษณา ประชาสัมพันธ และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ทํา

ใหไดรูปแบบที่ผานการยอมรับ โครงสรางของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนประกอบดวย ความมุงหมายหลัก 

บทบาทหลัก หนาที่หลัก หนวยสมรรถนะ หนวยสมรรถนะยอย องคประกอบของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 1.การสรางบัญชีผูใช, 2.การ

เตรียมงาน, 3.การถายทํา, 4.การตัดตอรอยเรียง, 5.การเผยแพรวิดีโอผานสื่อโซเชียลมีเดีย, ซึ่งองคประกอบทั้ง 5 ข้ันจะชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรู 

 6.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมพบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมสอดคลองตอรูปแบบภาพรวม 

  6.3 รูปแบบการสื่อสารผานสื่อวิดีโอออนไลนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 



 

 

ขนาดยอมที่ถูกพัฒนาข้ึน   

 

7. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนการวิจัยแผนงานเสริมสรางศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุนใหม ตามทิศทางยุทธศาสตร

การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2562 

และไดรับเงินอุดหนุนบางสวนจากทุนอุดหนุนการทําวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สัญญารับทุนเลขที่ บ.145/2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 อีกทั้ง
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