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รายงานฉบับน้ีเป�นการสรุปสาระสําคัญของการอบรมโดยอ�างอิงเน้ือหาจากการอบรมเท!าน้ัน ท้ังน้ี รายงานน้ีอาจมีการแสดงข�อมูลบางส!วนท่ีได�
จัดทํารายงานน้ีจึงไม!สามารถยนืยันความถกูต�องของเน้ือหาหรือข�อมูลได� และขอสงวนความรับผิดท่ีอาจเกิดขึ้น 

ไม!ว!าทางตรงหรือทางอ�อม อันเกิดมาจากการนํารายงานน้ีไปใช�ทุกกรณี 
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Assessing Social Impacts in a Comprehensive Regulatory Impact Analysis” 

ท้ังน้ี รายงานน้ีอาจมีการแสดงข�อมูลบางส!วนท่ีได�รับมาจากการอบรมด�วย  
และขอสงวนความรับผิดท่ีอาจเกิดขึ้น  
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รายงานการเข2ารJวมอบรมหลักสูตร 
Assessing Social Impacts in a Comprehensive Regulatory Impact Analysis 

ระหวJางวันท่ี 2-4 มีนาคม 2559 
ณ หอประชุม สํานักงาน กสทช. 

        
 

1. ความเปLนมา 
สถาบัน Public Utility Research Center หรือ PURC จากมหาวิทยาลัยฟลอริด�า (University of 

Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป�นสถาบันท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดต้ังข้ึนเพ่ือท่ีจะเป�นศูนยLพัฒนาความรู�แก!
ผู�บริหารและองคLกรกํากับดูแลในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับสาธารณูปโภค เช!น วิทยุโทรทัศนL โทรคมนาคม ไฟฟQา 
พลังงาน และน้ําประปา โดยมีรูปแบบจัดเป�นการประชุม การสัมมนา และโปรแกรมการฝSกอบรม โดยท่ีผ!านมา
นั้น สถาบัน PURC ได�มีหลักสูตรร!วมกับสํานักงาน กสทช. ในด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนL
หลายหลักสูตรด�วยกัน เช!น หลักสูตร Infrastructure Sharing หลักสูตรการแข!งขันด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนL (Broadcasting Competition Course) และหลักสูตร Comprehensive Regulatory 
Impact Analysis in Broadcast Regulation 

โดยสําหรับหลักสูตร Assessing Social Impacts in a Comprehensive Regulatory Impact 
Analysis นี้ เป�นอีกหนึ่งหลักสูตรท่ีสถาบัน PURC ได�ร!วมจัดทํากับสํานักงาน กสทช. เพ่ือสร�างองคLความรู�และ
ความเข�าใจในการประเมินผลและคุณค!าทางด�านสังคม (Social Impacts) ท่ีเกิดจากออกนโยบายและ
กฎเกณฑLในการกํากับดูแล โดยเป�นการประเมินผลได�และผลเสีย (Gain and Lost) ท่ีจะเกิดต!อภาคธุรกิจ 
ประชาชน และสังคมโดยรวม ผ!านการใช�เครื่องมือทางสังคมต!างๆ เช!น การจัดทําแบบสอบถาม (Survey) การ
สังเกตการณL (Observe) และการสัมภาษณLเป�นกลุ!ม (Focus Group) ท้ังนี้ เนื้อหาในหลักสูตรการอบรม
ดังกล!าวจะช!วยสร�างความเชี่ยวชาญให�บุคลากรของสํานักงาน กสทช. ในการประเมินผลกระทบจากการ
นโยบายท่ีจะเกิดแก!สังคมในเชิงคุณค!าได�อย!างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยังมีความสอดคล�อง
กับเปQาหมายการดําเนินงานของภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศนLท่ีต�องกํากับดูแล สนับสนุน และผลักดันให�
เกิดนโยบายท่ีพัฒนากิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนLตามท่ีได�วางเปQาหมายไว�  

ท้ังนี้ หลักสูตร Assessing Social Impacts in a Comprehensive Regulatory Impact Analysis 
โดยสถาบัน PURC มีโครงสร�างหลักสูตรการฝSกอบรม ดังนี้ 

การอบรมวันท่ี 1 ในวันท่ี 2 มีนาคม 2559 ประกอบไปด�วยการอบรม ดังนี้ 
   บทเรียนท่ี 1 – การต�อนรับและโครงสร�างในการประเมินผลกระทบด�านการกํากับดูแล 
  บทเรียนท่ี 2 – กรณีศึกษาในการประเมินผลได�และผลเสียด�านนโยบาย 
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  บทเรียนท่ี 3 – การระบุผลกระทบด�านสังคมโดยวิธีการทําแบบสอบถาม 
  บทเรียนท่ี 4 – การพัฒนาและฝSกฝนการทําแบบสอบถาม (ภาคปฏิบัติ) 
การอบรมวันท่ี 2 ในวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ประกอบไปด�วยการอบรม ดังนี้ 
  บทเรียนท่ี 5 – การวิเคราะหLและใช�ข�อมูลสารสนเทศ 
  บทเรียนท่ี 6 – การระบุผลกระทบด�านสังคมโดยวิธีการสังเกตการณL 
  บทเรียนท่ี 7 – การพัฒนาและฝSกฝนการสังเกตการณL (ภาคปฏิบัติ) 
  บทเรียนท่ี 8 – กรณีศึกษา: การประเมินผลกระทบด�านสังคม 
การอบรมวันท่ี 3 ในวันท่ี 4 มีนาคม 2559 ประกอบไปด�วยการอบรม ดังนี้ 
  บทเรียนท่ี 9 – การระบุผลกระทบด�านสังคมโดยวิธีการสัมภาษณLเป�นกลุ!ม 
  บทเรียนท่ี 10 – การพัฒนาและฝSกฝนการสัมภาษณLเป�นกลุ!ม (ภาคปฏิบัติ) 
  บทเรียนท่ี 11 – การรายงานกรณีศึกษาของผู�เข�าร!วมอบรม 
  บทเรียนท่ี 12 – การคิดอย!างมีกลยุทธLและเป�นระบบ 

 
2. วัตถุประสงคMของการจัดอบรม 

- เพ่ือสร�างองคLความรู�และความเข�าใจในการประเมินผลกระทบในเชิงคุณค!าของการเปลี่ยนผ!านไปสู!
โทรทัศนLในระบบดิจิตอลให�แก!พนักงานและบุคลากรของสํานักงาน กสทช.  

- เพ่ือให�พนักงาน และบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ได�รับการถ!ายทอดประสบการณLโดยตรงจาก
ผู�เชี่ยวชาญจากต!างประเทศท่ีมีความรู�ความสามารถ กล!าวคือ สถาบัน PURC เป�นหน!วยงานวิจัยและท่ีปรึกษา
ด�านนโยบายสาธารณูปโภคพ้ืนฐานระดับสากล 

- เพ่ือให�พนักงาน และบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ได�เรียนรู�แนวปฏิบัติและประสบการณLจริงในกา
ประเมินผลกระทบในเชิงคุณค!า และสามารถนําสิ่งท่ีได�เรียนรู�จากการอบรมมาประยุกตLใช�กับการปฏิบัติงาน
จริง และสามารถออกนโยบายและกฎเกณฑLการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได� 

 
3. วิทยากร 

Dr. Mark Jamison และ Dr. Jasmine McNealy จากมหาวิทยาลัยฟลอริด�า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงท้ังสองท!านเป�นผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในด�านเศรษฐศาสตรL นโยบายสาธารณะ และการกํากับดูแล  
 
4. ผู2เข2ารJวมอบรม  

องคLประกอบผู�เข�าร!วมอบรมโครงการหลักสูตร Assessing Social Impacts in a Comprehensive 
Regulatory Impact Analysis มีดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนJง สังกัด 

1. นายกนิษฐL  สัญชาตวิรุฬหL ผู�ปฏิบัติงาน ประธาน กสท. 
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2. พลเอกชํานาญ  สุวรรณฉวี ผู�ปฏิบัติงาน กสทช.พีระพงษLฯ 

3. นางสาวจตุพร  พรหมจารยL ผู�ปฏิบัติงาน กสทช.ทวีศักดิ์ฯ 

4. นายกิติคูณ  ห!อหุ�ม ผู�ปฏิบัติงาน กสทช.ธวัชชัยฯ 

5. นางพลินี  เสริมสินสิริ ผู�ปฏิบัติงาน กสทช.สุภิญญาฯ 

6. นางสาวกนกวรรณ  อุ!นจิตตL ก1 มส. 
7. นางวรารัตนL  โชติวิศิษฐLกุล ก1 คส. 
8. นางสาวอมรรัตนL  มั่นสัมฤทธ์ิ ก2 บส. 
9. นายจรัสพงษL  ตาเท่ียง ก2 ปส.1 

10. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ ก2 ปส.2 

11. นางสาวบงกช  กองชัยเสรีภาพ ก2 ปส.2 

12. นายธนโชติ  จํานงคLสังขL ก3 ปส.3 

13. นางคณาพร  สนธยานนทL ลูกจ�าง จส. 
14. นางสาวสุพีชา  จ่ันหยง ก2 จส. 
15. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม ก1 วส. 
16. นางสาวคัคนางคL  จามะริก ก2 วส. 
17. นายพิสิฎฐ  พ่ึงวรอาสนL ก3 รส. 
18. นายอภิชาติ  ทรัพยLสมบัติ ก2 ทส. 
19. นายชินประภา  ปz{นแก�ว ก3 ทส. 
20. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธL ก1 ผส. 
21. นายนิธินันทL สมบูรณL ก2 ผส. 
22. นางป|ญชลียL  ชัยกาญจนาศักดิ์ ก1 นส. 
23. นางศิศิรา  จอลลี่ ก1 ชส. 
24. นางธันยพร  เปาทอง ก1 สส. 
25. นายชัยพฤกษL  สุดถวิล ก1 กส. 
26. นางสาวสุมนมาศ  คําทอง ก1 อส. 
27. นางสาวสกลกฤตา  ลิมปzสวัสดิ์ ก1 วส. 
28. นางสาวณัฐชญา  ทวีวิทยLชาครียะ ก2 กส. 
29. นางตรีทิพ  โรจนวงศLจรัส ก1 อส. 
30. นางสาวนงลักษณL  วัชระเกียรติพงษL เลขานุการ ประธาน กสท. 

 

5. สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการฝ�กอบรม 

 

5.1 บทเรียนเก่ียวกับ “โครงสร2างของการวิเคราะหMผลกระทบจากการกํากับดูแล” 

  

  5.1.1 การประเมินผลกระทบ (Regulatory Impact Assessment) 
การวิเคราะหLผลกระทบจากการกํากับดูแลครอบคลุมถึงประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับสาธารณะ (ซ่ึงอยู!

นอกเหนือจากต�นทุนในการออกกฎระเบียบเพ่ือกํากับดูแล) และประเด็นการคัดเลือกหรือคัดกรองกฎระเบียบ
หรือโครงการท่ีไม!มีประสิทธิภาพ โดยมีสมติฐานว!าการกํากับดูแลมีความโปร!งใส สามารถตรวจสอบและทําซํ้า
ได� รวมท้ังมีการวิเคราะหLต�นทุนและผลประโยชนL (Benefit Cost Analysis) ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเกิดแก!ผู�
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มีส!วนได�ส!วนเสียต!างๆ (Stakeholders) เช!น ผลกระทบต!อราคาและต�นทุน ผลกระทบต!อสภาพแวดล�อมและ
มลภาวะ และผลกระทบต!อวิถีการดําเนินชีวิต  

การประเมินผลกระทบจากต�นทุนและผลประโยชนLท่ีผู�มีส!วนได�ส!วนเสียจะได�รับ การระบุและหา
ปริมาณท่ีเป�นไปได�ของผลกระทบ รวมถึงการพิจารณาโครงสร�างของทางเลือกท่ีใช�ในการกํากับดูแลและ
แนวทางในการกํากับดูแล อาจทําได�โดยอาศัยความรู�ทางเศรษฐศาสตรLและการเงิน ดังนี้ 

 (1) หลักเศรษฐศาสตรLเบ้ืองต�น จะพิจารณาผลประโยชนL (Benefit) และต�นทุน (Cost) ท้ังหมด โดย
การวิเคราะหLเชิงคุณภาพ ได�แก! การสํารวจ (Surveys) การจัดสนทนากลุ!มย!อย (Focus Groups) และการ
สังเกตการณL (Observations)   

(2) หลักการเงินเบ้ืองต�น จะพิจารณามูลค!าป|จจุบัน (Net Present Value – NPV) ซ่ึงได�รวม 1. ความ
ไม!แน!นอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยการกําหนดอัตราส!วนลด (Discount rates) และการประกันภัย 
(Insurance) เป�นต�น 2. ผู�รับผลประโยชนLตามเปQาหมาย เปรียบเทียบกับค!าเฉลี่ยถ!วงน้ําหนักของเงินท่ีเหลือ
หลังจากหักรายจ!ายแล�ว 3. วัตถุประสงคLอันหลากหลาย  

 5.1.2 การสร2างทางเลือก (Creating Options) 
 การสร�างทางเลือกในการกํากับดูแลอาจได�มาจากรายงานวิจัย การปรึกษาผู�เชี่ยวชาญ และการ
รวบรวมข�อมูลข!าวสารท่ีเก่ียวข�องกับวัตถุประสงคLหรือเปQาหมายและขอบเขตของป|ญหา แล�วนําข�อมูลท่ีได�มา
วิเคราะหL เพ่ือทําความเข�าใจและทําการจัดลําดับความสําคัญ แรงจูงใจ และตัวผลักดันอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต!อ
การกํากับดูแล จากนั้นจึงระบุทางเลือกจากงานวิจัย แล�วระบุแนวทางท่ีแก�ไขป|ญหาได�ดีท่ีสุด รวมถึงตัวอย!าง
จากต!างประเทศท่ีเหมาะสมมาประยุกตLใช� 
 

5.1.3 ทางเลือก: ข2อจํากัด วิธีการ และการระดมสมอง (Options: Constraints, Instruments, 
and Brainstorming) 
 การได�มาซ่ึงทางเลือกสําหรับการกํากับดูแล ต�องพิจารณาถึงข�อจํากัดของนโยบาย วิธีการของนโยบาย 
และมีการระดมสมอง ดังนี้ 
 - ข�อจํากัดของนโยบาย (Policy Constraints): ต�องพิจารณาประเด็นท้ังหมดท่ีมีแนวโน�มซ่ึงอาจส!งผล
กระทบต!อเปQาหมายท่ีวางไว� 
 - วิธีการของนโยบาย (Policy Instruments): ต�องมีการระบุวิธีการของนโยบายหรือนโยบายของ
โครงการท่ีอาจจะถูกใช�เพ่ือให�บรรลุเปQาหมายท่ีวางไว� 
 - การระดมสมอง (Brainstorming): ต�องมีการพัฒนาและพิจารณาทางเลือก ท่ีสามารถช!วยในการ
ทดสอบป|จจัยท่ีสามารถแก�ป|ญหาได�อย!างเหมาะสม 
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5.1.4 การระบุและดําเนินการตามทางเลือก (Identifying and Implementing Policy 
Options) 
 การระบุทางเลือกเพ่ือดําเนินการในการกํากับดูแลต�องพิจารณาให�ความสําคัญกับประเด็นต!างๆ เช!น 
การกําหนดเวลาของรายการ หรือการดําเนินการตัดสินใจ การตัดสินใจในทันทีทันใด รายการ Phase-in หรือ 
Delay ขนาดของโครงการหรือการตัดสินใจ และขอบเขตของโครงการหรือการตัดสินใจ เป�นต�น 
 การประเมินคุณภาพของการตรวจสอบผลกระทบในการกํากับดูแล มีเปQาหมายเพ่ือนําผลการ
ตรวจสอบไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบผลกระทบในการกํากับดูแล ซ่ึง
อาจทําได�โดย                    

- การประเมินความครบถ�วนของข้ันตอน เป�นการตรวจสอบว!ารายงานผลการตรวจสอบผลกระทบใน
การกํากับดูแลท่ีจัดทําข้ึนเป�นไปตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว�หรือไม! 

- การประเมินผลผลิต เป�นการตรวจสอบเชิงคุณภาพว!าการวิเคราะหLต!างๆ ดําเนินการอย!างมีคุณภาพ
หรือไม! 

- การประเมินผลลัพธL เป�นการตรวจสอบว!าผลลัพธLท่ีเกิดข้ึนจริงของกํากับดูแลสอดคล�องกับผลลัพธL
ตามรายงานผลการตรวจสอบผลกระทบจากการกํากับดูแลท่ีเกิดข้ึนหรือไม! 

- การประเมินผลกระทบ เป�นการตรวจสอบผลกระทบของการกํากับดูแลเม่ือพิจารณาจากเปQาหมาย
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมท่ีกําหนด 

 
5.1.5 ตัวอยJาง: ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงผังรายการ 

- การระบุป|ญหา : สํานักงาน กสทช. ควรต�องการให�มีรายการท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาของเด็กมากข้ึน
หรือไม! 

- การวิเคราะหLทางเลือก : ผู�ชมส!วนหนึ่งจะได�รับประโยชนLเพ่ิมมากข้ึน แต!ผู�ชมอีกส!วนหนึ่งก็อาจจะ
ไม!ได�ดูหรือรับชมรายการท่ีตนชอบและการโฆษณาก็จะเปลี่ยนแปลงไป เม่ือเช!นนี้ จึงต�องวิเคราะหLทางเลือกว!า 
มีวิธีการหรือทางเลือกอ่ืนท่ีจะช!วยให�ความรู�แก!เด็กๆ หรือไม! 

- เปQาหมาย:  ควรจะพิจารณาว!าประโยชนLท่ีจะได�รับมีมากกว!าต�นทุนหรือไม! โดยท่ีผลประโยชนLควรจะ
มากกว!าต�นทุน หรือในอีกนัยยะหนึ่งคือ สังคมจะได�ประโยชนLมากกว!าถ�าทรัพยากรท่ีใช�ในการผลิตรายการ
สร�างมูลค!าให�กับผู�บริโภคได�มากกว!าเดิม   

- การประเมินกระบวนการ : ต�องพิจารณาข�อมูลและการวิเคราะหLท่ีมีอยู!เพียงพอต!อการสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางนโยบายหรือไม!  
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5.1.6 กระบวนการประเมินผลกระทบของการกํากับดูแลหรือกําหนดนโยบาย (Regulatory 
Impact Analysis: RIA) 

การประเมินผลกระทบของกําหนดนโยบาย (Regulatory Impact Analysis หรือ RIA) นั้น มี
กระบวนการประเมินหรือวิธีประเมิน หรือท่ีเรียกว!า “กระบวนการ DIAEC-IR” ท้ังหมด 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

(1) การกําหนดสภาพของป̀ญหา : Define the Problem (and determine the baseline) 
หรือการกําหนดสภาพของสถานการณLของป|ญหา เพ่ือให�ทราบว!า ป|ญหาท่ีเกิดจากการออกนโยบายนั้น เป�น
อย!างไร และมีผลกระทบเช!นไร ซ่ึงการกําหนดสาเหตุของป|ญหานี้ อาจวิเคราะหLได�จาก  

- ลักษณะและขนาดของการกําหนดป|ญหาเก่ียวกับนโยบาย 
- อธิบายถึงความจําเป�นในการกํากับดูแลหรือบังคับใช�กฎหมาย ซ่ึงอาจพิจาณาได�จาก 

o คนกลุ!มใดในสังคมท่ีได�รับผลกระทบ 
o จํานวนผู�ท่ีได�รับผลกระทบในแต!ละกลุ!ม 
o ลักษณะของผลกระทบท่ัวไปของป|ญหาในแต!ละกลุ!มคืออะไร 
o ป|ญหานั้นเกิดผลกระทบมากเท!าใด 
o ผลกระทบนี้จะส!งผลนานเท!าไร 

(2) กําหนดเปbาหมายองคMกร รวมถึงวัตถุประสงคMและตัวเลือกตJางๆ ในการแก2ป̀ญหา : Identify 
Framework (Organizing Concepts, Objectives, Options)  

กล!าวคือ การกําหนดเปQาหมายองคLกร รวมถึงวัตถุประสงคLและตัวเลือกต!างๆ ในการแก�ป|ญหาเพ่ือ
ทราบเปQาหมายของการกําหนดนโยบาย กรอบการคิดวิเคราะหLรวมถึงกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ
วิเคราะหL รวมถึงข�อมูลต!างๆท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด เพ่ือกําหนดทางเลือกหรือตัวเลือกว!าจากป|ญหาในการกําหนด
นโยบายนั้น มีทางเลือกอะไรบ�าง โดยผู�ประเมินจะต�องวิเคราะหLข�อมูลดังต!อไปนี้ ได�แก! 

o กําหนดสมมติฐาน  
o การต้ังกรอบเวลาในการวิเคราะหL 
o การเรียบเรียงและพิจารณาแนวคิดต!างๆ เช!น: การประเมินคุณค!า ค!าเสียโอกาส 

รวมถึงผู�มีส!วนได�เสียท่ีเกิดจากการกํากับดูแล 
o ตัวเลือก : จําแนกประเภทของตัวเลือกในการกําหนดนโยบาย 
o วัตถุประสงคL : โดยเรียงลําดับความสําคัญ 
o ข�อเท็จจริงและข�อมูลท่ีจําเป�น 
o ผู�มีอํานาจในการบังคับใช�กฎหมายและความสามารถในการบังคับใช�กฎหมายว!า

สามารถกระทําได�หรือไม!  
o การทําข�อตกลงของผู�มีส!วนได�เสีย/การศึกษา 
o ข�อมูลของผู�มีส!วนได�เสีย 
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(3) การวิเคราะหMทางเลือกตJางๆ เพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด : Analyze the Policy Options 
หลังจากท่ีผู�ประเมินได�กําหนดเปQาหมายองคLกร รวมถึงวัตถุประสงคLและตัวเลือกต!างๆ ในการ

แก�ป|ญหาแล�ว ข้ันต!อไปผู�ประเมินจะต�องนําทางเลือกท่ีได�กําหนดในข�อ 2 มาวิเคราะหLเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ท้ังนี้ ผู�ประเมินจะต�องวิเคราะหLต�นทุน ผลประโยชนL และประสิทธิภาพของต�นทุน โดยคํานวณต�นทุนและ
ผลประโยชนLท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องกับมาตรการ ผลประโยชนLท้ังหมดท่ีเก่ียวกับมาตรการนี้จะถูกนํามา
เปรียบเทียบกับต�นทุนท้ังหมด อันได�แก!  

o จํานวนรายได�ท่ีได�รับและค!าใช�จ!าย 
o จํานวนรายได�ในอนาคตท่ีอาจลดลงและค!าใช�จ!าย 
o ประเมินจากจํานวนรายได�ท่ีได�รับและค!าใช�จ!ายท่ีไม!สามารถคํานวณได�เป�นตัวเงิน 
o อธิบายลักษณะความไม!แน!นอนของผลประโยชนL ความเสียหาย และผลประโยชนLสุทธิ 

(วิเคราะหLความเสี่ยง) 
o วิเคราะหLผลกระทบของการตัดสินใจล!าช�า 

อาจกล!าวได�ว!า ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนํามาใช�บังคับ ต�องเป�นทางเลือกท่ีมีความสมดุลกันระหว!าง
ต�นทุนและผลประโยชนLนั่นเอง 

(4) การประเมินผลลัพธMจากทางเลือก : Evaluate the Options in terms of outcomes โดย
พิจารณาว!า  

o การต้ังสมมุติฐานเช!นว!านั้น ถูกต�องตรงกับวัตถุประสงคLหรือไม! 
o ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเลือกทางเลือก 
o ลําดับความสําคัญ เพ่ือพิจารณาว!าทางเลือกนั้น เป�นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือไม! 
o คะแนนการประเมิน กล!าวคือ อาจมีสํารวจโดยการทําแบบประเมินว!าทางเลือกนั้น

เหมาะสมหรือไม! 
o การจัดลําดับ คํานึงถึงสาระสําคัญของวัตถุประสงคLหรือไม! 

การประเมินในข้ันตอนนี้ ผู�ประเมินต�องพิจารณาว!าผลลัพธLของทางเลือก ว!ามีความเหมาะสมหรือไม! 
และทางเลือกนั้นสามารถแก�ป|ญหาได�ตรงกับวัตถุประสงคLหรือไม! โดยคํานึงถึงความคุ�มค!าเม่ือเทียบกับผลลัพธL
เม่ือได�ดําเนินการตามทางเลือก     

(5) การเลือกโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญ ซ่ึงพิจารณาจากผลลัพธM : Choose based on 
Priorities (weights given to outcomes)  

กล!าวคือ การชั่งน้ําหนักของผลกระทบท่ีเกิดจากการกํากับดูแล ต�องพิจารณาจาก 
o ความแตกต!างของลูกค�าหรือผู�รับบริการ กล!าวคือ พิจารณาฐานของผู�รับบริการว!ามี

ความแตกต!างกันอย!างไร 
o รายได�ของแต!ละกลุ!ม ว!าแต!ละกลุ!มนั้นมีรายได�เท!าใด 
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o สถานการณLในภูมิภาค ซ่ึงในแต!ละภูมิภาคก็มีสังคมและวัฒนะธรรมท่ีแตกต!างกัน
ออกไป การวิเคราะหLสถานการณLในภูมิภาคนี้ จะทําให�ได�ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับ
สังคมนั้น  

o ความสนใจในการลงทุน  
o การยอมรับในทางการเมือง 

ดังนั้น เม่ือประเมินผลลัพธLของทางเลือกแล�ว ข้ันตอนนี้จึงเป�นข้ันตอนสุดท�ายของการเลือกทางเลือก 
เพ่ือนําทางเลือกท่ีได�วิเคราะหLตั้งแต!กระบวนการแรกมาคัดเลือกอีกครั้งว!า ทางเลือกใดท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด
ท่ีจะสามารถนํามาแก�ไขป|ญหาได�นั่นเอง 

(6) การนําไปปฏิบัติ : Implement 
เป�นการนํา เอาทางเลือกไปใช� บั ง คับกับผู� รับบริการ โดยการนํ าไปใช�นี้  ผู� ให�บริการหรือ 

ผู�กําหนดนโยบายจะต�องมีการกําหนดความชัดเจนในการนําไปใช� และจะต�องรับผิดชอบต!อการตัดสินใจด�วย 
ซ่ึงมีคํากล!าวว!า “แนวทางการปฏิบัติของตนเองมิใช�เกณฑLในการตัดสินใจ” 

(7) การรับฟ̀งความคิดเห็นและการทบทวนนโยบาย : Review  
หลังจากการนําทางเลือกหรือนโยบายไปใช�บังคับแล�ว การรับฟ|งความคิดเห็นเป�นข้ันตอนสําคัญท่ีจะ

ทําให�ผู�กําหนดนโยบายทราบว!า นโยบายท่ีนําไปใช�มีความเหมาะสมหรือไม! และเป�นการแก�ไขป|ญหาได�อย!าง
ถูกต�องตรงกับวัตถุประสงคLหรือไม! หลังจากนั้นจึงนําผลการรับฟ|งความคิดเห็นมาวิเคราะหL เพ่ือทบทวนการ
ออกนโยบายว!า 

o สิ่งท่ีคาดการณLไว�ล!วงหน�านั้น เกิดข้ึนหรือไม! 
o การต้ังกรอบเวลาในการวิเคราะหL เป�นไปตามท่ีกําหนดไว�หรือไม! 
o มีข�อมูลใดบ�างท่ีสามารถนํามาพัฒนาการตัดสินใจได� 
o เหตุการณLท่ีไม!คาดการณLไว� กรณีใดท่ีสามารถนํามาใช�ร!วมในการวิเคราะหL 
o บทเรียนหรือตัวอย!างใดท่ีสามารถนํามากําหนดเพ่ือใช�ในการปฏิบัติภายหลังสําหรับ

การวิเคราะหLผลกระทบของการกํากับดูแล (RIA) ในอนาคต 
 

5.2 ตัวอยJางในการประเมินผลได2และผลเสียจากการกําหนดนโยบาย 

 

5.2.1 การวิเคราะหMเชิงคุณภาพของหนJวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสหราช
อาณาจักร (OFCOM) 

Office of Communications หรือ Ofcom เป�นหน!วยงานอิสระท่ีทําหน�าท่ีในการกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมและสื่อในสหราชอาณาจักรซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย โดยมีหน�าท่ีรับผิดชอบในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงกระบวนการต!างๆ ในการอนุญาตให�สิทธิประกอบกิจการ ออกนโยบาย 
กฎ ระเบียบเพ่ือการจัดการและควบคุมอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ท้ังนี้ยังมีบทบาทในด�านการสนับสนุน
ให�เกิดการแข!งขันอย!างเสรี เป�นธรรม โดยปกปQองสิทธิของผู�บริโภคในทุกๆด�าน ซ่ึงในเชิงคุณภาพนั้น Ofcom 
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มีหน�าท่ีในการประเมินท่ีกําหนดกฎหมายการแพร!ภาพกระจายเสียงเพ่ือบริการสาธารณะ (Public Service 
Broadcasting: PSB) ภายใต�เง่ือนไขการบริการเพ่ือประชาชนตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการสื่อสาร 
2003 โดยวัตถุประสงคLในการบริการเพ่ือสาธารณะ สามารถสรุปได�ดังนี้ 

- การให�ความสําคัญเก่ียวกับการรักษาคุณภาพการให�บริการสาธารณะในด�านกระจายเสียงเป�นอย!าง
ยิ่ง ด�วยการมุ!งเน�นให�มีการผลิตสื่อด�วยผู�ผลิตท่ีมีความเป�นอิสระ ไม!มีการแทรกแซง และเน�นการนําเสนอ
ข!าวสารท่ีตรงตามความต�องการของประชาชนในประเด็นต!างๆ  

- การให�ความคุ�มครองผู�บริโภคในด�านอัตราการให�บริการ ด�วยการตรวจสอบผู�บริโภคท่ีถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผู�ให�บริการในด�านการคิดราคาค!าบริการท่ีไม!เป�นธรรม  

- การสร�างความม่ันใจแก!ประชาชนทุกคนในสหราชอาณาจักรว!า ประชาชนทุกคนสามารถเข�าถึงการ
ได�รับบริการจากระบบพ้ืนฐาน โดนเฉพาะอย!างยิ่งสําหรับประชาชนผู�มีรายได�น�อยและประชาชนตามพ้ืนท่ี
ชนบท 

ท้ังนี้ ในการประเมินผลกระทบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือบริการสาธารณะ (PSB) นั้น Ofcom ได�
วิเคราะหLข�อมูลดังต!อไปนี้ 

1. ข�อมูลเชิงปริมาณ (Quantitatve) ได�แก! การเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู�รับชม รายจ!ายของช!อง 
PSB เปรียบเทียบกับผลลัพธL และยอดผู�รับชมช!องรายการ PSB   

2. ข�อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ได�แก! การรับฟ|งความคิดเห็นและสํารวจความรู�สึกของผู�รับชมท่ีมี
ต!อช!องรายการ PSB 

โดยในการวิเคราะหLเชิงคุณภาพโดยการรับฟ|งความคิดเห็นจากผู�ชมนั้น Ofcom ได�ต้ังเปQาหมาย 
วิธีการ และหัวข�อท่ีสํารวจ ซ่ึงนํามาสู!บทสรุปจากการสัมภาษณL ดังนี้  

- เปbาหมายท่ีต2องการสํารวจความคิดเห็น: PSB สามารถนําเสนอความหลากหลายด�านเนื้อหาและ
แนวคิดท่ีแตกต!างกันของคนในสังคมได� โดยท่ีผู�ชมสามารถรับรู�ได�ถึงความแตกต!างด�านวัฒนธรรมและความคิด 

- เครื่องมือท่ีใช2ศึกษา:  การสัมภาษณL โดยการสุ!มตัวอย!างจากประชากรท่ีมีอายุมากกว!า 16 ป�ข้ึนไป 
ท่ีรับชมช!องรายการ PSB 

- หัวข2อท่ีต2องการสํารวจ: คุณภาพของเนื้อหารายการ แนวคิดต!อเนื้อหาทางเพศและเนื้อหารายการท่ี
รุนแรง แนวคิดต!อเรื่องการโฆษณา (รวมถึงการโฆษณาแฝง) และการเซ็นเซอรL เนื้อหารายการข!าวและการ
นําเสนอท่ีปราศจากอคติ การให�บริการวิทยุ แนวคิดต!อเรื่องความเป�นส!วนตัว การกํากับดูแล เป�นต�น 

- ผลการสัมภาษณM: จากการสํารวจความคิดเห็นโดยวิธีการสัมภาษณL Ofcom พบว!า  
ถ�าเปรียบเทียบในระดับภาพรวมของประชาชนท่ัวประเทศแล�ว ประชาชนท่ีรับชมช!องรายการ PSB 

เป�นประจําทุกวันคือ กลุ!มประชาชนจากเมืองลอนดอนและแถบตะวันออกเฉียงใต�ของประเทศ แต!ถ�า
เปรียบเทียบในระดับภูมิภาค ประชาชนท่ีให�ความสนใจหรือรับชมในช!องรายการ PSB เป�นประจํามากกว!า 50 
เปอรLเซ็นตLของจํานวนประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังหมดคือ ประชาชนจากสกอตแลนดL ตามมาด�วยประชาชนจากเมือง 
Wales และลอนดอน และแถบตะวันออกเฉียงใต�ของประเทศ ตามลําดับ (ภาพท่ี 1) ประโยชนLของผลสํารวจ



11 

 

ตัวนี้ทําให�เห็นถึงความนิยมของช!องรายการ PSB ว!าประชาชนส!วนใหญ!ยังคงนิยมรับชมช!องรายการ PSB ใน
ชีวิตประจําวันอยู! 

ภาพท่ี 1: การรับชมชJองรายการ PSB ของสหราชอาณาจักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ�าพิจารณาจากผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในสหราชอาณาจักท่ีมีต!อคุณภาพของรายการใน
รอบ 12 เดือนท่ีผ!านมา (ซ่ึงแบ!งกลุ!มของผู�แสดงความคิดเห็นเป�นกลุ!มอายุ) พบว!า ประชาชนทุกกลุ!มส!วนใหญ!
มีความคิดเห็นว!า รายการของช!อง PSB มีคุณภาพเหมือนเดิม ไม!ได�มีการพัฒนามากข้ึนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
น�อย แต!อย!างไรก็ดี จะมีกลุ!มคนช!วงอายุ 65 ข้ึนไปแสดงความคิดเห็นว!า คุณภาพของรายการแย!ลง (ภาพท่ี 2) 

 

ภาพท่ี 2: ความคิดเห็นของประชาชนในสหราชอาณาจกัท่ีมีตJอคุณภาพรายการในรอบ 12 เดือนท่ีผJานมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1: Opinion on the quality of programmes over the past 12 months (% of adults 
with a TV) 
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Source: Ofcom Media Tracker 2014. ‘Don't know’ responses not charted. Q20 - Do you feel that over 
the past year television programmes have improved, got worse or stayed about the same? Base: All 
with any TV sets (2,016); 16-24 (285), 25-34 (316); 35-44 (324) 45-54 (325); 55-64 (312); 65+ (454); 
ABC1 (1,045), C2DE (970). Prompted, single code. Significance testing shows any difference 
between any age group and all adults and any difference between socio-economic groups. 
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นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจความเห็นของประชาชนเพ่ิมเติมอีกโดยการต้ังคําถามว!า “ทําไมการดําเนิน
รายการในรอบ 12 เดือนท่ีผ!านมาถึงมีแนวโน�มแย!ลง” โดยแบ!งกลุ!มสํารวจออกเป�น 3 กลุ!มช!วงอายุ ซ่ึงเหตุผล
ท่ีประชาชนกล!าวถึงมากท่ีสุดว!าเป�นสาเหตุท่ีทําให�คุณภาพของรายการมีแนวโน�มแย!ลง คือ รายการมีการนํา
กลับมาฉายซํ้าบ!อยเกินไป และอีกเหตุผลหนึ่งท่ีประชาชนส!วนใหญ!เห็นพ�องต�องกันคือการขาดความ
หลากหลายของรูปแบบรายการ (ภาพท่ี 3)  

 

ภาพท่ี 3: เหตุผลท่ีทําให2รายการมีคุณภาพแยJลงในชJวง 12 เดือนท่ีผJานมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากผลการสํารวจท่ีกล!าวมาข�างต�นนั่นทําให�เห็นถึงการดําเนินการของ Ofcom ไม!ได�เป�นแค!องคLกรท่ี

คอยกํากับดูแลกิจการสื่อโทรคมนาคมเท!านั่น แต!ยังรวมไปถึงการดูแลและปกปQองคุ�มครองผู�บริโภคไม!ว!าจะเป�น
ผู�รับชมรายการหรือจะเป�นผู�ให�บริการก็ตามให�ได�รับความเป�นธรรมท้ังทางด�านเนื้อหาของรายการ อัตรา
ค!าบริการ และการแข!งขันในตลาดของสื่อให�เป�นไปอย!างเป�นธรรม 
 

5.2.2 การประเมินมูลคJาคล่ืนความถ่ีท่ีใช2ในกิจการโทรทัศนMของสหภาพยุโรป 
การประเมินมูลค!าคลื่นความถ่ีท่ีใช�ในกิจการโทรทัศนLในสหภาพยุโรปเป�นการศึกษาผลงานวิจัยของ 

Thomas W. Hazlett  Jurgen Muller และ Roberto Munoz ซ่ึงในข้ันแรกของการประเมินมูลค!าคลื่น
ดังกล!าว ได�มีการระบุป|ญหาของการศึกษา บริบทของการศึกษา และข้ันตอนในการศึกษา ซ่ึงนําไปสู!ผล
การศึกษา ดังนี้ 

(1) ป̀ญหาท่ีนํามาซ่ึงการศึกษา 
อะไรท่ีจะเป�นประโยชนLต!อสังคมเม่ือมีการยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกใน 13 ประเทศของ

สมาชิกของ EU 
 
 

Figure 2: Top reasons given for programmes getting worse in past 12 months 
Base: All those who said programmes had got worse (30% of adults with a TV) 
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Source: Ofcom Media Tracker 2014. Q22 - In what ways do you think that the television programmes 
have got worse over the past year? Base: All saying programmes ‘got worse’ over past year (639); 
16-34 (114); 35+ (525). Unprompted, multicode. Only top individual responses are charted. 
Significance testing shows any difference between age groups. 
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(2) บริบทท่ีจะนํามาใช2ในการศึกษาค2นคว2า 
สหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนผ!านการออกอากาศโทรทัศนLจากระบบอนาล็อกไปสู!ระบบดิจิตอล แต!

อย!างไรก็ดี วิธีการการเปลี่ยนผ!านมีความยุ!งยาก จึงเกิดความไม!ชัดเจนว!า จะทําอย!างไรให�การเปลี่ยนผ!าน
ดังกล!าวเป�นไปได�อย!างรวดเร็วและประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ หน!วยงานกํากับดูแลเชื่อว!า ความยากลําบากท่ี
เกิดข้ึนได�กลายเป�นข�อจํากัดให�หน!วยงานกํากับดูแลไม!สามารถดําเนินนโยบายการเปลี่ยนผ!านได�อย!างเต็มท่ี 
กล!าวคือ การเปลี่ยนผ!านจะล!าช�าออกไปจนกว!าทุกครัวเรือนจะสามารถรับสัญญาณทีวีในระบบดิจิตอลได� นั่น
หมายความว!า ต�องสร�างแรงจูงใจให�ประชาชนผู�บริโภคจัดซ้ือจัดหาอุปกรณLในการรับชมทีวีในระบบดิจิตอล 
ในขณะท่ีประชาชนผู�บริโภคก็จะเกิดความลังเลท่ีจะลงทุนในการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณLในการรับชมทีวีดิจิตอลจน
หกว!าจะมีเหตุผลสนับสนุนท่ีเพียงพอ  

(3) ข้ันตอนในการศึกษาค2นคว2า 
- การประเมินเก่ียวกับความกว�างของแถบความถ่ีว!ามีความกว�างของแถบความถ่ีท่ีสามารถนําไปใช�

งาน (Digital dividend) หลังจากการเปลี่ยนผ!านไปสู!ทีวีในระบบดิจิตอลเสร็จสิ้นเท!าใด 
- การประเมินเก่ียวกับค!าใช�จ!ายของผู�ใช�บริการหรือผู�บริโภคและอุปกรณLในการลงทุนของผู�ให�บริการ

ทีวีในระบบดิจิตอล 
- การประเมินโดยการคาดการณLเก่ียวกับมูลค!าของคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรศัพทLเคลื่อนท่ี 
(4) ผลการศึกษา 
จากการศึกษาสามารถสรุปได�ว!า การเปลี่ยนผ!านไปสู!ทีวีในระบบดิจิตอลท้ังหมดจะได�ผลกําไรทาง

สังคมประมาณ $ 500 - $ 1200 ต!อคน (ซ่ึงข้ึนอยู!กับบริบทของแต!ละประเทศ) นอกจากนี้ ยังให�ผลผลิต
เก่ียวกับโปรแกรมหรือรายการทีวีมีความหลากหลายมากข้ึนด�วย 

จากตัวอย!างข�างต�น จะเห็นได�ว!า การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายนั้นสามารถกระทําผ!าน
เครื่องมือได�หลายรูปแบบท้ังเครื่องมือในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ซ่ึงโดยส!วนใหญ!แล�วการใช�เครื่องมือใน
เชิงปริมาณจะเป�นการวิเคราะหLผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตรL ส!วนการใช�เครื่องมือในเชิงคุณภาพจะเป�นการ
วิเคราะหLผลกระทบทางสังคม (Social Impacts) ซ่ึงจะเป�นเนื้อหาหลักของการอบรมในครั้งนี้ โดยการ
วิเคราะหLทางสังคมดังกล!าวสามารถกระทําได�ผ!านวิธีการทําแบบสอบถาม (Survey) การสังเกตการณL 
(Observe) และการสัมภาษณLเป�นกลุ!ม (Focus Group) 

 
5.3 การระบุผลกระทบด2านสังคมโดยวิธีการทําแบบสอบถาม (Survey) 
เพ่ือให�การกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนL เป�นไปอย!างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ควรคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องจากการบังคับใช�กฎหมาย ไม!ว!าจะกฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับ หรือแม�กระท่ังการออกคําสั่งทางปกครอง วิธีการท่ีใช�ในการระบุถึงผลกระทบทางสังคมดังกล!าวมี
หลากหลายวิธีด�วยกัน หนึ่งในวิธีการท่ีได�รับความนิยมอย!างหนึ่งคือ การทําแบบสอบถาม หรือ Survey ซ่ึงมี
แนวทางดังต!อไปนี้   
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(1) การระบุคําถามหลัก (Major Research Questions) 
การต้ังคําถามหลักในการวิจัย เป�นการกําหนดสิ่งท่ีผู�วิจัยต�องการทราบ โดยจะมีส!วนประกอบสําคัญ 

คือ “การระบุความหมายของคําสําคัญ หรือคําหลักในการวิจัย” กล!าวคือ การกําหนดความหมายของคําท่ี
เก่ียวข�อง (เช!น ความหมายของตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย บริบท บุคคลหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�อง) โดยคําสําคัญ
เหล!านั้นจะต�องเป�นคําท่ีสามารถให�รายละเอียดท่ีสําคัญ สามารถกําหนดขอบเขตสิ่งท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษาได� 
และสามารถกําหนดวิธีการวัดผลได�  

ตัวอย!างคําถาม : “ประชาชนใช2คอมพิวเตอรMกันอย!างไร” สิ่งท่ีต�องระบุ 
ประชาชน – ใคร? (ใช�ข�อมูลประชากรศาสตรL – ช!วงอายุ, เพศ, พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรL) 
ใช�คอมพิวเตอรL – เพ่ือจุดประสงคLอะไร?  เม่ือไร? 
คอมพิวเตอรL – คอมพิวเตอรLชนิดไหน?  ใช�โปรแกรมประเภทไหน? 

จากตัวอย!างข�างต�น เม่ือระบุความหมายของคําสําคัญแล�ว จะได�คําถามท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมสิ่งท่ี
ต�องการศึกษาได� คือ “วัยรุJนใช2โปรแกรมทางโทรศัพทMเคล่ือนท่ีเพ่ือส่ือสารกับคูJรักอยJางไร” 

การดําเนินการวิจัยจําเป�นท่ีจะต�องต้ังคําถามท่ีรัดกุม เพ่ือให�ผู�ตอบคําถาม หรือกลุ!มเปQาหมายสามารถ
เข�าใจคําถาม และตอบคําถามในขอบเขตการวิจัยได�ง!าย ซ่ึงการต้ังคําถามควรมีรายละเอียดท่ีเหมาะสมเพียง
พอท่ีจะเข�าใจได� โดยจะต�องให�ความสําคัญกับงานวิจัย ซ่ึงการต้ังคําถามท่ีดีจะช!วยประหยัดเวลาในการอธิบาย
คําถามให�กลุ!มเปQาหมายทราบ อีกท้ังสามารถประหยัดทรัพยากรท่ีใช�ในการทําวิจัยได�อีกดัวย 

ท้ังนี้ ตัวอย!างของคําถามหลักท่ีไม!รัดกุม มีดังนี้ 
การใช�วิทยุ -- สามารถปรับเป�นคําถามท่ีเหมาะสมได� ดังนี้ “ประชากรในกรุงเทพฯ ฟ|งวิทยุระหว!าง

การเดินทางบ!อยแค!ไหน และใช�เวลาในการฟ|งวิทยุนานแค!ไหน” 
การโฆษณามีผลกับประชาชนอย!างไร -- สามารถปรับเป�นคําถามท่ีเหมาะสมได� ดังนี้ “การโฆษณาทาง

หนังสือพิมพL ส!งผลต!อพฤติกรรมการซ้ือสินค�าของวัยรุ!นอย!างไร”  
โทรทัศนLมีผลกระทบกับประชาชนอย!างไร -- สามารถปรับเป�นคําถามท่ีเหมาะสมได� ดังนี้ “รายการ

ละครท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง ส!งผลกระทบต!อพฤติกรรมของเยาวชนท่ีรับชมโดยไม!มีผู�ปกครองคอยอธิบาย
อย!างไร” 

(2) การระบุกลุJมประชากรท่ีจะสํารวจ (Population Groups) 
 ประชากร หมายถึง หน!วยของข�อมูลท้ังหมดท่ีอยู!ในขอบข!ายท่ีต�องการศึกษาตามเง่ือนไข ซ่ึงขอบเขต

ประชากรสามารถจําแนกตามขอบเขตของประชากร หรือจําแนกตามลักษณะของประชากร ท้ังนี้ ในกรณี
การศึกษาผลกระทบจากการกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนLนั้น ประชากร หมายถึง 
ประชาชนท่ีมีส!วนได�ส!วนเสียกรณีการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ตลอดถึงคําสั่งทางปกครอง ไม!ว!าจะเป�นผู�รับ
ใบอนุญาต ผู�จัดทําเนื้อหารายการ ผู�รับชมรายการ หรือผู�รับฟ|งรายการ เป�นต�น  

จากตัวอย!าง   “วัยรุ!นใช�โปรแกรมทางโทรศัพทLเคลื่อนท่ีเพ่ือสื่อสารกับคู!รักอย!างไร”  
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วัยรุ!น คือ กลุ!มประชากรท่ีจะศึกษา โดยท่ีจะต�องคํานึงถึงความถูกต�องภายนอก (External Validity) 
ซ่ึงก็คือการอ�างอิงไปสู!ประชากรเปQาหมายได�อย!างถูกต�อง  

 

การเลือกกลุJมตัวอยJาง คือ จํานวนประชากรท่ีต�องการศึกษา ซ่ึงการเลือกกลุ!มตัวอย!างนั้นจะช!วยให�
ผู�วิจัยประหยัดเวลาและทรัพยากร ซ่ึงหมายรวมถึงงบประมาณท่ีใช�ในการทําวิจัย ลดป|ญหาในการบริหาร
จัดการได� วิธีการเลือกกลุ!มตัวอย!าง และขนาดของกลุ!มตัวอย!างนั้นสามารถเลือกได�  

วิธีเลือกตัวอย!างจากประชากร มีหลายวิธี แต!วิธีท่ีสามารถทําได�ง!ายมี 2 วิธีคือ การเลือกตัวอยางแบบ
สุม (Random sampling) วิธีการนี้สมาชิกทุกคนของกลุ!มประชากรต�องมีโอกาสเท!าๆ กันท่ีจะได�รับการ
สํารวจ และการเลือกตัวอยางแบบไมสุม (Non-random sampling) ซ่ึงผู�วิจัยจะเลือกตัวอย!างตามท่ีผู�วิจัย
ต�องการภายใต�เง่ือนไขบางอย!างจากประชากรท่ีกําหนดไว�ข�างต�น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

การเลือกตัวอยJางแบบสุJม (Random sampling) ประกอบไปด�วย 
 - การสุ!มตัวอย!างแบบมีระบบ (Systematic sampling) การสุ!มตัวอย!างแบบนี้ ผู�วิจัยจะต�องอาศัย

รายชื่อของประชากร โดยเลือกตามเลขท่ีกําหนดไว� ตัวอย!างเช!นประชากร 1,000 คน ต�องการสุ!มตัวอย!าง 100 
คน นักวิจัยอาจจะสุ!มเลือกทุกๆ หน!วยท่ี 10 เป�นต�น 

- การสุ!มตัวอย!างแบบแบ!งชั้น (Stratified Random sampling) การสุ!มตัวอย!างแบบนี้จะต�องแยก
ประเภทของประชากรเป�นกลุ!มย!อยหรือชั้นก!อน แล�วจึงสุ!มตัวอย!างแยกกัน ซ่ึงอาจะใช�วิธีการสุ!มแบบง!ายหรือ
สุ!มแบบมีระบบก็ได� 

- การสุ!มตัวอย!างโดยวิธีจัดสรรโควตา (Quota sampling) การสุ!มตัวอย!างเหล!านี้ต�องแบ!งกลุ!มของ
ประชากรแล�วจัดสรรโควตาให�แต!ละกลุ!มตามสัดส!วนของประชากรในกลุ!มนั้นๆ จากนั้นก็ทําการสุ!มจากกลุ!ม
โควตาท่ีจัดสรร  

 การเลือกตัวอยJางแบบไมJสุJม (Non - random sampling) ประกอบไปด�วย 
 - กลุ!มตัวอย!างแบบสมัครใจ (Volunteer sampling) ประชากรอาสาเป�นกลุ!มตัวอย!างตามจํานวนท่ี

ผู�วิจัยกําหนด ซ่ึงการเลือกกลุ!มตัวอย!างแบบนี้อาจจะต�องมีค!าตอบแทนแก!อาสาสมัคร 
 - กลุ!มตัวอย!างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จะศึกษาเฉพาะประชากรท่ีมีลักษณะตรงตาม

วัตถุประสงคLท่ีจะศึกษาเท!านั้น 
 - กลุ!มตัวอย!างแบบกลุ!ม (Cluster Sampling) โดยจะแบ!งประชากรออกเป�นกลุ!ม ซ่ึงในแต!ละกลุ!ม

จะต�องมีความแตกต!างกันของประชากรในกลุ!ม 
 - กลุ!มตัวอย!างพิจารณาตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือกศึกษากลุ!มท่ีมีผู�วิจัย

เห็นว!ามีความง!ายต!อการศึกษา 

 

(3) การออกแบบการสํารวจ และการออกแบบคําถาม (Survey Design)  
การสํารวจ เป�นการดําเนินการเก็บข�อมูลท่ีต�องการศึกษาประชากรส!วนใหญ!จากกลุ!มตัวอย!าง ป|จจุบัน

มีการนํามาใช�อย!างกว�างขวาง ประเภทของการการวิจัยเชิงสํารวจจะแบ!งเป�น 2 ประเภท คือ การสํารวจแบบ
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พรรณนา และการสํารวจแบบอธิบาย โดยวิธีการเก็บข�อมูลท่ีนิยมใช�คือ การใช�แบบสอบถามท่ีผู�วิจัยเป�นผู�
สอบถามเอง การส!งแบบสอบถามทางไปรษณียL และแบบสอบถามท่ีผู�ให�ข�อมูลเป�นผู�ตอบเอง  

ท้ังนี้ การออกแบบการสํารวจอย!างง!าย จะมีองคLประกอบหลัก 3 ส!วน คือ  
- ส!วนท่ีหนึ่ง: คําถามเก่ียวกับข�อมูลส!วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม (Demographic) ซ่ึงคําถาม

ดังกล!าวจะต�องเก่ียวข�องกับการวิจัยเท!านั้น เป�นคําถามท่ีเข�าใจง!าย เพ่ือเป�นการทําความเข�าใจเบ้ืองต�นของ
กลุ!มตัวอย!าง  

- ส!วนท่ีสอง: คําถามซ่ึงเก่ียวข�องกับความรู�หรือทัศนคติ (Information/Attitude) ของกลุ!มตัวอย!างท่ี
มีต!องานวิจัยนี้  

- ส!วนท่ีสาม: คําถามท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมการบริโภค (Consumption) หรือนิสัย (Habits) หรือ
รสนิยม (Tastes) ของกลุ!มตัวอย!างท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 

ลักษณะของคําถามวิจัยท่ีดี ควรมีความชัดเจน เจ�าใจง!าย และไม!ชี้นํากลุ!มตัวอย!างเพ่ือให�ตอบคําถาม
โดยมีอคติ หรือเป�นไปตามท่ีผู�วิจัยต�องการ และสิ่งท่ีสําคัญมากคือ ลักษณะของคําถามท่ีใช�ในการวิจัยควรมีท้ัง
คําถามแบบเปzด เพ่ือทราบทัศนคติเพ่ิมเติม และคําถามแบบปzด เพ่ือง!ายต!อการคํานวณและวิเคราะหL
ผลการวิจัย  

ตัวอยJางคําถามวิจัย : “คนไทยใช�โทรศัพทLมือถือในการสื่อสารโดยผ!านโปรแกรม Social media 
อย!างไร” 

ตัวอยJางคําถามท่ีเก่ียวข2อง :  
ท!านใช� Social Media หรือไม!?  (ใช� / ไม!ใช�) 

  ท!านใช�โปรแกรมชนิดไหนทางโทรศัพทLเคลื่อนท่ี? (Facebook Instagram Twitter อ่ืนๆ) 

  ท!านใช�เวลานานเท!าไรในการใช� Social Media ต!อวัน?  

นอกเหนือจากคําถามข�างต�น ผู�วิจัยสามารถออกแบบคําถามในลักษณะของการให�คะแนนเพ่ือ
สอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ หรือทัศนคติ (เห็นด�วย หรือไม!เห็นด�วย) ซ่ึงโดยท่ัวไป เกณฑLการให�คะแนนจะ
ออกแบบให�มีระดับคะแนน 5 – 7 ระดับ กล!าวคือ  

 

ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 7 
เห็นด�วยท่ีสุด เห็นด�วยท่ีสุด 
เห็นด�วย เห็นด�วย 
เฉยๆ เห็นด�วยบางส!วน 
ไม!เห็นด�วย เฉยๆ 
ไม!เห็นด�วยท่ีสุด ไม!เห็นด�วยบางส!วน 
 ไม!เห็นด�วย 
 ไม!เห็นด�วยท่ีสุด 
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ตัวอยJาง 
1.ฉันฟ|งวิทยุเพ่ือได�รับข�อมูลเก่ียวกับเหตุการณLป|จจุบัน 
ตอบ เห็นด�วยอย!างยิ่ง / เห็นด�วย / เฉยๆ/ ไม!เห็นด�วย / ไม!เห็นด�วยอย!างยิ่ง 
2.ท!านไม!สามารถรับรู�เหตุการณLป|จจุบันจากวิทยุ 
ตอบ  เห็นด�วยอย!างยิ่ง / เห็นด�วย / เฉยๆ/ ไม!เห็นด�วย / ไม!เห็นด�วยอย!างยิ่ง 

 

(4) การประเมินผลการสํารวจ (Assessing Survey Results)   
 เม่ือผู�วิจัยรวมรวมข�อมูลจากกลุ!มตัวอย!างครบแล�ว ผู�วิจัยจะต�องนําข�อมูลท้ังหมดมาทําการประมวล

ผลการวิจัย วิเคราะหLข�อมูล ประเมินผล และสรุปผลการวิจัย ซ่ึงโดยท่ัวไปในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยจะต�องวิเคราะหL
แบบสอบถามเพ่ือกําหนดตัวแปรต�น ตัวแปรอิสระ จากแบบสอบถาม รวมถึงการกําหนดค!าหรือการให�คะแนน
ของคําถามท่ีกลุ!มตัวอย!างตอบคําถาม เพ่ือนําไปใช�ในการคํานวณทางสถิติต!อไป เช!น การทดสอบความเป�น
อิสระของตัวแปร โดยการทดสอบ Chi-square ผลการทดสอบผู�วิจัยสามารถดูการกระจายตัวของคําตอบว!า
เป�นลักษณะของการกระจายตัวแบบใด หรือการวิเคราะหLค!าสหสัมพันธL (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธL
ระหว!างตัวแปรระหว!างสองตัวแปร ทิศทางความสัมพันธL 

 
5.4 การใช2ข2อมูลสารสนเทศ (Using Information) 

 

การบรรยายในหัวข�อนี้ได�กล!าวถึงเครื่องมือท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ข�อมูลสารสนเทศ ดังนี้ 
5.4.1 การใช2งาน Google Keywords ในการหาคําท่ีคนสJวนใหญJใช2ในการค2นหา 
ข�อดีของการใช�งาน Google Keywords คือ เป�นเครื่องมือสําหรับการค�นหาคําหรือเนื้อหาท่ีได�รับ

ความนิยมท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และไม!เสียค!าใช�จ!าย อย!างไรก็ดี เพ่ือการใช�งานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผู�ใช�งานควรมีบัญชี AdWords ซ่ึงเป�นบัญชีสําหรับการใช�งานเพ่ือการโฆษณาโดยจะปรากฏในหน�าผลการ
ค�นหาท่ีเก่ียวข�องของ Google ซ่ึง AdWords ถือว!าเป�นเครื่องมือท่ีใช�ในการโฆษณาท่ีจะสามารถทําให�เข�าถึง
กลุ!มเปQาหมายได�ดียิ่งข้ึน โดยการใช�งาน Google Keywords มีลักษณะดังต!อไปนี้ 

- การหาคําท่ีใช�สําหรับการวิจัย (Research Keywords) ถือเป�นข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่ง และเป�น
ข้ันตอนเริ่มต�นเพ่ือค�นหา Keyword Ideas และ Ad Group Ideas ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีทําวิจัย 

- การหาข�อมูลเก่ียวกับสถิติการค�นหา Keywords ท่ีผ!านมา และการคาดการณLจํานวนผู�ค�นหา  
Keywords นั้นๆ 

- ค�นหาจากกลุ!มคํา (Phrase) เว็บไซตL หรือหมวดหมู! 
- การใช� Long Tail Keywords ซ่ึงเป�นการต้ัง Keywords จากคําต้ังแต! 3 คําข้ึนไป เพ่ือให�ได�คําตอบ

ท่ีตรงเปQาหมายมากท่ีสุด ตัวอย!างเช!น ถ�าเราอยากรู�ว!าคนส!วนใหญ!ค�นหาข�อมูลอะไรเก่ียวกับการเปลี่ยนผ!าน
ไปสู!โทรทัศนLในระบบดิจิตอล ก็ควรจะใช� Keywords ว!า “การเปลี่ยนผ!านไปสู!โทรทัศนLในระบบดิจิตอล” 
มากกว!า “โทรทัศนLในระบบดิจิตอล”เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีถูกต�องยิ่งข้ึน 
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- การใช� Keywords Planner ซ่ึงเป�นเครื่องมือท่ีเอาไว�สําหรับการตรวจสอบว!า Keyword หรือคําท่ี
ค�นหาแต!ละคํามีจํานวนผู�ค�นหาเท!าไหร! และคํายอดนิยมในการค�นหาสินค�าและบริการนั้นๆ โดยใช� Keywords 
อะไรบ�าง เพ่ือจะได�ทราบถึงความต�องการของผู�บริโภคได�มากข้ึน นอกจากนี้ Keywords Planner  
ยังสามารถนํามาใช�ในการวิเคราะหLเพ่ือต้ัง Keywords ได�เป�นอย!างดี ดังนั้น จึงถือเป�นอีกเครื่องมือหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญ 

ภาพท่ี 4: การใช2 Keyword Planner 
 

 
 

5.4.2 การใช2งาน BuzzSumo เพ่ือค2นหาคําท่ีถูกแสดงข้ึนในสังคมออนไลนM (Social Media) 
BuzzSumo เป�นเครื่องมือท่ีนํามาใช�ในการวิเคราะหLเนื้อหาท่ีกําลังเป�นกระแสนิยม และค�นหาเจ�าของ

หัวข�อหรือเจ�าของเนื้อหาท่ีมีอิทธิพลต!อผู�บริโภค โดย BuzzSumo มีความสามารถดังนี้ 
- ดูจํานวนการแบ!งป|นเนื้อหานั้นๆ ไปยังสังคมออนไลนLในช!องทางต!างๆ  
- เรียกใช�รายงานวิเคราะหLเนื้อหาสําหรับนํามาต้ังชื่อหัวข�อได�ง!าย 
- ค�นหาเจ�าของหัวข�อหรือเจ�าของเนื้อหาท่ีมีอิทธิพลต!อผู�บริโภค 
- ค�นหาเนื้อหาต!างๆ ท่ีนํามาใช�เป�นหัวข�อเรื่องร!วมกันมากท่ีสุด 
ท้ังนี้ การใช�บริการ BuzzSumo จะมีค!าใช�จ!ายเริ่มต�นต้ังแต! 99 USD ถึง 999 USD ต!อเดือน  

ข้ึนอยู! กับขอบเขตงานและเง่ือนไขของการใช�งาน ซ่ึงสามารถเข�าไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได� ท่ี 
www.buzzsumo.com 

 
 



 
5.4.3 การใช2งาน Watson Analytics 

และวิเคราะหMข2อมูลจาก Twitter, Boards
Watson Analytics เป�นเครื่องมือท่ีนํามาใช�

เนื่องจากข�อมูลท่ีผ!านทางสังคมออนไลนL
จํานวนมาก (Big Data) โดยข�อมูลจํานวนมากเหล!านี้หากใช�เครื่องมือดังกล!าวในการวิเคราะหLจะสามารถ
คาดการณLเพ่ือประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได�

กระบวนการทํางาน 

1

• ฐานข�อมูลท่ีได�จากสังคมออนไลนL 
CSV File 

2
•

3

• โปรแกรมจะทําการเก็บข�อมูลและสร�างแบบจําลองเพ่ือนําไปประมวลผลท่ีได�

ภาพท่ี 5: การใช2 BuzzSumo 

Watson Analytics ในการวิเคราะหMข2อมูลสําหรับสังคมออนไลนM
Twitter, Boards เปLนต2น 

เป�นเครื่องมือท่ีนํามาใช�วิเคราะหLประเด็นความคิดเห็นผ!านทาง
สังคมออนไลนLในป|จจุบันเป�นข�อมูลท่ีทําให�ทราบถึงพฤติกรรมผู�คนในสังคมเป�น
โดยข�อมูลจํานวนมากเหล!านี้หากใช�เครื่องมือดังกล!าวในการวิเคราะหLจะสามารถ

คาดการณLเพ่ือประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได� 

กระบวนการทํางาน Watson Analytics 

 

ฐานข�อมูลท่ีได�จากสังคมออนไลนL (Social Media) ในรูปแบบ Excel File 
CSV File โดยมีการระบุข�อมูลท่ีสนใจเช!น เพศ อายุ ความคิดเห็น

ท่ีสอดคล�องกับเรื่องท่ีจะนํามาวิเคราะหL

• นําเข�าข�อมูลไปในโปรแกรม Watson Analytics  

โปรแกรมจะทําการเก็บข�อมูลและสร�างแบบจําลองเพ่ือนําไปประมวลผลท่ีได�
พร�อมท้ังคาดการณLแนวโน�มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
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สังคมออนไลนMในการสร2าง

วิเคราะหLประเด็นความคิดเห็นผ!านทางสังคมออนไลนL 
ทราบถึงพฤติกรรมผู�คนในสังคมเป�น

โดยข�อมูลจํานวนมากเหล!านี้หากใช�เครื่องมือดังกล!าวในการวิเคราะหLจะสามารถ

 

Excel File หรือ 
โดยมีการระบุข�อมูลท่ีสนใจเช!น เพศ อายุ ความคิดเห็น

โปรแกรมจะทําการเก็บข�อมูลและสร�างแบบจําลองเพ่ือนําไปประมวลผลท่ีได�



ตัวอยJางการใช2งาน 

1. เปzด Watson Analytics และคลิก

2. ใส!ชื่อเรื่องท่ีจะทําการวิเคราะหLข�อมูล

3. ใส!หัวข�อ (Topics) ท่ีต�องการติดตามจากเว็บไซตL 
และความคิดเห็นออนไลนL 

4. ในหัวข�อ (Topics) นี้ยังมีเครื่องมือเสริมเพ่ือช!วยในการดึงหัวข�อท่ีต�องการติดตามได�ละเอียดมากยิ่งข้ึน

ตัวอยJางการใช2งาน Watson Analytics 

และคลิกท่ี Social Media  

ใส!ชื่อเรื่องท่ีจะทําการวิเคราะหLข�อมูล 

ท่ีต�องการติดตามจากเว็บไซตL โดยหัวข�อเหล!านี้ดึงข�อมูลจากอินเทอรLเน็ต

นี้ยังมีเครื่องมือเสริมเพ่ือช!วยในการดึงหัวข�อท่ีต�องการติดตามได�ละเอียดมากยิ่งข้ึน
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หัวข�อเหล!านี้ดึงข�อมูลจากอินเทอรLเน็ต บล็อก ฟอรั่ม 

 

นี้ยังมีเครื่องมือเสริมเพ่ือช!วยในการดึงหัวข�อท่ีต�องการติดตามได�ละเอียดมากยิ่งข้ึน 
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5. สามารถกําหนดประเด็นท่ีต�องการ (Themes) เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหLหัวข�อแยกตามแต!ละเรื่อง  
(Sub-areas) 

 

นอกจากนี้ ยังสามารถกําหนดช!วงวันเวลาได�ท่ีช!องวันท่ี (Dates) และกําหนดแหล!งข�อมูล (Sources) 
ว!าจะผ!านช!องทางไหนได�อีกด�วย 

6. กดช!องการวิเคราะหLข�อมูล (Analysis)  

 

7. ตัวอย!างผลข�อมูลท่ีได� 
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8. นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงผลลัพธLตามภูมิศาสตรLได�ด�วย (Social Media Visualizations) 

 

 

5.5 การระบุผลกระทบด2านสังคมโดยวิธีการสังเกตการณMผู2มีสJวนได2สJวนเสีย (Observation)   
 

การสังเกตการณM (Observation)  เป�นวิธีการรวบรวมข�อมูลท่ีเหมาะสมกับข�อมูลท่ีเป�นพฤติกรรม 
การกระทํา กิริยาอาการหรือการแสดงออก ท้ังของบุคคลและของกลุ!มบุคคลซ่ึงสามารถใช�ประสาทสัมผัสต!างๆ 
รับรู� และทําความเข�าใจได� โดยการสังเกตการณLโดยตรง (Direct Observations) แบ!งออกได�เป�น 3 ประเภท 
คือ  

(1) การสังเกตการณMแบบมีสJวนรJวม (Participant Observation) 
การสังเกตการณLแบบมีส!วนร!วมมีวัตถุประสงคLเพ่ือสอดแทรกตนเองเข�าไปในกิจกรรมให�สอดคล�องและ

เหมาะสมกับสถานการณL เพ่ือสังเกตกิจกรรม ผู�เข�าร!วม หรือลักษณะทางกายภาพของสถานการณLนั้นๆ และ
เพ่ือให�เกิดการรับรู�อย!างชัดเจน จะต�องเข�าไปร!วมในกิจกรรมนั้นด�วยอย!างกลมกลืน มิใช!ทําหน�าท่ีเป�นเพียงผู�
สังเกตการณLเท!านั้น ซ่ึงการสังเกตการณLลักษณะนี้เป�นการมองแบบมุมกว�างอันจะทําให�เห็นข�อมูลท่ีหลากหลาย 
และเป�นประสบการณLการมองจากภายในและภายนอก โดยผู�สังเกตการณLต�องเข�าร!วมทํากิจกรรมไปด�วยและ
สังเกตผู�เข�าร!วมรอบๆ ตัวว!าทําอะไร และมีอะไรเกิดข้ึน ซ่ึงในฐานะท่ีเป�นผู�สังเกตการณLแบบมีส!วนร!วม ต�อง
พยายามดึงความรู�สึกหรือสิ่งท่ีคล�ายๆ กันออกมาให�ได� ตลอดจนบันทึกสิ่งท่ีทําหรือสิ่งท่ีเห็นอย!างต!อเนื่อง 

การสังเกตการณLแบบมีส!วนร!วมสามารถนํามาใช�ในการเรียนรู�เก่ียวกับวัฒนธรรม โดยสามารถ 
ท่ีจะรวบรวมข�อมูลท่ีมีประเด็นความอ!อนไหวด�านวัฒนธรรม ลดการต!อต�าน ซ่ึงจะทําให�ผู�สังเกตการณLได�ข�อมูล
ท่ีถูกต�องมากยิ่งข้ึน และจะช!วยให�สามารถกําหนดข�อคําถามได� เข�าใจความหมายของสิ่งท่ีเรามองเห็นและเป�น
ความรู�พ้ืนฐานในการทําความเข�าใจการทํางานขององคLกรทางสังคม 

ในการการสังเกตการณL ยังต�องมีการเตรียมข�อมูลท้ังด�านกายภาพและทางสังคมในเหตุการณLนั้น เช!น 
ชาติพันธุL แผนท่ี ผังโครงสร�างองคLกร การค�นคว�าข�อมูลจากอินเทอรLเน็ต และจะต�องมีการสร�างความสัมพันธL  
ไม!ว!าจะเป�นการใช�สายตา ทางกายภาพ เช!น อุปกรณLแนะนําตัว ภาพท่ีเก่ียวข�อง เป�นต�น มีการใช�ภาษาท่ีจูงใจ  
และต�องแสดงออกให�เกิดการรับรู�ท่ีชัดเจน เช!น การแสดงออกทางใบหน�า การสื่อสารทางร!างกาย เป�นต�น  
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ท้ังนี้ ในการบันทึกข�อมูลต�องมีการบันทึกความรู�สึก ปฏิกิริยาต!างๆ ท่ีสังเกตได� สิ่งท่ีเห็น ได�ยินอย!าง
ชัดเจนพร�อมท้ังอธิบายรายละเอียดต!างๆ ส!วนการบันทึกด�วยวิดีโอก็สามารถช!วยได�แต!จะมีข�อจํากัดเนื่องจาก
เลนสLไม!สามารถเก็บรายละเอียดต!างๆ ได�ท้ังหมด โดยควรมีการบันทึกเวลาและกิจกรรมตามลําดับ และถ�า
เป�นไปได�ควรสามารถบันทึก Timeline เวลาท่ีเกิดกิจกรรมใดๆ ข้ึนมา   

(2) การสังเกตการณMแบบไมJมีโครงสร2างลJวงหน2า (Unstructured Observation)   
การสังเกตแบบไม!มีการกําหนดโครงสร�างล!วงหน�านี้  ควรใช�กับสถานการณLเฉพาะหน�าหรือใน

สถานการณLท่ีไม!อาจวางระบบการสังเกตการณLได�เท!านั้น  แนวทางการสังเกตการณLมีหลายอย!าง เช!น ภาษา
ทางร!างกาย การสื่อสารทางใบหน�า สายตา น้ําเสียง  ดังนั้น จึงต�องมีการบันทึกสิ่งท่ีเป�นประโยชนL พฤติกรรมท่ี
สําคัญๆ และพิจารณาดูว!ามีสิ่งใดท่ียังขาดหายไป โดยอาจทําเป�นแผนผังหรือแผนภาพออกมา  

(3) การสังเกตการณMแบบมีโครงสร2างลJวงหน2า (Structured Observation)  

การสังเกตการณLลักษณะนี้ ผู�สังเกตการณLมีการกําหนดแนวทาง รูปแบบของการสังเกตการณLอย!าง
เป�นระบบไว�ล!วงหน�า ซ่ึงต�องทราบว!าจะสังเกตอะไร ในเวลาใด โดยจัดเตรียมแบบบันทึกการสังเกตการณLไว�
อย!างชัดเจนว!าจะบันทึกพฤติกรรมใด และผู�ถูกสังเกตการณLคือใคร โดยอาจมีการซักซ�อมการสังเกตการณLไว�
ล!วงหน�า ซ่ึงจะทําให�ได�ข�อมูลท่ีมีรายละเอียดครบถ�วนและถูกต�อง การสังเกตการณLแบบนี้ ผู�สังเกตการณL
จะต�องผ!านการอบรมก!อน   

ภายหลังจากเก็บข�อมูลมาด�วยวิธีการต!างๆ แล�วจะต�องติดตามตรวจสอบข�อสังเกตหรือข�อสงสัยอย!าง
ต!อเนื่อง มีการตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูล ปฏิกิริยาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสังเกตการณL มีการถอดรหัส
หรือแปลความหมายสิ่งท่ีเห็นออกมา และอาจสัมภาษณLเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนของข�อมูล 

 
5.6 การระบุผลกระทบด2านสังคมโดยวิธีการสัมภาษณMกลุJม (Focus Group)   
 

การทํา Focus Groups หรือท่ีมีชื่อเรียกในภาษาไทย เช!น “การจัดสนทนากลุ!ม” หรือ “การ
สัมภาษณLกลุ!ม” เป�นเทคนิคการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพรูปแบบหนึ่ง โดยการรวบรวมข�อมูลจากกลุ!มบุคคลท่ีมี
ส!วนร!วม (Participants) จํานวนไม!มากนัก โดยปกติจะมีต้ังแต! 8-12 คน หรือบางครั้งก็แค!เพียง 5-7 คน 
ดําเนินการโดยผู�ดําเนินการสัมภาษณL (Moderator) หรือผู�อํานวยความสะดวก (Facilitator) โดยอาศัย
ปฏิสัมพันธLภายในกลุ!มเพ่ือได�ข�อมูลท่ีต�องการ ใช�เวลาต้ังแต! 40 นาที ถึง 3 ชั่วโมง 

ท้ังนี้กระบวนการ “การจัดสนทนากลุ!ม” หรือ “การสัมภาษณLกลุ!ม” สามารถแบ!งได�เป�น 3 
กระบวนการคือ กระบวนก!อนเริ่มการจัดสัมภาษณLกลุ!ม กระบวนการระหว!างสัมภาษณLกลุ!ม และกระบวนการ
ภายหลังจากการจบการสัมภาษณLกลุ!ม 

5.6.1 กระบวนกJอนเริ่มการจัดสัมภาษณMกลุJม 
ก!อนท่ีจะมีการเริ่มการ “สัมภาษณLกลุ!ม” นั้น จะต�องมีการเตรียมความพร�อมท้ังการจัดหาผู�มาเข�าร!วม

การสัมภาษณL การจัดสภาพแวดล�อมและสถานท่ีในการสัมภาษณL และการเตรียมการด�านผู�ดําเนินการ
สัมภาษณLและผู�ช!วยดําเนินการสัมภาษณL การเตรียมแนวคําถามท่ีจะใช�ในการสัมภาษณL โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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(1) ผู2มาเข2ารJวมการสัมภาษณM (Participants) 
การคัดเลือกผู�มาเข�าร!วมการสัมภาษณLจะต�องมีการจัดต้ังเกณฑLการเลือกกลุ!มตัวอย!าง โดยสามารถ

คัดเลือกจากลักษณะทางประชากรศาสตรLของผู�ท่ีจะเข�าร!วม โดยจะคัดเลือกผู�ท่ีมีประสบการณLตรงและมีภูมิ
หลังคล�ายๆ กันหรือใกล�เคียงกัน เพ่ือประโยชนLในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว!างสมาชิกในกลุ!มสัมภาษณL
และเพ่ือให�แน!ใจว!าผู�เข�าร!วมมีคุณสมบัติตรงกับหัวข�อและจุดประสงคLของการสนทนา ซ่ึงกลุ!มผู�เข�าร!วมควรจะมี
ประมาณ 5 - 12 คนต!อครั้ง 

ท้ังนี้ สามารถท่ีจะจัดหาเครื่องด่ืม ของขบเค้ียว หรือของท่ีระลึกเล็กๆ น�อยๆ ให�แก!ผู�เข�าร!วมการ
สัมภาษณL เพ่ือสร�างความน!าสนใจในการจัดสนทนากลุ!มแต!ละครั้ง 

(2) การจัดสภาพแวดล2อม/สถานท่ีรJวมสนทนา (Environment) 
การจัดสภาพแวดล�อมในการสัมภาษณLกลุ!มมีความสําคัญมาก เนื่องจากบรรยากาศท่ีสบายๆ เป�น

กันเอง จะส!งผลให�ผู�เข�าร!วมสนทนามีความยินดีท่ีจะตอบคําถามหรือแสดงความคิดมากกว!าบรรยากาศท่ีกดดัน
หรืออึดอัด ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�ว จะมีการเตรียมสถานท่ีและเก�าอ้ีล�อมกันเป�นวงกลม เพ่ือให�ทุกคนมีส!วนร!วมและ
รับฟ|งได�อย!างท่ัวถึง และใช�การบันทึกภาพหรือเสียงก็เป�นทางเลือกหนึ่งในการช!วยจดจําข�อมูล 

(3) ผู2ดําเนินการสัมภาษณM (Moderator) 
ผู�ดําเนินการสัมภาษณLถือได�ว!าเป�นป|จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดสัมภาษณLกลุ!ม เนื่องจากผู�ดําเนินการ

สัมภาษณLจะต�องดําเนินการสนทนาและมีปฏิสัมพันธLกับผู�มาเข�าร!วมการสัมภาษณLเพ่ือเก็บข�อมูลท่ีต�องการ 
ดังนั้น ผู�ดําเนินการสัมภาษณLจะต�องมีลักษณะดังต!อไปนี้  

- ต�องเป�นผู�มีทักษะหรือประสบการณLในการดําเนินการสนทนาหรือการสัมภาษณLแบบเป�นกลุ!ม 
- สามารถใช�คําถามท่ีสามารถชักจูง หรือนําเข�าสู!ประเด็นหลักของการสนทนาได� 
- สามารถกําหนดว!าจะอนุญาตให�ผู�เข�าร!วมการสัมภาษณLสามารถพูดได�เม่ือใด 
- สามารถสร�างความน!าเชื่อถือแก!ผู�เข�าร!วมการสัมภาษณL ซ่ึงจะเป�นสิ่งท่ีทําให�ได�ผลลัพธLท่ีดีข้ึน 
- ใช�รูปแบบการสนทนาและพูดคุยอย!างมีจุดมุ!งหมาย และมีการกล!าวแนะนําเพ่ือสร�างความเข�าใจกับ
ผู�เข�าร!วมการสัมภาษณLประมาณ 3-5 นาที 
- สามารถควบคุมปฏิกิริยาของผู�เข�าร!วมการสัมภาษณLได�อย!างแยบยล 
- ควรจะมีการสบสายตากับผู�เข�าร!วมการสัมภาษณLเป�นครั้งคราว เพ่ือสร�างความไว�ใจและความ
น!าเชื่อถือ 
- สามารถสรุปปzดท�ายการสัมภาษณLได�อย!างครบถ�วน 
(4) ผู2ชJวยดําเนินการสัมภาษณM (Assistant Moderator) 
หน�าท่ีหลักของผู�ช!วยดําเนินการสัมภาษณL ได�แก! ให�การต�อนรับผู�เข�าร!วมการสัมภาษณLและคอย

อํานวยความสะดวกทุกด�าน เช!น การบริการน้ํา อาหารว!าง รวมท้ังคอยควบคุมไม!ให�ผู�เข�าร!วมการสัมภาษณL
ได�รับการรบกวนจากภายนอก จัดหาอุปกรณLบันทึก (ถ�าต�องใช�) จดบันทึก สังเกตผู�เข�าร!วมการสัมภาษณL 



25 

 

ถ!ายทอดข�อมูลให�แก!ผู�ดําเนินการสัมภาษณLหลังจากจบหัวข�อประชุม จัดทําแบบประเมินหรือช!วยเหลือด�วยการ
วิเคราะหLข�อมูลและการรายงาน 

(5) การเตรียมแนวคําถามท่ีจะใช2ในการสัมภาษณM (Question Development) 
แนวคําถามจะต�องมีการกําหนดไว�ก!อนล!วงหน�า และจะต�องมีการจัดเป�นหมวดหมู! และลําดับก!อนหลัง 

เพ่ือปQองกันความสับสนในการสนทนา 
5.6.2 กระบวนการระหวJางสัมภาษณMกลุJม 
การเตรียมการก!อนท่ีจะมีการร!วมกลุ!มสัมภาษณLจะมีส!วนสําคัญท่ีทําให�การสัมภาษณLกลุ!มเป�นไปอย!าง

ราบรื่น ซ่ึงการดําเนินการสนทนาหรือการสัมภาษณLกลุ!มนั้น จะต�องมีการเชิญสมาชิกผู�เข�าร!วมสัมภาษณLเข�าไป
ในห�องท่ีจัดเตรียมไว� หากเป�นห�องท่ีใหญ!และสมาชิกนั่งห!างกัน จะต�องมีระบบเสียงเข�ามาช!วยให�การสนทนา
เป�นไปอย!างราบรื่นชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีปQายชื่อสําหรับสมาชิกทุกคน โดยวางปQายชื่อไว�ด�านหน�าเพ่ือให�
สมาชิกผู�เข�าร!วมสัมภาษณLสามารถเรียกชื่อกันได� โดยการเริ่มต�นการสนทนากลุ!มนั้น จะเริ่มต�นด�วยการแนะนํา
ตนเอง และผู�ดําเนินการสัมภาษณLจะชี้แจงวัตถุประสงคLการสนทนา พร�อมท้ังแจ�งด�วยว!าจะมีการบันทึกเสียงไว�
ด�วย ซ่ึงการบันทึกเทปจะใช�ในกรณีท่ีต�องการเก็บรวบรวมคําให�สัมภาษณLท่ีถูกต�องแม!นยํามากๆ เพ่ือให�มี
แหล!งข�อมูลท่ีพร�อมจะนํามาใช�งาน อย!างไรก็ตาม ควรคํานึงถึงการได�รับความยินยอมจากผู�ถูกสัมภาษณLด�วย
เพราะการถูกบันทึกเทปสามารถมีผลต!อความรู�สึกของผู�ถูกสัมภาษณL จนในบางครั้งทําให�ผู�ถูกสัมภาษณLไม!
อยากมีส!วนร!วมในการสนทนากลุ!ม  

ท้ังนี้ ในระหว!างการดําเนินการสัมภาษณLนั้น ผู�ดําเนินการสัมภาษณLต�องสร�างบรรยากาศท่ีเป�นมิตร
และสร�างความคุ�นเคยให�แก!ผู�เข�าร!วมสัมภาษณL และเริ่มถามคําถามตามลําดับท่ีเตรียมไว� ซ่ึงโดยปกติแล�วจะ
เริ่มจากคําถามโดยท่ัวไปก!อน แล�วค!อยๆ ถามต!อด�วยคําถามท่ีเจาะลึก และควรหลีกเลี่ยงคําถามปลายปzด เช!น 
คําถามท่ีต�องตอบว!า ใช!หรือไม!ใช! หรือการถามย้ําๆ ว!า ทําไมหรือเพราะเหตุใด  

ในระหว!างการสัมภาษณLนั้น ผู�ดําเนินการสัมภาษณLต�องรับฟ|งสิ่งท่ีสมาชิกผู�เข�าร!วมสัมภาษณLสนทนา
อย!างต้ังอกต้ังใจ และมีการสนทนาโต�ตอบอย!างนุ!มนวลเพ่ือสร�างบรรยากาศการสนทนาให�ราบรื่นและ
หลีกเลี่ยงความขัดแย�งท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากนั้นแล�ว ผู�ดําเนินการสัมภาษณLและผู�ช!วยดําเนินการสัมภาษณLต�อง
มีการเก็บและวิเคราะหLข�อมูลโดยการการวาดแผนภาพ (Diagram) ของการจัดเรียงท่ีนั่งในการสัมภาษณLและ
จดลักษณะเด!นของสมาชิกผู�เข�าร!วมการสัมภาษณL (เช!น สีผม เพศ การแต!งกาย เป�นต�น) จดบันทึกใจความ
สําคัญของการสนทนา รวมท้ังความรู�สึกหรือความคิดเห็นต!างๆ ของสมาชิกผู�เข�าร!วมการสัมภาษณL  

5.6.3 กระบวนการภายหลังจากการจบการสัมภาษณMกลุJม 
ภายหลังจากการดําเนินการสัมภาษณLเสร็จสิ้นแล�ว จะต�องมีการรวบรวมข�อมูลการจดบันทึกการ

สนทนากลุ!มและเตรียมจัดทําสรุปการสัมภาษณL โดยต�องมีนําเสนอผลลัพธLท่ีได�ภายในกลุ!มการสัมภาษณL และมี
การอธิบายสิ่งท่ีพบเจอท่ีตรงกับจุดประสงคLในการจัดการสัมภาษณL นอกจากนี้ ควรมีการเปรียบเทียบผลท่ีได�
จากการสัมภาษณLในครั้งนี้กับครั้งก!อนๆ ด�วย ท้ังนี้ ผู�ดําเนินการจัดการสัมภาษณLกลุ!มจะต�องนําข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณLมาจัดทํารายงานเพ่ือให�มีประโยชนLต!อผู�มีส!วนได�ส!วนเสีย (Stakeholders) ต!อไป 
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5.7 การคิดวิเคราะหMเชิงกลยุทธM และการคิดวิเคราะหMในเชิงทางการเมือง โดยไมJเปLนการเมือง  
 

5.7.1 การคิดวิเคราะหMเชิงกลยุทธM  
“การคิดวิเคราะหMเชิงกลยุทธM” (Thinking strategically) หมายถึง การคิดวิเคราะหLโดยคํานึงถึง

ความสัมพันธL ซ่ึงกรอบในการคิดวิเคราะหLเชิงกลยุทธLประกอบไปด�วย ลักษณะความสัมพันธLท่ีต�องคํานึงถึง 6 
ประเภท ดังต!อไปนี้ 
 - การโน�มนาวการมีส!วนร!วมของผู�ร!วมทํางาน/แนวร!วม 
 - การติดต!อสร�างความสัมพันธLกับฝ�ายตรงข�าม 

- การมีปฏิสัมพันธLกับผู�เสียประโยชนL  
- การดูแล การสนับสนุน กับผู�ท่ีสร�างป|ญหา  
- การเฝQาดูสัญญาณจากผู�มีอํานาจในการตัดสินใจ  
- เรียนรู�และเข�าใจ โดยมองสะท�อนตัวของคุณเองจากมุมมองของบุคคลนอก  

 ในแง!นี้ การพิจารณารูปแบบความสัมพันธLข�างต�น ต�องคํานึงบุคคลท่ีเก่ียวข�องในความสัมพันธLนั้น 
กล!าวคือ เม่ือเกิดประเด็นป|ญหาใดๆ ข้ึนมา ก็ต�องพิจารณาได�ว!า บุคคลใดอยู!ในฐานะความสัมพันธLใดใน
ประเด็นป|ญหา มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) พันธมิตร : เรียบเรียงรายชื่อบุคคลหรือกลุ!มคนท่ีทํางานร!วมกัน หรือช!วยเหลือกัน โดยพิจารณา
จากการช!วยเหลือหรือสนับสนุน ประเด็นป|ญหา/การริเริ่มเรื่องใหม!ๆท่ีกําลังเผชิญ ซ่ึงต�องพิจารณาต!อไปว!าควร
จะใช�กลยุทธL หรือวิธีการใดท่ีจะทําให�การทํางานเกิดผลได� 

(2) ฝzายตรงข2าม: เรียบเรียงรายชื่อบุคคลหรือกลุ!มคนท่ีไม!เห็นด�วยหรือคัดค�านงานหรือภารกิจท่ีทํา
อยู! โดยบุคคลหรือกลุ!มคนนั้น จะสูญเสียผลประโยชนLหากภารกิจของเราประสบความสําเร็จ  

(3) ผู2เสียประโยชนM: การแก�ไขประเด็นป|ญหาใดๆ มักจะทําให�เกิดความเสียหายกับบางกลุ!มคน 
นอกจากนั้น ต�องพิจารณาว!าเกิดความเสียหายอะไรบ�าง ทักษะ ความสามารถ หรือกิจกรรม อะไรบ�างท่ีคน
กลุ!มนี้จะต�องเรียนรู�เพ่ือใช�พัฒนาต!อไป สังเกตได�ง!ายๆว!า หากคุณประสบความสําเร็จในประเด็นใด ฝ�ายท่ีเสีย
ประโยชนLก็คือฝ�ายท่ีเสียหายท่ีสุดในประเด็นดังกล!าว 

(4) ตัวป̀ญหา: สิ่งท่ีต�องพิจารณาคือ ใครคือตัวป|ญหาใน องคLกร (ระบบ) ประการต!อมาท่ีต�อง
พิจารณาคือ แนวทางการทํางานใดท่ีบุคคลตัวป|ญหาทําให�องคLกรสูญเสียไป และท�ายท่ีสุดแล�วคุณจะสามารถ
ส!งเสริมบุคคลตัวป|ญหาให�ทํางานมีประสิทธิภาพข้ึนหรือไม!สร�างป|ญหาข้ึนได�อย!างไร  

(5) บุคคลผู2มีอํานาจ: ใครเป�นผู�มีอํานาจในสายงาน (หรือองคLกรหรือระบบ) นี้บ�าง โดยพิจารณาจาก
คนท่ีสามารถจะสั่งการให�ทําหรือหยุดดําเนินการงานใดๆได�   

(6) การยอมรับป̀ญหาของตนเอง: หากสามารถท่ีจะมองเห็นตัวตนและลักษณะนิสัยของตัวเองได� ก็
จะสามารถแยกแยะป|ญหาท่ีเกิดข้ึนได�โดยง!าย ดังนั้น สิ่งท่ีจําเป�นต�องหาให�เจอคือ ลักษณะนิสัย หรือวิธีการคิด
แบบใดท่ีจะช!วยให�แก�ป|ญหาต!างๆให�ลุล!วงไปได�  ขณะเดียวกัน ก็ควรมีเหตุผลท่ีสามารถรองรับถึงพฤติกรรม
บางอย!างได� รวมถึงสามารถอธิบายเหตุผลของลักษณะนิสัย ความรู�สึก แนวคิด หรือความรู�สึกส!วนตัวอันจะทํา
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ให�เกิดความท�อแท� บางครั้งอาจแก�ไขได�ด�วยการเปzดเผยให�ผู�อ่ืนได�รับรู� หรือยินยอมให�เขาเป�นหนึ่งในผู�ร!วมงาน
ของคุณ หรือเป�นส!วนสําคัญในการทํางานของคุณ ซ่ึงคุณเองก็จะได�ประโยชนLจากการดึงเอาสิ่งดีดีจาก
ความสัมพันธLท่ีดีนั้น 

ท�ายท่ีสุดแล�ว  นอกจากการคิดวิเคราะหLเชิงกลยุทธLโดยคํานึงถึงความสัมพันธLต!างๆ ท่ีเก่ียวข�องแล�ว  
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวิเคราะหLพฤติกรรมของตัวคุณเองผ!านกระบวนการต้ังคําถามและตอบ
ประเด็นคําถาม ดังต!อไปนี้ 

- หากคุณสามารถก�าวถอยออกมาและพิจารณาถึงบทบาทและพฤติกรรมของตัวคุณเองได� คุณจะมี
ส!วนทําให�ป|ญหาท่ีเกิดข้ึนคลี่คลายได�อย!างไร  

- พฤติกรรมใดท่ีคุณน!าจะต�องปรับเปลี่ยนเพ่ือแก�ไขป|ญหาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน การคิดอย!างมีเหตุมีผล
หรือการใช�ยุทธวิธีต!างๆ 

- จากพฤติกรรมอย!างท่ีเป�นอยู!ในขณะนี้ คุณคิดว!าป|จจัยอะไรท่ีคุณน!าจะเปลี่ยนแปลงตนเองได� ไม!ว!า
จะเป�นความคิดเห็นต!างๆ อารมณL หรือความรู�สึกส!วนตัวของคุณ  

- หากคุณสามารถใช�ยุทธวิธีในการแก�ไขป|ญหาร!วมกับผู�อ่ืนได�  คุณคิดว!า ป|ญหาเรื่องใดบ�างท่ีคุณจะ
อนุญาตให�ผู�อ่ืนเข�ามามีส!วนร!วม หรือเชิญบุคคลนั้นเข�ามาเป�นส!วนหนึ่งของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
แก�ไขป|ญหาของคุณ  

5.7.2 การคิดวิเคราะหMในเชิงทางการเมือง (Thinking Polically) 
  การคิดวิเคราะหLในเชิงการเมือง เป�นวิธีการคิดในลักษณะของการเชื่อมโยงพฤติกรรม และเหตุการณL
และบุคคลต!างๆ เข�าด�วยกัน ทําให�เห็นถึงความสัมพันธLผูกโยงกันเป�นระบบ มีรากฐานความคิดมาจากระบบพล
วัตรหรือความเปลี่ยนแปลงของมนุษยL (Human dynamics) ซ่ึงแตกต!างจากการคิดวิเคราะหLโดยยึดโยงกับข�อ
ผิดถูกหรือคิดแบบแยกส!วน แต!จําเป�นต�องขยายมุมมองให�กว�างออก เพ่ิมจํานวนผู�มีส!วนได�เสีย รวมถึงกลุ!มคน
ท่ีมีปฏิสัมพันธLในหลากหลายรูปแบบท่ีได�รับผลประโยชนLและผลกระทบท่ีแตกต!างกันออกไป 
  ท้ังนี้ หลักการสําคัญของการคิดวิเคราะหLในเชิงทางการเมือง ได�แก! 

- การท่ีมีผู�เห็นด�วยหรือยอมรับในความคิดของเรานั้นยังไม!ถือว!าเพียงพอ ดังนั้น ในบางครั้งจึงควรลด
ความสําคัญของบุคคลเหล!านั้น แต!มุ!งเน�นความสําคัญไปท่ีกระบวนการคิดอย!างเป�นระบบ โดยวิเคราะหLถึง
ผลกระทบของป|ญหาต!างๆ คํานึงถึงสิ่งท่ีแต!ละบุคคลให�ความสําคัญ รวมถึงพิจารณาเปQาหมายท่ีแต!ละคน
ต�องการ  

- วิธีการคิดวิเคราะหLอย!างเป�นระบบ (Think systemically) นั้น จะต�องปรับเปลี่ยนกรอบความคิด
และทําความเข�าใจธรรมชาติของระบบว!าทุกสิ่งทุกอย!างมีความเชื่อมโยงและสัมพันธLกัน ดังนั้น จึงจําเป�นต�อง
มองและคิดวิเคราะหLภาพรวมแทนการพิจารณาแบบแยกส!วน โดยจะต�องฝSกให�มองเห็นความสัมพันธLต!างๆ 
เป�นวงจรท้ังระบบสําหรับประเด็นท่ีพิจารณาและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง   

- ในการคิดวิเคราะหLในเชิงทางการเมืองนั้น จําเป�นต�องมีการปรับตัวเพ่ือคิดท้ังในแง!มุมบวกและคิดใน
แง!สภาพความเป�นจริง เนื่องจากการคิดในแง!บวกมากเกินไป อาจนําไปสู!ความคิดท่ีต้ืนเขินและไม!ลึกซ้ึง  
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ในขณะท่ีการคิดในแง!ลบหรือมองสภาพความเป�นจริงจนเกินพอดี อาจก!อให�เกิดความไม!เชื่อม่ันและนํามาซ่ึงข�อ
สงสัยเกินความจําเป�น ดังนั้น จึงต�องคิดวิเคราะหLโดยผสมผสานในทุกแง!มุม 

- การสร�างสมมติฐานเป�นสิ่งสําคัญสําหรับการคิดวิเคราะหLในเชิงการเมือง โดยการต้ังสมมติฐานข้ึนมา
นั้นจะต�องคิดว!าเป�นสิ่งท่ีน!าสนใจและอาจเป�นไปได� แต!ไม!ใช!การยึดว!าจะต�องเป�นข�อเท็จจริงท่ีถูกต�องเสมอไป   

- นอกจากนี้  ในการคิดวิเคราะหLจะต�องแยกตัวตนออกจากบทบาทท่ีรับผิดชอบ พิจารณาความ
แตกต!างในแต!ละบทบาทและปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองตามเจตนาหรือสถานการณLในช!วงเวลานั้นๆ 
เพ่ือให�เกิดการวิเคราะหLในแง!มุมท่ีหลากหลาย 

 
6. ประโยชนMท่ีได2รับ 

การเข�าร!วมอบรมในครั้งนี้ เป�นโอกาสอันดีท่ีทําให�พนักงานและเจ�าหน�าท่ีในภารกิจด�านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศนL ได�มีโอกาสเข�าไปศึกษาความรู�และประสบการณLจากคณะอาจารยLมหาวิทยาลัยชั้น
นําระดับโลก โดยได�เรียนหลักสูตรพิเศษในเรื่องการจัดอบรมด�านการการประเมินผลกระทบทางด�านสังคม 
(Social Impacts) ผ!านการใช�เครื่องมือทางด�านคุณภาพ (Qualitative Method) เช!น การทําแบบสอบถาม 
การสังเกตการณL และการสัมภาษณLเป�นกลุ!ม ซ่ึงการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดแก!ภาคสังคมดังกล!าวมีความสําคัญ
ในการนํามาปรับใช�ในการร!างนโยบายหรือกฎเกณฑLในการกํากับดูแลของสํานักงาน กสทช. ได� เนื่องจากการ
ตรวจสอบผลกระทบเชิงสังคมถือเป�นกลไกหนึ่งในการวิเคราะหLนโยบายอย!างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช!วยให�การ
ออกกฎเกณฑLบรรลุเปQาหมายและวัตถุประสงคL และยังสร�างต�นทุนท่ีน�อยท่ีสุด  

นอกจากนี้ กรณีศึกษาในการอบรมในครั้งนี้ ก็เป�นประโยชนLอย!างยิ่งสําหรับผู�เข�าร!วมอบรม เนื่องจาก
เป�นโอกาสอันดีท่ีผู�ศึกษาได�ร!วมแลกเปลี่ยนประสบการณLจริงกับผู�บรรยาย และนําเอาสิ่งท่ีประสบผลสําเร็จใน
กระบวนการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมในการออกกฎเกณฑLมาประยุกตLใช� นอกจากนั้น ผู�เข�าร!วมการ
อบรมยังได�เรียนรู�ข�อผิดพลาดและผลลัพธLต!างๆ ท่ีเกิดจากการวิเคราะหLกรณีศึกษา จนสามารถนํามาเป�น
บทเรียนและข�อควรระวังในการปรับใช�ในออกกฎเกณฑLต!อไปได� 
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1. MARK JAMISON, Director, PURC, University of Florida  

Dr. Mark Jamison is the director of the Public Utility Research Center (PURC) at the 
University of Florida and also serves as its director of Telecommunications Studies. He 
provides international training and research on business and government policy, focusing 
primarily on utilities and network industries. He co-directs the PURC/World Bank 
International Training Program on Utility Regulation and Strategy.  

Dr. Jamison’s current research topics include leadership and institutional 
development in regulation, competition and subsidies in telecommunications, and 
regulation for next generation networks. He has conducted education programs in numerous 
countries in Asia, Africa, Europe, the Caribbean, and North, South, and Central America. Dr. 
Jamison is also a research associate with the UF Center for Public Policy Research and with 
Cambridge Leadership Associates, where he provides consulting and training on adaptive 
leadership. He is an affiliated scholar with the Communications Media Center at New York 
Law School.  

Dr. Jamison is the former associate director of Business and Economic Studies for the 
UF Center for International Business Education and Research and has served as special 
academic advisor to the chair of the Florida Governor's Internet task force and as president 
of the Transportation and Public Utilities Group.  

Previously, Dr. Jamison was manager of regulatory policy at Sprint, head of research 
for the Iowa Utilities Board, and communications economist for the Kansas Corporation 
Commission. He has served as chairperson of the National Association of Regulatory Utility 
Commissioners (NARUC) Staff Subcommittee on Communications, chairperson of the State 
Staff for the Federal/State Joint Conference on Open Network Architecture, and member of 
the State Staff for the Federal/State Joint Board on Separations. Dr. Jamison was also on the 
faculty of the NARUC Annual Regulatory Studies Program and other education programs. 
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Jasmine E. McNealy is an assistant professor in the Department of Telecommunication, in 
the College of Journalism and Communications at the University of Florida, where she 
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studies information, communication and technology with a view toward influencing law and 
policy. 

She holds a PhD in Mass Communication with and emphasis in Media Law, and a J.D. 
from the University of Florida, and a Bachelors of Science in both Journalism and Afro-
American studies from the University of Wisconsin. 


