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บทที่ ๑ ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื ่องมือเป็นสิ ่งสำคัญมากในการพัฒนาและปฏิรูป
กระบวนการทำงานให้ทันกับสถานการณ์นโยบายของประเทศประเทศ พร้อมกับสามารถวิเคราะห์คาดการณ์
และอธิบายการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์แนวความคิดในการวิเคราะห์ด้วยการมองอนาคต (Foresight) เป็นหลักวิชาการ
ที ่ต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) และจินตนาการ 
(Imagination) ซึ่งลักษณะแนวคิดดังกล่าวต้องมีการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้และทำความเข้าใจกระบวนการ
ตัดสินใจร่วมกัน (Participatory Deliberative Process) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จริงจังและยั่งยืน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตาม
การคาดการณ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการออกแบบกำหนด 
กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งทางบวกและแก้ไขสถานการณ์ทางลบ การนำข้อมูล
ต่าง ๆที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สามารถสื่อถึงความต้องการพื้นฐานของ
ประชาชนที่ถ่ายทอดแพร่หลายอย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือข้อมูลให้เชื่อมโยง ผู้บริหาร
สามารถสร้างกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นการ
บริหารงานรูปแบบใหม่ที่ท้าทายและกรุงเทพมหานครไม่เคยดำเนินการในลักษณะนี้มาก่อน สำนักยุทธศาสตร์
และประเมินผลจึงพิจารณาเสนอโครงการนำร่องในการบูรณาการข้อมูลจากสื่อออนไลน์ให้สามารถจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยนำข้อมูลหรือสารสนเทศไปใช้ให้สามารถวิเคราะห์
คาดการณ์อนาคตเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กรุงเทพมหานครและเกิดประโยชน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของประเทศไทยต่อไป 
 

๑.๒ วตัถปุระสงค ์
๑.๒.๑ เพือ่ส ารวจ รบัฟัง ตดิตาม ขอ้มลูสถานการณ์ของประชาชนบนสือ่สงัคมออนไลน์และ

จากแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรุงเทพมหานคร 
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
๑.๒.๓ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกตาม

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคม 
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๑.๓ เป้าหมายการด าเนินงาน 
กรุงเทพมหานครมียุทธศาสตร์เชิงรุกเข้าถึงความต้องการ ความคาดหวังของสังคมต่อการบริการ

ของกรุงเทพมหานคร มีข ้อเสนอแนะ รวมทั ้งมีการจัดการแก้ไขปัญหาหรือประเด็นในทางลบของ
กรุงเทพมหานครก่อนที่จะลุกลามเป็นวิกฤติ (Crisis) 

 
๑.๔ ขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 

๑.๔.๑ ที่ปรกึษาจะต้องท าการศกึษา ส ารวจ รวบรวมและวเิคราะห์ปัจจยัจากขอ้มูลสารสนเทศ 
กลุ่มข้อมูลจากโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร สื่อสังคมออนไลน์แหล่งข้อมู ลของ
กรุงเทพมหานครและแหล่งขอ้มูลอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกจิที่ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างน้อยประกอบดว้ย 

๑.๔.๑.๑ เหตุการณ์ประเดน็ที่ประชาชนกล่าวถงึ ที่ปรกึษาจะต้องศกึษา ส ารวจ รวบรวม
วเิคราะหข์อ้มลูทีส่ง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๑.๒ การขายส่งและขายปลีก ที่ปรกึษาจะต้องศึกษา ส ารวจ รวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมูล ให้เห็นถึงมูลค่าโดยรวมของตลาดการขายส่งและขายปลีก เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า  
แผงลอย ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ
กรุงเทพมหานคร รวมถงึศกึษาลกัษณะการใหบ้รกิาร วถิขีองการตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง  

๑.๔.๑.๓ การเงนิ การธนาคาร และการประกนัภยั ทีป่รกึษาจะต้องศกึษา ส ารวจ รวบรวม
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง มู ล ค่ า โ ดย ร ว มขอ งต ล าดก า ร เ งิน  ก า ร ธ น าค า ร  แ ล ะ 
การประกนัภยั ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ของ
กรุงเทพมหานคร รวมถงึศกึษาลกัษณะการใหบ้รกิาร และวถิทีีเ่ปลีย่นแปลง  

๑.๔.๑.๔ ภาระหนี้สนิของประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทีป่รกึษาจะตอ้งศกึษาส ารวจ 
รวบรวมและวเิคราะห์ให้เห็นถึงสภาพหนี้สินของประชาชน ทัง้ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

๑.๔.๑.๕ การลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ปรกึษาจะต้องศกึษา ส ารวจ รวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มลู ใหเ้หน็ถงึมลูค่าของการลงทุนในช่วงก่อนและในช่วงทีเ่กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถงึศกึษาลกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลง 

๑.๔.๑.๖ การผลติสนิคา้อุตสาหกรรม ทีป่รกึษาจะตอ้งศกึษา ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มูล ให้เหน็ถงึมูลค่าโดยรวมของตลาดการผลติสนิค้าอุตสาหกรรม ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกดิการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาลักษณะที่
เปลีย่นแปลง  

๑.๔.๑.๗ ที่พกัแรมและบรกิารด้านอาหาร ที่ปรกึษาจะต้องศึกษา ส ารวจ รวบรวม  และ
วิเคราะห์ข้อมูล ให้เห็นถึงมูลค่าโดยรวมของตลาดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตลอดจนการ
ท่องเทีย่ว และธุรกจิบรกิารอื่น ๆ ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโร
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น า  ๒ ๐ ๑ ๙  
ของกรุงเทพมหานคร รวมถงึศกึษาลกัษณะการใหบ้รกิารทีเ่ปลีย่นแปลง 

๑.๔.๑.๘ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่ปรกึษาจะต้องศึกษา ส ารวจ รวบรวม  และ
วเิคราะหข์อ้มลู ใหเ้หน็ถงึมลูค่าโดยรวมของตลาดการขนสง่และสถานทีเ่กบ็สนิคา้ เช่น การขนสง่ทางบก 
ทางน ้า และทางอากาศ ตลอดจนบรกิารที่เกี่ยวเนื่องกบัการขนส่งและเกบ็สนิค้าต่าง ๆ ในช่วงก่อนและ
ในช่วง ที่เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร รวมถงึศกึษา
ลกัษณะการใหบ้รกิาร ทีเ่ปลีย่นแปลง 

๑.๔.๒ ทีป่รกึษาจะตอ้งท าการศกึษา ส ารวจ รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศ แหล่งขอ้มลู
กรุงเทพมหานคร และแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ ในดา้นสงัคม เพือ่ศกึษาถงึสาเหตุของปัญหาทางสงัคม ทีเ่กดิขึน้
ในสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างน้อยประกอบดว้ย 

๑.๔.๒.๑ เหตุการณ์ประเดน็ที่ประชาชนกล่าวถงึ ที่ปรกึษาจะต้องศกึษา ส ารวจ รวบรวม  
วเิคราะหข์อ้มลูทีส่ง่ผลกระทบต่อการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๒.๒ การศกึษา ทีป่รกึษาจะต้องศกึษา ส ารวจ รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล ใหเ้หน็ถงึ  
ภาพรวมของการศึกษาในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั  
โคนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๒.๓ ความปลอดภัย ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
ใหเ้หน็ถงึภาพรวมของความปลอดภยัในช่วงก่อนและในช่วงทีเ่กดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ ไวรสัโคนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๒.๔ การบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร โดยที่ปรึกษาจะต้องศึกษา ส ารวจ 
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล ใหเ้หน็ถงึภาพรวมการบรหิารราชการ ในช่วงก่อนและในช่วงทีเ่กดิการแพร่
ระบาด ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร 

๑ .๔ .๒ .๕  ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ที่ปรึกษาจะต้องศึกษา ส ารวจ รวบรวม  
และ วิเคราะห์ข้อมูล ให้เห็นถึงภาพรวมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ในช่วงก่อนและในช่วงที่เกิด
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๓ ทีป่รกึษาจะต้องน าองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศกึษา มาวเิคราะหแ์ละจดัท าแนวทางใน การ
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชงิรุกอย่างเร่งด่วนภายใต้
ประเดน็ ยุทธศาสตรท์ัง้ ๗ ประเดน็ของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔.๔ ที่ปรึกษาจะต้องวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมของ  
กรุงเทพมหานคร โดยจ าลองวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะส่งผลกับประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มรีายละเอยีดดงันี้ 

๑.๔.๔.๑ ทีป่รกึษาจะต้องเสนอตวัอย่างของวกิฤตการณ์หรอืสถานการณ์ฉุกเฉินทีส่ง่ผลต่อ 
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๔ กรณ ี
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๑.๔.๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมท าการศึกษาและจ าลอง 
วิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อระดมความคิดเห็นและสรุปผลการระดมความคดิเห็นจาก
ผูบ้รหิาร และขา้ราชการทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่พฒันางานยุทธศาสตรข์องกรุงเทพมหานคร โดยใหผู้เ้ขา้รบัการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ สามารถด าเนินการศึกษา ส ารวจ และวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เชงิรุกตามสถานการณ์เศรษฐกจิและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวน
อย่างน้อย ๔ ครัง้ ครัง้ละไม่ต ่ากว่า ๔๐ คน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วนั (เต็ม )ต่อครัง้ ในสถานที่
ของเอกชน 

๑.๔.๔.๓ ทีป่รกึษาจะต้องจดัท ารายงานผลการวเิคราะหส์ถานการณ์จ าลอง พรอ้มบทสรุป  
และข้อเสนอแนะ โดยมีการคาดการณ์รูปแบบพฤติกรรมของประชาชน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มด้าน
เศรษฐกจิ และสงัคมของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงขอ้มูลเป็นรายวนั รายสปัดาห ์และรายเดอืน (Ad-
Hoc Report) 

๑.๔.๕ ที่ปรกึษาจะต้องจดัสมัมนาทางวชิาการเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และประชาสมัพนัธ์  
การส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อพฒันางานของกรุงเทพมหานครให้ตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ใหผู้บ้รหิารและขา้ราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่
น้อยกว่า ๓ ครัง้ ครัง้ละไม่ต ่ากว่า ๕๐ คน ในสถานทีข่องเอกชน 

๑.๔.๖ ทีป่รกึษาจดัพมิพร์ายงานผลการวเิคราะหข์อ้มูลรายเดอืน และรายงานสรุปผลการศกึษา  
วเิคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะเชงินโยบายให้กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๒๐ ชุด 
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๑.๕ แผนการด าเนินงานและการส่งมอบงานของท่ีปรึกษาและการเบิกจ่ายเงิน 
กำหนดเวลาการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวด ดังนี้ 

ตารางที ่0-1 ตารางการส่งมอบงานในแต่ละงวด 

งวดท่ี งานท่ีส่งมอบ วนัท่ีส่งมอบ 
จ่ายค่าจ้าง  
(ร้อยละ) 

๑ ๑) รายงานการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน ๖๐ ชุด ชุด
ละไม่น้อยกว่า ๓ เล่ม ประกอบดว้ย  

(๑) แผนการด าเนินงานตลอดโครงการตามขอบเขตงาน
โครงการ 

(๒) รายละเอียดผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัมนา
ทางวชิาการ และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ด าเนินการ
ครบถว้นตามขอบเขตการด าเนินงาน 
๒) จดัสมัมนาทางวชิาการส าหรบัผูบ้รหิาร และขา้ราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ แผนการ
ด าเนินงาน การรวบรวมขอ้มลู และส ารวจความตอ้งการจาก
ผูเ้ขา้ร่วม จ านวน ๑ ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมไมน้่อยกว่า ๕๐ คน 
๓) จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารระหว่างทีป่รกึษา ผูบ้รหิาร และ
ขา้ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน ๑ ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมไมน้่อย
กว่า ๔๐ คน 

๓๐ วนั 
นับถดัจากวนัลง
นามในสญัญา 

 
วนัที ่๑๘ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

รอ้ยละ ๑๕  
ของวงเงนิตาม

สญัญา ภายหลงัที่
ไดท้ าการส่งมอบ 

งานและตรวจรบังาน
ตามงานงวดที ่๑ 
ของสญัญาเสรจ็สิน้ 

 
 
 
 

 
๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐ 

บาท 

๒ ๑) รายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลการศกึษา
จ านวน ๑๒๐ ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า ๓ เล่ม ประกอบดว้ย 

(๑) รายงานและประเมนิผลการด าเนินงานตามขอบเขต
การด าเนินงานโครงการ  

(๒) รายงานการวเิคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน (Ad-Hoc 
Report) 

(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ด าเนินการ
ครบถว้นตามขอบเขต การด าเนินงาน 
๒) จดัประชุมเชงิปฏิบตัิการระหว่างทมีที่ปรกึษา ผู้บรหิาร 
และขา้ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน ๑ ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมไม่
น้อยกว่า ๔๐ คน 
๓) จดัสมัมนาทางวชิาการส าหรบัผูบ้รหิาร และขา้ราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา พร้อมส ารวจความ
ต้องการและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วม จ านวน ๑ ครัง้ โดย
มผีูเ้ขา้ร่วม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

๙๐ วนั 
นับถดัจากวนัลง
นามในสญัญา 

 
 

วนัที ่๑๔ 
กนัยายน ๒๕๖๕ 

รอ้ยละ ๓๕  
ของวงเงนิตาม

สญัญา ภายหลงัที่
ไดท้ าการส่งมอบ 

งานและตรวจรบังาน
ตามงานงวดที ่๒ 
ของสญัญาเสรจ็สิน้ 

 
 
 
 
 
 

๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ 
บาท 

๓ ๑) รายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลการศกึษา
จ านวน ๑๒๐ ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า ๓ เล่ม ประกอบดว้ย 

๑๕๐ วนั รอ้ยละ ๓๐  
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งวดท่ี งานท่ีส่งมอบ วนัท่ีส่งมอบ 
จ่ายค่าจ้าง  
(ร้อยละ) 

(๑) รายงานและประเมนิผลการด าเนินงานตามขอบเขต
การด าเนินงานโครงการ  

(๒) รายงานการวเิคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน (Ad-Hoc 
Report) 

(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ด าเนินการ
ครบถว้นตามขอบเขตการด าเนินงาน 
๒) จดัประชุมเชงิปฏิบตัิการระหว่างทมีที่ปรกึษา ผู้บรหิาร 
และขา้ราชการที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน ๒ ครัง้ โดยมผีู้เขา้ร่วม
ครัง้ละไม่น้อยกว่า ๔๐ คน 

นับถดัจากวนัลง
นามในสญัญา 

 
วนัที ่๑๓ 

พฤศจกิายน 
๒๕๖๕ 

ของวงเงนิตาม
สญัญา ภายหลงัที่
ไดท้ าการส่งมอบ 

งานและตรวจรบังาน
ตามงานงวดที ่๓ 
ของสญัญาเสรจ็สิน้ 

 
๒,๑๔๒,๐๐๐.๐๐ 

บาท 
๔ ๑) รายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลการศกึษา

จ านวน ๑๒๐ ชุด ชุดละ ไม่น้อยกว่า ๓ เล่ม ประกอบดว้ย 
(๑) รายงานและประเมนิผลการด าเนินงานตามขอบเขต

การด าเนินงานโครงการ  
(๒) รายงานการวเิคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน (Ad-Hoc 

Report) 
(๓) รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ด าเนินการ

ครบถว้นตามขอบเขตการด าเนินงาน 
๒) จดัสมัมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินการ
และผลการศึกษาให้ผู้บริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑ ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 

๒๑๐ วนั 
นับถดัจากวนัลง
นามในสญัญา 

 
 

วนัที ่๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๖ 

รอ้ยละ ๒๐ 
ของวงเงนิตาม

สญัญา ภายหลงัที่
ไดท้ าการส่งมอบ 

งานและตรวจรบังาน
ตามงานงวดที ่๔ 
ของสญัญาเสรจ็สิน้ 

 
๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ 

บาท 
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๑.๖ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ 
 การดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ จำนวน ๒๑๐ วัน  ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานพร้อมกับผู้รับชอบที่เก่ียวข้องกับการขอบเขตการ
ดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม ดังนี้ 
ตารางที ่ 1 แผนการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม ตลอดระยะเวลาโครงการ 

 
 

ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

งวดท่ี ๑ (๑๖ ก.ค ๖๕)          

๑.แผนการด าเนินงาน
ตลอดโครงการตาม
ข อ บ เ ข ต ก า ร
ด าเนินงานโครงการ 

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 

• ดร.สมทิธ ิ

• นายวโรดม 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ   
• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา  
• นางสาวลกัษม ี

• นายองักูร 

-  แผนกา ร จั ด
ป ร ะ ชุ ม ต า ม
ขอบเขตงานข้อ 
๕.๔.๒ และ ๕.๕  
- กรอบแนวคิด
การด าเนินงาน
ตามขอบเขตงาน
ขอ้ ๕.๑  ขอ้ ๕.๒ 

-กรอบแนวคิด
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
ข้ อ มู ล แ ล ะ

๑๐๐%  
๑๘ ม.ิย 

       

แผนการดำเนินงานหลัก กำหนดส่งงวดงาน การดำเนินงานจริง 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล  หน้า 8 

ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

เครื่องมอื ตามขอ้ 
๕.๔.๓  

๒.กิจกรรมจัดประชุม
เชงิปฏิบตัิการเพื่อร่วม
ท า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
จ าลองวกิฤตกิารณ์หรอื
สถานการณ์ ฉุก เฉิ น
เพื่อระดมความคดิเห็น
จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เ พื่ อ พั ฒ น า ง า น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร (ครัง้ที่ 
๑)  

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นางสาวลกัษม ี

• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา 
• นายองักูร  
 
 
 

รายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมมนา
ท า ง วิ ช า ก า ร 
และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ต า ม ข อบ เ ข ต
งานขอ้ ๕.๔.๒  

๑๐๐% ๒๐ ม.ิย        

๓.กจิกรรมจดัสมัมนา
ทางวชิาการเพื่อ
เผยแพร่ผลการศกึษา
และประชาสมัพนัธก์าร
ส ารวจและวเิคราะห์
ขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อ
พฒันางานของ

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นางสาวลกัษม ี

• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา 
• นายองักูร 

รายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมมนา
ท า ง วิ ช า ก า ร 
และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ

๑๐๐% ๒๔ ม.ิย        



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล  หน้า 9 

ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

กรุงเทพมหานครให้
ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชน
ไดอ้ย่างรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพมากขึน้
ใหผู้บ้รหิารและ
ขา้ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ครัง้ที ่๑) 

ต า ม ข อบ เ ข ต
งานขอ้ ๕.๕ 

งวดท่ี ๒ (๑๔ ก.ย ๖๕)            

๑. การศกึษา ส ารวจ 
รวบรวมและวเิคราะห์
ปัจจยัจากขอ้มลู
สารสนเทศในประเดน็
ทีป่ระชาชนกล่าวถงึ
เกีย่วกบั
กรุงเทพมหานคร 

• ดร.สมทิธ ิ

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

• ผศ.ดร. อสิระ  
• ภญ.ดร.ธรียา 
• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ   

รายงานและ
ประเมนิผลการ
ด าเนินงานตาม
ขอบเขตการ
ด าเนินงาน
โครงการ ขอ้ 
๕.๑ -๕.๕ ด 
 

๑๐๐%    
๒๑ - ๓๐ 
ส.ค 

 

     

๒. น าเสนอตัวอย่าง
ของวิกฤตการณ์หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

ร า ย ง า น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ถ า น ก า ร ณ์

๑๐๐%    ๑ ก.ย     



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล  หน้า 10 

ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

ส่งผลต่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อย่าง
น้อย ๔ กรณี  

• ผศ.ดร. อสิระ  
• ภญ.ดร.ธรียา 
• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ   

เร่งด่วน (Ad-Hoc 

Report) ต า ม
ขอบเขตงานข้อ 
๕.๔.๑ และข้อ 
๕.๔.๓  

๓ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการ ณ์จ าลอง 
พ ร้ อ ม บ ท ส รุ ป แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะ โดยมกีาร
ค า ด ก า ร ณ์ รู ป แ บบ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
ประชาชนเพื่อวเิคราะห์
แนวโน้มดา้นเศรษฐกจิ
แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง
กรุงเทพมหานคร โดย
แสดงขอ้มูลเป็นรายวนั 
รายสัปดาห์ และราย
เดอืน (Ad-Hoc Report)  

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

• ผศ.ดร. อสิระ  
• ภญ.ดร.ธรียา 
• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ  
• นางสาวลกัษม ี

• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา 
• นายองักูร 

๑๐๐%    ๑ ก.ย     

๔.กิจกรรมจัดประชุม
เชงิปฏิบตัิการเพื่อร่วม
ท า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นางสาวลกัษม ี

รายละเอียดอื่น 
ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้อง 
ซึ่งไดด้ าเนินการ

๑๐๐%    ๒ ก.ย     



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

จ าลองวกิฤตกิารณ์หรอื
สถานการณ์ ฉุก เฉิ น
เพื่อระดมความคดิเห็น
จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เ พื่ อ พั ฒ น า ง า น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร (ครัง้ที่ 
๒) 

• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา 
• นายองักูร 

ค รบถ้ ว นต าม
ขอบ เขต  การ
ด าเนินงานตาม
ขอบเขตงานข้อ 
๕.๔.๒ และข้อ 
๕.๕  

๕.กิจกรรมจัดสัมมนา
ท า ง วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
เผยแพร่ผลการศึกษา
และประชาสมัพนัธ์การ
ส ารวจและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  เ พื่ อ
พั ฒ น า ง า น ข อ ง
กรุ งเทพมหานครให้
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นางสาวลกัษม ี

• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา 
• นายองักูร 

๑๐๐%    ๗           
ก.ย 

    



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
(ครัง้ที ่๒) 
 
งวดท่ี ๓ (๑๓ พ.ย ๖๕)            

๑. การศกึษา ส ารวจ 
รวบรวมและวเิคราะห์
ปัจจยัจากขอ้มลู
สารสนเทศในประเดน็
ทีป่ระชาชนกล่าวถงึ
เกีย่วกบั
กรุงเทพมหานคร 

• ดร.สมทิธ ิ

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

• ผศ.ดร. อสิระ  
• ภญ.ดร.ธรียา 
• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ   

ร า ย ง า น แ ล ะ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
ข อ บ เ ข ต ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
โครงการข้อ ๕.๑ 
ดังนี้   - ขอบเขต
ขอ้ ๕.๑.๔ 

-  ข อบ เขตข้ อ 
๕.๑.๕ 

-  ข อบ เขตข้ อ 
๕.๑.๖ 

-  ข อบ เขตข้ อ 
๕.๑.๗ 

-  ข อบ เขตข้ อ 
๕.๑.๘  

๒๐%     
๑๒ -  ๓๐ 
ก.ย 

 
 

   



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

และ ขอ้ ๕.๒ ดงันี้  
-  ข อบ เขตข้ อ 
๕.๒.๔ 

-  ข อบ เขตข้ อ 
๕.๒.๕ 
 
 
 

๒.น า เสนอตัวอย่ าง
ของวิกฤตการณ์หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่
ส่งผลต่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อย่าง
น้อย ๔ กรณี 

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

• ผศ.ดร. อสิระ  
• ภญ.ดร.ธรียา 
• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ   

ร า ย ง า น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ถ า น ก า ร ณ์
เร่งด่วน (Ad-Hoc 

Report) ต า ม
ขอบเขตงานข้อ 
๕.๔.๑ และข้อ 
๕.๔.๓ 

๒๐%     ๑ ต.ค    

๓ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ จ าลอง 
พ ร้ อ ม บท ส รุ ป แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ โดยมีการ
ค า ดก า ร ณ์ รู ป แ บ บ

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

• ผศ.ดร. อสิระ  
• ภญ.ดร.ธรียา 

๐%     ๑ ต.ค    



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

พฤตกิรรมของประชาชน
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
ด้านเศรษฐกิจและสงัคม
ของกรุงเทพมหานคร 
โดยแสดงข้อมูลเป็น
รายวนั รายสปัดาห์ และ
รายเดอืน (Ad-Hoc Report) 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ  
• นางสาวลกัษม ี

• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา 
• นายองักูร 

๔.กิจกรรมจัดประชุม
เชงิปฏิบตัิการเพื่อร่วม
ท า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
จ าลองวกิฤตกิารณ์หรอื
สถานการณ์ ฉุก เฉิ น
เพื่อระดมความคดิเห็น
จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เ พื่ อ พั ฒ น า ง า น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร (ครัง้
ที ่๓ และ ครัง้ที ่๔) 

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นางสาวลกัษม ี

• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา 
• นายองักูร 

รายละเอียดอื่น 
ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้อง 
ซึ่งไดด้ าเนินการ
ค รบถ้ ว นต าม
ขอบ เขต  การ
ด าเนินงานตาม
ขอบเขตงานข้อ 
๕.๔.๒ 

     ๒๐ - ๒๑ 
ต. ค 

   

งวดท่ี ๔ (๑๒ ม.ค ๖๖)            
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ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

๑. การศกึษา ส ารวจ 
รวบรวมและวเิคราะห์
ปัจจยัจากขอ้มลู
สารสนเทศในประเดน็
ทีป่ระชาชนกล่าวถงึ
เกีย่วกบั
กรุงเทพมหานคร 

• ดร.สมทิธ ิ

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

• • ภญ.ดร.ธรียา 
• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ   

ร า ย ง า น แ ล ะ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
ข อ บ เ ข ต ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
โ ค ร ง ก า ร  ข้ อ 
๕ . ๓  แ ล ะ  ข้ อ 
๕.๔  

๐%      
 
๒๒-๓๑ 

ต.ค 

   

๒.น า เสนอตัวอย่ าง
ของวิกฤตการณ์หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่
ส่งผลต่อประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร อย่าง
น้อย ๔ กรณี 

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

• ผศ.ดร. อสิระ  
• ภญ.ดร.ธรียา 
• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ   

ร า ย ง า น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ถ า น ก า ร ณ์
เร่งด่วน (Ad-Hoc 

Report) ต า ม
ขอบเขตงานข้อ 
๕.๔.๑ และข้อ 
๕.๔.๓ 

๐%      ๑ พ.ย   

๓ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการ ณ์ จ าลอง 
พ ร้ อ ม บทส รุ ป แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ โดยมีการ
ค า ด ก า ร ณ์ รู ป แ บบ

• นายวโรดม 

• ดร.โรจลกัษณ์ 

• นางสาวอลนิ 

• ผศ.ดร. อสิระ  
• ภญ.ดร.ธรียา 

๐%      ๑ พ.ย   
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ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

พฤตกิรรมของประชาชน
เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
ด้านเศรษฐกจิและสงัคม
ของกรุงเทพมหานคร 
โดยแสดงข้อมูลเป็น
รายวนั รายสปัดาห์ และ
รายเดอืน (Ad-Hoc Report) 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นายเกยีรตขิจร 
• นางสาวศริวิรรณ   

๕.กิจกรรมจัดสัมมนา
ท า ง วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
เผยแพร่ผลการศึกษา
และประชาสมัพนัธ์การ
ส ารวจและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  เ พื่ อ
พั ฒ น า ง า น ข อ ง
กรุงเทพมหานครให้
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ

• ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 

• นางสาวศนัศนีย ์

• นางสาวลกัษม ี

• นายชยัรตัน์  
• นางสาวสุชญัญา 
• นายองักูร 

รายละเอียดอื่น 
ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้อง 
ซึ่งไดด้ าเนินการ
ค รบถ้ ว นต าม
ขอบ เขต  การ
ด าเนินงานตาม
ขอบเขตงานข้อ 
๕.๕ 

๐%       ๒๕ ธ.ค  
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ขอบเขตงาน ผู้รบัผิดชอบ 
ผลลพัธท่ี์ได้
จากกิจกรรม 

ความก้าว 
หน้า 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

มิถนุายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

พฤศจิกาย
น 

ธนัวาค
ม 

มกราค
ม 

ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 
(ครัง้ที ่๓) 
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บทที่ ๒ ผลการศึกษา 
๒.๑ ววิัฒนาการของเทคโนโลย ี

 ในยุคปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสำคัญและเป็นช่องทางที่สังคมใช้เพื่อ การสื่อสารผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ มีแพลตฟอร์มที ่รองรับการใช้งานเพิ ่มขึ ้นเป็นจำนวนมากและมีความ
หลากหลายในปัจจุบัน อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป 
(YouTube) เป็นต้นจากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)1 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยวันละ ๑๐ ชั่วโมง 
๒๕ นาที ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปริมาณการใช้งานในวันทำงานหรือวันเรียนหนังสือ (Official day) 
จะมีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าวันหยุด ๑ ชั่วโมง (โดยประมาณ)  

 
ภาพที่ 1 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี ๒๕๖๔  

ขณะที่พบว่ากิจกรรมที่ใช้งานมากที่สุดผ่านอินเทอร์เน็ต ๑๐ อันดับแรก (เรียงลำดับจากสูงสุดไปน้อย
ที่สุด)ได้แก่ ติดต่อสื่อสารออนไลน์ ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ ค้นหาข้อมูลออนไลน์ 
อ่านโพสต์/ข่าว/บทความ/หนังสือออนไลน์ ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ รับ-ส่งอีเมล ทำธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ สั่งอาหาร/เครื่องดื่มออนไลน์ (Food Delivery) เรียนออนไลน์ และทำงานออนไลน์  

 
1 อ้างอิงจาก รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบกิจกรรมออนไลน์ระหว่างปี ๒๕๖๔ และ๒๕๖๓ 

เมื่อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบของความแตกต่างกิจกรรมออนไลน์ที่คนนิยมใช้มากที่สุด พบว่ากิจกรรม
การติดต่อสื่อสารออนไลน์ในปี ๒๕๖๔ สูงกว่าปี ๒๕๖๓ อย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากในช่วงโรคระบาดไวรัสโค
วิด๑๙ เกือบแทบจะทุกองค์กรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นรูปแบบออนไลน์และการทำงานจากที่บ้าน 
(Work From Home) ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทำให้คนไทยมีสมรรถนะการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่วและสามารถประยุกต์ใช้กับกิจวัตรประจำวันในชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้แพลตฟอร์มประเภท
สื่อสังคมหรือโซเซียลมีเดียเพื่อการค้นหาข้อมูล การแบ่งปันเรื่องราว การบันทึกเหตุการณ์ในชีวิต การแสดง
จุดยืนและทัศนคติในสังคม ไปจนถึงเป็นช่องทางในการร้องเรียนหรือเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งนับว่า
เป็นวิวัฒนาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการขยายขอบเขตการใช้งานไปในด้านของส่วนบุคคลมากกว่าในอดีตที่
จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในด้านธุรกิจหรือการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ในการประชาสัมพันธ์และโป
รโมทสินค้า บริการใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งข้อดีของการใช้สื่อโซเซียลมีเดียเพ่ือการค้าคือมีต้นทุนต่ำ 
และเป็นสื่อใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและสามารถเลือกเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 

คุณลักษณะของรูปการสื่อสารดิจิทัลมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายครอบคลุมทั้งตัวอักษร ภาพ 
เสียงและภาพเคลื่อนไหว และมีการพัฒนาไปสู่สื่อรูปแบบผสมผสาน รวมทั้งสื่อเสมือนจริง (Virtual Reality) 
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบมากข้ึน ดังนี้ 

• การสื่อสารแบบด้วยตัวอักษร (Text) เป็นรูปแบบการสื่อสารทางดิจิทัลพื้นฐานที่พบได้ทุก
รูปแบบสื่อ และทุกช่องทางสื่อสาร 

• การสื่อสารแบบด้วยภาพนิ่ง (Image) เป็นรูปแบบการสื่อสารทางดิจิทัลที่พบได้ทุกรูปแบบ
สื่อ และทุกช่องทางสื่อสาร 

• การสื่อสารด้วยภาพเชิงสัญลักษณ์ (Emoticon และ Sticker) เป็นรูปแบบการสื่อสารทาง
ดิจิทัลที่พบได้บ่อยในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, Instagram เป็น
ต้น และได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีการผสมผสานสื่อภาพ เสียง และ
สามารถเป็นตัวแทนของผู้ส่งสารเพื่อแสดงออกทางความรู้สึกได้ 
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• การสื่อสารแบบด้วยภาพเคลื่อนไหวจริง (Video) เป็นรูปแบบการสื่อสารทางดิจิทัลที่พบได้
บ่อยในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Twitch เป็นต้น 

• การสื่อสารแบบด้วยภาพเคลื่อนไหวจริงแบบทันที่ทันใด (Real Time Video/Live Video) 
เป็นรูปแบบการสื ่อสารทางดิจิทัลที ่พบได้บ่อยในสื ่อสังคมออนไลน์  เช่น YouTube, 
Facebook, Twitch เป็นต้น 

ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งเสริมให้แพลตฟอร์มการสื่อสารดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์มีวิวัฒนาการและจำนวน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเกิดจากปัจจัยสำคัญของการเติบโตของเทคโนโลยีเพ่ือการตลาด หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยี
ประเภท Martech (มาร์เทค) เป็นคำย่อมาจาก “Marketing Technology” ซึ่งนอกเหนือจากการทำงานของ
แพลตฟอร์มจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วยังครอบคลุมการทำงานในด้านต่าง ๆ มาก
ขึ้น ได้แก่ การรับรู้แบรนด์ (Awareness) การสร้างปฏิสัมพันธ์ (Engagement) การกระตุ้นให้ลูกค้าพิจารณา 
(Consideration) การกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ (Making Decision) การกระตุ้นให้เกิดการซื้อ (Purchase)  
การกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ (Repurchase) การดูแลลูกค้าในระยะยาว (Retention) และการกระตุ้นให้เกิด
การบอกต่อ (Advocacy) ซึ่งการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี MarTech นั้นเป็นวิวัฒนาการจากการประสาน
การทำงานร ่วมก ันระหว ่างหลักการตลาด (Marketing) เทคโนโลย ี (Technology) และการจ ัดการ 
(Management) 

 
ภาพที่ 3 วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี Martech 

 

Marketing

Technology
Managemen

t

MarTech 
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ภาพที่ 4 จำนวนการเติบโตของแพลตฟอร์มประเภท MarTech 

แหล่งที่มา https://www.davechaffey.com/digital-marketing-trends/the-perfect-martech-stack/ 
 

ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี MarTech กับสื่อโซเซียลมีเดีย 
 เทคโนโลยี MarTech เป็นเทคโนโลยีที่เกิดการพัฒนาและวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ด้วยวัตถุประสงค์ที ่ต ้องการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการซื ้อ พฤติกรรม
ความชอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จากนั้นก็นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ และติดตามข้อมูลที่
จำเป็นเพื่อการวางแผนเชิงการตลาดผ่านการประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเซียลมีเดีย ทั้งนี้เนื่องจากการตลาดใน
ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางตั้งแต่การตลาดผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน (Media Market) การตลาดผ่าน
ช่องทางสิ ่งพิมพ์ (Non-electronic media market) การตลาดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
media market) และแต่ละช่องทางก็ยังมีวิวัฒนาการตามเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง จึงทำให้การทำการตลาดผ่าน
สื่อโซเซียลมีเดียเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จึงทำให้เครื่องมือของเทคโนโลยีประเภท MarTech ได้รับความนิยม
สูงสุดในปัจจุบัน  

 
ภาพที่ 5 การแบ่งประเภทช่องทางการตลาด 

แหล่งที่มา https://www.conceptdraw.com/solution-park/infographics-mass-media 

https://www.davechaffey.com/digital-marketing-trends/the-perfect-martech-stack/
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ประเภทของเทคโนโลยี MarTech ได้แก่  
1. เทคโนโลยีเพ่ือการโฆษณาและการโปรโมท (Advertising & Promotion) 
2. เทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างคอนเทนต์และมอบประสบการณ์ดิจิทัล (Content & Experience) 
3. เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการสานสัมพันธ์กับบุคคล (Social & Relationships) 
4. เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Sales และ E-commerce (Commerce & Sales) 
5. เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data) 
6. ประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรง แต่มีประโยชน์กับการทำงาน (Management) เช่น 

การบริหารจัดการทีม การบริหารจัดการ Workflow 
ตารางที ่ 2 ตัวอย่างของเครื่องมือประเภท MarTech  

เครื่องมือ คุณลักษณะ ประเภทเทคโนโลยี 

 
https://pams.ai/th 

 

เครื่องมือทำการตลาดอัตโนมตัิ 
( Marketing Automation) และ 
CDP (Customer Data Platform) 

• เทคโนโลยีเพ่ือการ
โฆษณาและการโป
รโมท (Advertising & 
Promotion) 

• เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับ Sales และ E-
commerce 
(Commerce & Sales) 

• เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับการใช้และการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data) 

 
https://www.primo.mobi 

 

เครื่องมือการรวบรวมโปรโมชั่นและ
ระบบสมาชิกข้ามแพลตฟอร์ม 
(cross promotion platform) 
สำหรับธรุกิจการค้าปลีก (Retail) 

• เทคโนโลยีเพื่อการ
โฆษณาและการโปรโมท 
(Advertising & 
Promotion) 

• เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับ Sales และ E-
commerce 
(Commerce & Sales) 

 
https://www.wisible.com 

 

เครื่องมือบริหารจัดการด้าน
บริการหลังการขายและจัดการ
ฐานข้อมูลบัญชีโซเซียลมีเดีย
ของลูกค้า มีการประมวลผล
ข้อมูลเพ่ือวางกลยุทธ์ในการโป
รโมทสินค้าและการทำ
แคมเปญออนไลน์ (CRM, Sale 
Intelligent)  

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
Sales และ E-
commerce 
(Commerce & Sales) 

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้และการวเิคราะห์
ข้อมูล (Data) 

https://pams.ai/th
https://www.primo.mobi/
https://www.wisible.com/
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เครื่องมือ คุณลักษณะ ประเภทเทคโนโลยี 

 
https://wisesight.com 

 

เครื่องมือด้าน Social Marketing 
และ Social Listening สำหรับ
การติดตามกระแส ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับเบรนด์ การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด และ
สามารถวัดผลความสำเร็จของ
แคมเปญและความคุ้มทุนใน
การโฆษณา 

• เทคโนโลยีที่ช่วยในการ
สร้างคอนเทนต์และมอบ
ประสบการณ์ดิจิทลั 
(Content & 
Experience) 

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้และการวเิคราะห์
ข้อมูล (Data) 

 
https://enterprise.zanroo.com/ 

 

เครื่องมือด้าน Social Listening 
สำหรับการติดตามกระแส 
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเบรนด์ 
การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
และสามารถวัดผลความสำเร็จ
ของแคมเปญและความคุ้มทุน
ในการโฆษณา 
 

• เทคโนโลยีที่ช่วยในการ
สร้างคอนเทนต์และมอบ
ประสบการณ์ดิจิทลั 
(Content & 
Experience) 

• เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับการใช้และการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data) 

 
https://socialenable.com 

 

เครื่องมือด้าน Social Monitoring 
และวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ 
(KPI) 

• เทคโนโลยีที่ช่วยในการ
สร้างคอนเทนต์และมอบ
ประสบการณ์ดิจิทลั 
(Content & 
Experience) 

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้และการวเิคราะห์
ข้อมูล (Data) 

 
https://www.mandalasystem.com 

 

เครื่องมือด้าน Social Listening 
สำหรับการตดิตามกระแส ข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับเบรนด์ การนำข้อมลู
มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด และสามารถวัดผล
ความสำเร็จของแคมเปญและความ
คุ้มทุนในการโฆษณา 

• เทคโนโลยีที่ช่วยในการ
สร้างคอนเทนต์และมอบ
ประสบการณ์ดิจิทลั 
(Content & 
Experience) 

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้และการวเิคราะห์
ข้อมูล (Data) 

•  

 
เครื่องมือสำหรับระบบบริหาร
จัดการบัญชีลูกค้าบนสื่อ

• เทคโนโลยีเพื่อการ
โฆษณาและการโปรโมท 

https://wisesight.com/
https://enterprise.zanroo.com/
https://socialenable.com/
https://www.mandalasystem.com/
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เครื่องมือ คุณลักษณะ ประเภทเทคโนโลยี 
https://www.signifycrm.com 

 
โซเซียลมีเดีย การทำโฆษณา
แบบอัตโนมัติ การผสมผสาน
ช่องทางการประสานสัมพันธ์
หลายแพลตฟอร์ม   

(Advertising & 
Promotion) 

• เทคโนโลยีที่ช่วยในการ
สร้างคอนเทนต์และมอบ
ประสบการณ์ดิจิทลั 
(Content & 
Experience) 

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
สานสมัพันธ์กับบคุคล 
(Social & Relationships) 

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
Sales และ E-commerce 
(Commerce & Sales) 

 
https://www.builk.com 

 

เครื่องมือสำหรับการบริหาร
จัดการโปรแกรม CRM ระบบ
บริหารทีมขาย และการจัดการ
ลูกค้าสำหรับธุรกิจ 

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
Sales และ E-
commerce 
(Commerce & Sales) 

• ประเภทอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการตลาด
โดยตรง แต่มีประโยชน์
กับการทำงาน
(Management) 

 
https://web.chococrm.com 

 

เครื่องมือสำหรับการบริหาร
ระบบ CRM ที่สร้างมารองรับ
ระบบสมาชิกและลูกค้าสัมพันธ์ 
(Privilege) แบบปรับเปลี่ยนได้ 
(Tailor-made) 

• เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
Sales และ E-
commerce 
(Commerce & Sales) 

• ประเภทอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการตลาด
โดยตรง แต่มีประโยชน์
กับการทำงาน 
(Management) 

 
https://botnoigroup.com 

 

เครื่องมือในรูปโต้ตอบอัจฉริยะ
ที่สามารถส่งโฆษณา broadcast 
ไปยังลูกค้า มี ai ที่ใช้วิเคราะห์
ข้อความลูกค้า และระบบ
แปลงข้อความเป็นเสียงที่
สามารถนำมาใช้ทำโฆษณา 

• เทคโนโลยีเพื่อการ
โฆษณาและการโปรโมท 
(Advertising & 
Promotion) 

จากตารางตัวอย่างของเครื่องมือประเภท MarTech จะพบว่าหนึ่งในคณุสมบัติที่สำคัญของเทคโนโลยี
ที่สามารถนำประใช้ประโยชน์ร่วมกับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและพฤติกรรมของคน

https://www.signifycrm.com/
https://www.builk.com/
https://web.chococrm.com/
https://botnoigroup.com/
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บนโลกโซเซียลมีเดียคือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data) และเทคโนโลยีที่ช่วย
ในการสร้างคอนเทนต์และมอบประสบการณ์ดิจิทัล (Content & Experience) ซึ่งคุณสมบัติของทั้งสอง
เทคโนโลยีนี้มักจะทำงานร่วมกันเพ่ือหาเส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey) คือ เส้นทางของผู้บริโภค
ที่ส่งผลต่อแบรนด์หรือองค์กร โดยจะมีการกำหนดกลยุทธ์เพ่ือให้ช่วงขณะที่ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์จากแบ
รนด์ หรือได้รับบริการจากองค์กรให้สามารถนำมาวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ และสามารถนำมา
กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ในการให้บริการต่อไปในอนาคต 

๒.๒ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์  

สถานการณ์ปัจจุบันการสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบหลากหลายช่องทาง ซึ่งมีความแตกต่างจากการ
สื่อสารในอดีตที่เป็นการสื่อสารแบบสองช่องทาง (Two-way communication) ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม
และการโต้ตอบกันได้หลายทิศทาง และผู้รับสารก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในส่งข้อมูลไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม 
การสื่อสารในยุคสมัยนี้จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุคข้อมูลสารสนเทศ” (Information society) ที่มีการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า โซเซียล
มีเดีย โดยพจนานุกรม Oxford2 ได้ให้ความหมายของโซเซียลมีเดีย (Social Media) ว่าเป็นประเภทหนึ่งของ
การสื่อสารที่ผู ้สื ่อสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้ทั้งในรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการ
สื่อสารแบบบกลุ่ม และสามารถสื่อสารกันได้ระหว่างคนใกล้ชิดและคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  ในด้านของ
นิตยสาร The Economic Times3 ได้ให้ความหมายของโซเซียลมีเดีย (Social Media) ว่าเป็นเว็บไซต์และ
โปรแกรมที่ช่วยให้คนสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ มีส่วนร่วมในสังคมร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน และ
ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้โซเซียลมีเดียยังช่วยให้คนใกล้ชิดกับเพื่อน ครอบครัว และบุคคลรอบข้างมากยิ ่งขึ้น  
การสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ยังสามารถทำการสื่อสารได้ด้วยข้อความที่มีความหลากหลาย 
ทั้งนี้จะประกอบไปด้วย ๕ ประเภท คือ  

ประเภทที่ ๑ ข้อความหรือตัวอักษร (Text) เป็นสารที่ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีความสำคัญ
มากสำหรับสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบให้สามารถเลือกสรรจากผู้ใช้ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถ
กำหนดลักษณะต่างๆ ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามสารประเภทตัวอักษรนี้ก็
มีข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น ความแตกต่างในแต่ละภาษา ที่อาจจะสร้างความผิดพลาดในการสื่อสารได้   
เป็นต้น 

ประเภทที่ ๒ ภาพนิ่ง (Still image) เป็นสารที่เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่ งอาจจะเป็นได้ทั้ง
ภาพถ่าย ภาพวาด หรือภาพลายเส้นต่างๆ ฯลฯ ที่มีบทบาททางการรับรู้ที่ดีกว่าสารที่เป็นตัวอักษรเพราะมีการ
ถ่ายทอดความหมายได้ดีกว่า และยังสามารถสื่อความหมายได้ในทุกชนชาติ 
 ประเภทที่ ๓ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นสารที่เป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวช่วยในการสร้าง
เสริมจินตนาการให้กบัผู้รับชม 

 
2 อ้างอิงจาก Oxford Reference https://www.oxfordreference.com/view/๑๐.๑๐๙๓/oi/authority.๒๐๑๑๐๘๑๐๑๐๕๙๐๑๘๖๗ 
3 อ้างอิง The Economic Times https://economictimes.indiatimes.com/definition/social-media 
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ประเภทที่ ๔  เสียง (Sound) เป็นสารที่สามารถถูกจัดเก็บเป็นสัญญาณดิจิทัลให้สามารถเล่นซ้ำ
กลับไปกลับมาได้ซึ่งเป็นสารที่สามารถส่งผลให้เนื้อหาสารนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริม
ให้สารนั้นๆ มีความน่าสนใจและน่าติดตามได้ 

ประเภทที่ ๕ ภาพวิดีโอ (Video) เป็นสารที่มีความสมบูรณ์มากกวา่ สารประเภทอ่ืนๆ เพราะสามารถ
นำเสนอได้ทั้งข้อความภาพต่างๆ และเสียงเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีทำให้สารนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าสาร
อื ่น แต่อย่างไรก็ตามสารประเภทนี้ ก็มีข้อบกพร่องบางประการเช่นกัน คือ ทำให้สิ ้นเปลืองพ้ืนที ่บน
หน่วยความจำมากซึ่งเวลาเปิดรับชมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าสารอื่น ส่งผลให้อาจจะมีประสิทธิภาพ
ลดลงตามไปด้วย 

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์นี้ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะการมีอิสระ
จากข้อจำกัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ (Freedom of constraints) อีกท้ังยังสามารถนำเสนอเนื้อหาทางการสื่อสาร
ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงมีการตอบสนองและปฏิสัมพันธ์ (Feedback and interactivity)  
ที่สามารถกระทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นเครือข่าย 
(Network flows) ที่มีผลต่อการกระจายตัวของข้อมูลข่าวสารได้ดีมากกว่าการสื่อสารผ่านสื่อประเภทอ่ืน  

อย่างไรก็ตามการสื่อสารผ่านตวักลางคอมพิวเตอร์นอกจากจะมีข้อดีจนได้รับความนิยมตามที่กล่าว
ข้างตน้แล้ว ในอีกมุมมองหนึ่งก็สามารถสร้างเป็นผลกระทบทางสังคมได้เช่นเดียวกัน ไดร้วบรวมงานวิจัยต่างๆ 
ของการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ พบว่า การสื่อสารประเภทนี้สามารถสร้างผลกระทบจากการเป็น
อุปกรณ์ในการถ่ายทอดและลำเลียงข้อมูลข่าวสารได้เป็นประเด็นต่างๆ คือ ทำให้ผู้รับส่งสารไม่มีโอกาสที่จะ
แสดงอวจันภาษา (Nonverbal cues) ที่ทำใหเ้ห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางซึ่งเป็นการสื่อสารที่จะทำให้
สมบูรณ์พร้อมด้วยความหมาย รวมไปถึงหากมีการลดทอนปริมาณการใช้ถ้อยคำลงเพื่อสร้างความรวดเร็วใน
การรับส่งสารอาจจะทำใหเ้ป็นการลดรายละเอียดที่มีค่าควรในการสื่อสารลงจนอาจจะส่งผลทำให้การสื่อสาร
นั้นเกิดความผิดพลาดได้นอกจากนี้หากเกิดความผิดพลาดขึ้นจริง การสื่อสารประเภทนี้ก็ยังไม่สามารถจัดการ
แก้ไขปัญหาและความขัดแย้งได้ในทนัทีและหากไม่มีการจัดการที่ดีพอการสื่อสารผา่ นตวักลางคอมพิวเตอร์นี้ก็
อาจจะทำให้เกิดภัยต่อสังคม กล่าวคืออาจส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อแบบเห็นหน้าเห็นตากัน 
และกัน ลดน้อยลงจนอาจจะเกิดการหลอกลวง (Deception) กันได้ทัง้ยังเป็นการลดบทบาทบของสื่อประเภท
อื่นๆ รวมถึงเป็นการลดบทบาทของผู้นำที่เป็นศูนย์กลาง (Leader-centered communication) ลงอีกดว้ย 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลในสังคมมีการแยกตัวออกจากสังคมใหญ่ไปสู่กลุ่มย่อย (Isolated 
clique) มากขึน้ ซึ่งอาจจะทำให้บุคคลเกิดความสูญเสียการมีส่วนร่วมกับสังคมที่มีระบบขนาดใหญ่ได้ 
 ทั้งนีก้ารสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันก็คือ การสื่อสารที่มีการใช้
คอมพิวเตอร์ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเรียกโดยรวมว่าเป็นสื่อใหม่ (New media) ที่เพิ่งเกิดแค่เพียงไม่
นาน ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีด้วยการเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงอาจกล่าวได้ว่า
สื่อออนไลน์ที่ทำให้เกิดโลกาภิวัฒน์ทางการสื่อสาร ทำให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้ อย่างสะดวก
รวดเร็วและกว้างไกล ซึ่งส่งผลให้สื่อเหล่านี้กลายเป็นสื่อช่องทางใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม โดยหากแบ่งการ
สื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมีรูปแบบของการสื่อสารออกเป็น ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
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 ๑ )  การส ื ่ อสารระหว ่างบ ุคคลกั บบ ุคคลแบบไม ่พร ้อมกั น  (One-to-one asynchronous 

communication) เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ 
๒) การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคลกับกลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อมกัน (Many-to-many asynchronous 

communication) เช่น การสื่อสารผ่าน Bulletin Board ที่ต้องมีการลงชื่อในการเข้าระบบของผู้รับสาร  
๓) การสื ่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารแบบพร้อมกัน (Synchronous communication)  

ที่อาจจะเป็นได้ทั้ง one to-one หรือ one-to-many หรือ many-to-one หรือ many-to-many ก็ได้ซึ่ง
สามารถมีการสื่อสารสนทนาระหว่างกันและกันได้ในหลายหัวข้อที่ต้องการ เช่น การ chat ผ่านทางโปรแกรม 
ไลน์ (Line) โปรแกรมแชทบนเฟสบุ๊ค (Messenger) เป็นต้น   

๔) การสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารแบบไม่พร้อมกัน (Asynchronous communication)  

เป็นการสื่อสารแบบที่ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถที่จะเข้ามาเปิดรับข้อมูลข่าวสารเมื่อไรก็ได้ ซ่ึงอาจจะพร้อม
หรือไม่พร้อมกัน และยังสามารถเป็นได้ทั้ง one-to-one หรือ one-to-many หรือ many-to-one หรือ 
many-to-many ก็ได้เช่น การสื่อสารบนเฟสบุ๊ค (Facebook)  เป็นต้น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากการที่การสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถก่อให้เกิดเป็นการสื่อสารหลาย
รูปแบบที่ไม่จำเป็นจะต้องทำการรับและส่งสารไม่พร้อมกันอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต จึงทำให้สื่ออินเทอร์เน็ต
สามารถตอบสนองความต้องการได้มาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บรโิภคในยุคปัจจุบันที่จะต้องมีการใช้ชีวิต
แบบเร่งรีบมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถตอบสนองความต้องการจนได้รับความนิยม
อย่างมากในโลกยุคนี้ก ็ค ือ การให้บริการในรูปแบบของเครือข่ายสื ่อส ังคมออนไลน์ (Social media)  
ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบั ติการทางสังคม ผ่านทางรูปแบบของการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือเสียงระหว่างกันและกัน และยังสามารถเรียกสื่อ
สังคมออนไลน์นี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “สื่อทางสังคม” หมายถึง สื่อที่บุคคลแต่ละคนสามารถมีการนำเสนอและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ  สอดคล้องกับ Kaplan และ Haenlein (๒๐๑๐) ได้นิยามสื่อ

สังคมออนไลน์ไว้ว่าเป็นกลุ่มแอพพลิเคชันที่มีพ้ืนฐานอยู่บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีการสร้างบนระบบความคิดใน
เชิงอุดมคติที่มีการเปิดให้ผู้บริโภคทุกคนมีโอกาสได้ทำการสร้างสรรค์และมีการแลกเปลี่ยนเนื้อหาซึ่งกันและกัน
โดยการเกิดขึน้ของสื่อสังคมออนไลน์นี้ส่งผลทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ทำให้
รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์สามารถแบ่งออกได้เป็นระดับหลายๆ ระดับ ตามความใกล้ชิดของบุคคล เพราะสื่อ
สังคมออนไลน์มีลักษณะของการเป็นเครือข่าย (Network) ที่มีการเชื่อมโยงบุคคลที่มีความเหมือนหรือความ
สนใจคล้ายกันไว้ด้วยกัน จึงทำให้มีการนิยามสื่อสังคมออนไลน์ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social network) 
ด้วยในอีกกรณีหนึ่ง แต่จะเน้นการมีส่วนร่วม (Collaborative) ในการผลิตเนื้อหาจากผู้บริโภคเป็นสำคัญ 
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติคำว่า “Social Media” ไวว้า่เป็น “สื่อสังคม” หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น

สื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ส่วนคำว่า 
“Social Network” ใช้คำไทยว่า “เครือข่ายสังคม” หมายถึงกลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคม ซึ่ง
นอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังอาจจะร่วมกันทำกิจกรรมที่สนใจด้วยกัน 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล  หน้า 28 

๒.๓ บริบทความเปลี่ยนแปลงของเมือง  
 ความเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี ๒๑ ส่งผลให้เกิดความท้าทายและความ
เสี่ยงใหม่ๆ เช่น ความเสี่ยงจากความไม่เสถียรจากกระบบเศรษฐกิจโลก ความไม่เสถียรของการเมือง ปัญหา
ภาวะก๊าซเรือนกระจก การเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด๑๙ ไปจนถึงการเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่าน
มา กรุงเทพมหานครได้มีความพยายามนำแนวทางของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
มิติการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและความเป็นเมือง 
 การเจริญเติบโตของเมืองอันเนื่องมาจากการอพยพเข้ามาหางานทำในกรุงเทพส่งผลกระทบต่อปัญหา
ความหนาแน่นของพื้นที่เมืองโดยตรง ซึ่งถึงแม้จะได้มีการพยายามกระจายกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมและการ
บริการบางกลุ่มไปบริเวณเขตเมืองรอบนอกเพ่ือรองรับส่วนเกินของจำนวนประชากรจากพ้ืนที่ใจกลางเมือง แต่
กลับกลายเป็นว่าโครงสร้างของการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ใจกลางเมืองไม่มีแนวโน้มที่ จะลดลง ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากความไม่สามารถขยายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้เพียงพอกับการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง สามารถอนุมานได้จากที่ดินใจกลางเมืองที่มีมูลค่า
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงระดับอุปสงค์ในที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้น ความต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใน
ตัวเมืองที่บ้านมีราคาสูงสวนทางกับพื้นที่ที่ได้กำหนดราคาไว้ เป็นต้น อย่างไรก็ดีถึงแม้กรุงเทพมหานครจะมี
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวทางของการขยายและพัฒนาพื้นที่ชานเมืองให้พร้อมรองรับการตั้งถิ่นฐานใน
ระดับท่ีสามารถตอบสนองต่อความเป็นอยู่อาศัยของประชากรในอนาคต แต่กลับพบว่ากลับประสบปัญหาการ
สวนทางของอัตราการขยายตัวของประชากรส่วนเกินจากเขตศูนย์กลางเมือง (Spill-out settlers) ซึ่งจาก
ข้อมูลดัชนีการพัฒนาโลก (World Development Indicators) โดยธนาคารโลก (World Bank) พบว่า 
ประชากรในพ้ืนที่เมืองของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญในซีกโลกตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
ซีกโลกตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงระยะหลังปี ค.ศ. ๑๙๙๐ 
ขณะเดียวกันข้อมูลด้านการขยายของประชากรในเขตเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงแต่ละประเทศก็มีแนวโน้มของ
การขยายของประชากรที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองเช่นเดียวกัน  

ประชากรเมืองมีความคาดหวังคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่
ต้องบริหารจัดการพื้นที่และการจัดการบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและมีคุณภาพมากขึ้น กล่าวคือ ประชากร
กรุงเทพต้องการพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ว่างสำหรับการใช้ชีวิตนอกเคหสถาน ถนนปลอดภัย เป็นต้น 
เพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ในขณะที่เมืองมีที่ดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้น้อยลง การปรับปรุงหรือการ
เปลี่ยนต้องใช้ระยะเวลานานและต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อการบริหาร
งบประมาณที่ต้องนำไปใช้ในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐาน และผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบันที่จะเป็นการซ้ำเติมปัญหของเมืองเพ่ิมขึ้นไป อาทิ รถติด ทางสัญจรไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้าง น้ำท่วมเกิดจากวัสดุก่อสร้างอุตตัน เป็นต้น  

 
มิติการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลหลังจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด๑๙ ทำให้เกิดรูปแบบ
ของ “ชีวิตปรกติใหม่” (New Normal) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ระบบการตลาดและสินค้าแบบดั้งเดิม ถูกท้าทายด้วยสินค้นและบริการใหม่ ดังจะเห็นได้จาก สินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคมีความต้องการสูงมาก จนทำให้ให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ การบริการประเภทขนส่งสินคา้แบบ 

Delivery มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าในตลาดสดเปลี่ยนรูปแบบเป็นการขายบนแพลตฟอร์มอีคอม
เมิร์ชอันเนื่องมาจากสถานการณ์ปิดเมือง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
การบริหารจัดการเมือง ดังนี้  
 ๑. เทคโนโลยีนำเสนอสินค้า บริการหรือนวัตกรรมการผลิตชนิดใหม่เข้ามาในระบบตลาด 
 ๒. เทคโนโลยีสามารถนำเสนอศักยภาพและมูลค่าใหม่กว่าเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม 
 ๓. เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่แตกต่างในการตั้งรับและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
 ๔.เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถปรับเปลี่ยนระบบทางการตลาดของเมือง 
 แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดบนพื้นฐานของทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ แต่ได้มีการนำมาปรับใช้กับการ
อธิบายในมิติด้านการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นแนวความคิดที่เป็นในแนวทางเดียวกัน
ระหว่างการบริหารจัดการเมืองกับมิติทางเศรษฐศาสตร์ในด้านของการสร้างศักยภาพเพื่อการแข่งขันในแตล่ะ
พ้ืนทีเ่พ่ือประโยชน์สูงสุด 
 นอกจากนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตและ
ธุรกิจที ่สำคัญ คือการให้ความสำคัญกับทรัพยากรด้านข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) 
เนื่องจากเป็นกระบวนการช่วยในการตัดสินใจให้แม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง นครสต็อกโฮม
เป็นเมืองที่ได้รับการประเมินดัชนีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นอันดับที่ ๓ ของโลก เป็นเมืองที่มีความโดด
เด่นด้านการเชื่อมต่อทั้งในด้านคมนาคมและการเชื่อมต่อด้านดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำ
ข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง อย่างไรก็ดีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นส่วน
สำคัญที่ช่วยให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่สามารถประกอบกิจกรรมในเชิงธุรกิจและการดำเนินชีวิตในรูปแบบ
ใหม่ของสังคมเมือง การปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการบริหารจัดการเมืองมีส่วนสำคัญในด้าน
ของการลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน นอกจากนี้การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูลและสารสนเทศ
ยังช่วยสร้างความแม่นยำของการดำเนินงานมากขึ้น 
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บทที่ ๓ ผลการสำรวจและวิเคราะห ์
 

ที่ปรึกษาไดศ้ึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยจากข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มข้อมูลจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร จากสื่อสังคมออนไลน์ด้วยSocial Listening เป็นเครื่องมือสำหรับ
การรวบรวมขอ้มูลความคดิเหน็ของประชาชนต่อประเดน็ต่างๆ ที่เกดิขึ้นในสงัคมอย่างกวา้งขวาง ด้วย
อิสระที่แพลตฟอร์มมอบแก่ประชาชนท าให้สื่อสงัคมออนไลน์ประกอบด้วยสื่อทุกรูปแบบที่ประชาชน
สามารถแบ่งปันเพือ่แสดงความคดิเหน็ แบ่งปันขอ้มลูความรู ้และแสดงความรูส้กึไดอ้ย่างเตม็ที ่ดว้ยเหตุ
นัน้ท าใหส้งัคมในสื่อดจิทิลัมอีทิธพิลต่อสงัคมในโลกกายภาพ ส่งใหผู้ป้ระกอบการเกอืบทัง้หมดเขา้สูก่าร
ท าการตลาดดจิทิลัและขบัเคลื่อนธุรกจิในสงัคมออนไลน์คู่ขนานกบัโลกกายภาพ 
 ประชาชนใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เป็นช่องทางการสือ่สารกบับุคคลรู้จกั แบ่งปันความรู ้และกล่าวถงึ
ประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ทัง้การใชง้านเชงิสรา้งสรรค ์อาท ิการแบ่งปันรา้นอาหารคุณภาพดแีก่กลุ่มคน
รูจ้กัหรอืผูต้ดิตาม เป็นต้น และการแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคม หลายครัง้ที่
ประชาชนไม่ไดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการ เมื่อถงึจุดทีป่ระชาชนไม่อาจอดทนต่อปัญหาไดจ้งึ
นิยมใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เป็นช่องทางแสดงความคดิเหน็ วจิารณ์สถานการณ์ เพือ่เผยแพร่ปัญหาที่
เกดิขึน้ 

 
 
  ดงัเป้าหมายบรรเทาทุกขบ์ ารุงสุขแก่ประชาชนไดอ้ย่างตรงจุด การรบัฟังปัญหาจากประชาชน
อย่างถูกตอ้งและน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา กรุงเทพมหานคร จะตอ้งไดร้บัขอ้มลูจากประชาชนทีร่ะบุถงึ
ปัญหามากทีสุ่ด ดว้ยคุณสมบตัขิองแพลตฟอรม์สือ่สงัคมออนไลน์ทีใ่หส้ทิธแิละเสรภีาพในการใชง้านสือ่
สงัคมออนไลน์แก่ผูใ้ชง้านทุกคน ท าใหข้อ้มลูทีแ่สดงถงึปัจจยัส าคญัของปัญหาถูกลดทอนความแม่นย า
ลงดว้ยปรมิาณขอ้มลูมหาศาล ดงันัน้เพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มลูประเดน็ทีก่ล่าวถงึในสือ่สงัคมออนไลน์ทีส่ามารถ
น าไปวเิคราะหผ์ลได ้จงึด าเนินตามกรอบกจิกรรมดงันี้ 
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ภาพที่ ๖ กระบวนการรวบรวมศึกษาประเด็นที่ถูกกล่าวถึงบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี 

ขั้นตอนและวิธีการเพ่ือสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการนำผลไปวิเคราะห์
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากการระบุประเด็นที่ทำการศึกษา โดยสำรวจ
ประเด็นที่เกิดข้ึนในสังคม ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ หรือ ประเด็นที่มีความสอดคล้อง
กับการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร เพื่อทำการศึกษาประสบการณ์/ความรู้สึกของประชาชน เพ่ือระบุ
คำค้นที่แสดงถึงประเด็นเหล่านั้นในแพลตฟอร์มสังคงออนไลน์ แล้วจึงใช้คำค้นเหล่านั้นสร้างแคมเปญเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลผ่านคำค้นได้แล้วจะทำการสำรวจและประเมินคุณภาพข้อมูลที่ได้รับ ตาม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา เพื่อปรับปรุงคำค้นในแคมเปญให้สามารถตรวจหาข้อมูลที่ตรงกับประเด็น
ศึกษามากขึ้น โดยมีเกณฑ์คัดแยกดังนี้ 
ข้อมูลที่ต้องการจากสื่อ: ความเห็นจากประชาชน, ข่าว, เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
ข้อมูลไม่ต้องการ: ข่าวประชาสัมพันธ์, โฆษณาชวนเชื่อ, โปรโมชัน, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อบคุคล, ประกาศ, 
ภาษาต่างประเทศ, ลิงค์ Url 

หากเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงไม่นานจะทำการเฝ้าติดตามกระแสตอบรับผ่านแคมเปญที่สร้างขึ้น และ
ใช้ข้อมูลเหล่านั้นวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลเพื่อใช้กำหนดมาตรการต่อไป 

 

๓.๑ สถานการณ์การบริหารจดัการของกรงุเทพมหานคร 
 หลงัวกิฤตกิารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ประชาชนมคีวามคาดหวงัต่อหน่วยงาน
ภาครฐัในด้านการบรหิารจดัการเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกดิขึ้นทุกมติ ิโดยมุ่งเน้นที่นโยบายของผู้ว่าและ
ตามตวัชี้วดัของการพฒันาเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) และกรุงเทพเมอืงน่าอยู่ ในการเฝ้าตดิตาม
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สถานการณ์ทีป่ระชาชนกล่าวถงึ การบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร จงึไดก้ าหนดค าคน้หลกั (Main 
Keyword) เพือ่เฝ้าตดิตามดงัต่อไปนี้ 
ค าคน้หลกั (Main Keyword): 

 

 

 
จากการสร้างแคมเปญเฝ้าติดตามกระแสสังคมในช่วงระยะเวลา ๙๐ วัน มีการพูดถึงรวม 

๓๐,๘๓๐ ขอ้ความ และค่าปฏสิมัพนัธ ์๕,๕๓๕,๕๖๙ engages จากผูใ้ชง้าน ๖,๕๒๔ บญัช ี

 
ภาพที ่๗ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์  

ในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

 จากกราฟแสดงถงึความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกบัค าคน้หลกัในสือ่สงัคมออนไลน์จ าแนกรายวนั ซึง่
พบว่าในวนัที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีอตัราการเกดิขอ้ความสูงที่สุด และช่วงวนัที่ ๒๘-๒๙ 
มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มอีตัราการเกิดขอ้มูลที่สุดเป็นอนัดบั ๒ ซึ่งประเดน็ที่ประชาชนพูดถงึ นัน่คอื 
“ฝนตก น ้าท่วมกรุงเทพ” และ “ไลฟสด ชชัชาต”ิ หรอืการปฏบิตัภิารกจิของชชัชาต ิ
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ภาพที ่๘ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที ่๙ สรุปผลการแสดงความคดิเหน็ ในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

 จากขอ้มูลที่รวบรวมในประเดน็ด้านการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนมี
สดัส่วนความคิดเห็นเชิงบวก คิดเป็น ๒๓.๑% และความคิดเห็นเชิงลบ ๑๘.๑% และไม่สามารถจดั
หมวดหมู่โดยอตัโนมตั ิ๕๘.๘% หากพจิารณาสดัสว่นความคดิเหน็เชงิบวกและลบ จะพบว่าทัง้สองฝ่ายมี
สดัสว่นต่างกนัเพยีง ๓% 

 
ภาพที ่๑๐ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านการบริหารจดัการของ
กรุงเทพมหานคร จะพบว่าสดัส่วนมีเพศชายที่แสดงความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง ซึ่งเป็นไปตาม
ลกัษณะพฤตกิรรมเพศชายที่ส่วนใหญ่แลว้พฤตกิรรมผูช้ายจะมคีวามสนใจในดา้นการเมอืง การบรหิาร
จดัการภาครฐั 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล  หน้า 34 

 
ภาพที ่๑๑ บญัชผีูใ้ชง้านทีม่ขีอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกัในประเดน็ 

ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด 

 จากบญัชผีูใ้ชง้านพบว่าขอ้ความทีส่อดคลอ้งกบัค าค้นมากทีสุ่ด คอื เพจ กรุงเทพมหานครโดย
ส านักงานประชาสมัพนัธ์ ซึ่งสอดคลอ้งคุณลกัษณะของ Facebook ทีส่ามารถพมิพข์อ้ความเป็นประโยค 
(มากกว่า ๒๕๐ ค า) เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร 

เมื่อพจิารณาโพสต์ ของ Facebook ที่มกีารมปีฏสิมัพนัธ์ในประเดน็ด้านการบรหิารจดัการของ
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ซึ่งมขีอ้ความที่มกีารพูดถงึแล้วมคี่าปฏสิมัพนัธ์สูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง 
Facebook ดงันี้ 

 
ภาพที ่๑๒ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ 

ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที ่๑๓ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ 

ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

บัญชีที่มีข้อความและการปฏิสัมพันธ์มากที่สุด ในประเด็นด้านการบริหารจัดการของ
กรุงเทพมหานครการจดัท าคอื เพจ “สรยุทธ สุทศันจนิดา” และ “เรื่องเล่าเชา้นี้” ซึง่มกีารปฏสิมัพนัธ์เรื่อง
การวพิากษ์วจิารณ์การท างานของผูว้่าราชการ กทม. โดย เทพ โพธิง์าม และการจดัเทศกาล กรุงเทพ
กลางแปลง 

เมื่อพิจารณาโพสต์ ของ Twitter ที่มีการมีปฏิสมัพนัธ์ในประเด็นด้านการบริหารจดัการของ
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ซึ่งมขีอ้ความที่มกีารพูดถงึแล้วมคี่าปฏสิมัพนัธ์สูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง 
Facebook ดงันี้ 
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ภาพที ่๑๔ ขอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter  

ในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที ่๑๕ ขอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter ในประเดน็ดา้น

การบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
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จากประเด็นที่กล่าวถึงใน Twitter แสดงถึงความไม่พอใจในด้านการบริหารจัดการของ
กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเป้าที่โครงสร้างการบรหิารระบบราชการและการท างานของ ผู้ว่าฯ ชชัชาติ 
นอกจากนัน้ เป็นประเดน็ทีก่ล่าวถงึการร่วมแรงเพื่อคดัแยกขยะ และชื่นชมแนวทางการเกบ็รายไดภ้าษี
ที่ดนิเพื่อสร้างรายได้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งด้วยลกัษณะขอ้ความนัน้มคีวามสอดคล้องกบัพฤตกิรรม
ของบญัชผีูใ้ชง้านแบบปกปิดตวัตน (Avatar) ทีม่กัแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยในสงัคมออนไลน์ 

เมื่อพิจารณาโพสต์ ของ Instagram ที่มีการมีปฏิสัมพันธ์ในประเด็นด้านการบริหารจัดการของ
กรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด ซึ่งขอ้ความทีม่กีารพูดถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธ์สูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Instagram 
มดีงันี้  
 

 
ภาพที ่๑๖ โพสตใ์น Instagram ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์มากททีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของ

กรุงเทพมหานคร  
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ภาพที ่๑๗ โพสตใ์น Instagram ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์มากททีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของ

กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 จากการรวบรวมขอ้มูลโพสต์ของ Instagram จะพบว่าโพสต์ส่วนใหญ่มทีศิทางความคดิเหน็ใน
เชงิสนับสนุน เหน็ดว้ย และชื่นชม การท างานของเจา้หน้าที่กรุงเทพมหานคร และส่วนใหญ่เป็นกระแส
ตอบรบัในเชงิบวกต่อ ผูว้่าชชัชาต ิสทิธพินัธ์ 

 
ภาพที ่๑๘ Word cloud แสดงถงึค าส าคญัในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปริมาณของค าส าคญัที่เรียงล าดบัจากค าที่เจอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถงึการจบักลุ่มค าที่ท าให้สามารถ
เหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญัทีค่น้เจอมาก
ที่สุดเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ๓ ขอ้ความ โดยคดักรองเฉพาะค าส าคญัที่อธบิายเหตุการณ์ของแคมเปญ
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และตดัค าทีเ่ป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าทีไ่ม่สือ่ความหมาย ไดแ้ก่ ล าดบัที ่๑ กทม  ล าดบัที ่๒  ชชัชาต ิและ
ล าดบัที ่๓ บรหิาร  
 

 
ภาพที ่๑๙ แฮชแทก็ทีถู่กกล่าวถงึมากทีสุ่ดในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร 

แฮชแท็ก (Hashtag) คอื ค าหรอืวลีที่น าหน้าด้วยเครื่องหมาย # ซึ่งจะใช้ในโพสต์บนโซเชยีล
มีเดียต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจหวัข้อนัน้พบโพสต์ในโซเชียลมีเดียได้มากขึ้น โดยแฮชแท็กที่ถูก
กล่าวถงึในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ๓ ขอ้ความ 
โดยคดักรองเฉพาะค าส าคญัที่อธบิายเหตุการณ์ของแคมเปญ ได้แก่ “ชชัชาต”ิ “เปลี่ยนแปลงกรุงเทพ
ดว้ยรกัและสามคัค”ี และ “ผูว้่ากทม.” 

๓.๒ สถานการณ์การขายส่งและการปลีก กรงุเทพมหานคร  
 กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคอาเซยีน เนื่องดว้ยปัจจยัดา้น
ภูมริฐัศาสตร์ ท าใหก้รุงเทพมหานครมขีอ้ไดเ้ปรยีบในใหเ้กดิการลงทุน การคา้ และการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ใหฟ้ื้นตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรบัผลติภณัฑใ์นการขายส่ง 
ขายปลีก ในแคมเปญนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดบัชุมชน จึงได้ก าหนด
ค าคน้หลกั (Main Keyword) เพือ่เฝ้าตดิตามดงัต่อไปนี้ 
ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 
 

ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วัน มีการพูดถึงรวม ๑,๑๓๘ ข้อความ และค่าปฏิสัมพันธ์ ๙๘,๒๘๖ 
engages จากผูใ้ชง้าน ๔๘๑ บญัช ี
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ภาพที ่๒๐ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ ในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี 

จากกราฟแสดงถงึความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกบัค าคน้หลกัในสือ่สงัคมออนไลน์จ าแนกรายวนั ซึง่
พบว่าในวนัที่ ๗-๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีอัตราการเกิดข้อความสูงที่สุด และช่วงวนัที่ ๒๗-๒๙ 
สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มอีตัราการเกิดข้อมูลที่สุดเป็นอันดบั ๒ ซึ่งมกีารพูดถึงมากที่สุดในช่องทาง 
Facebook และส านกัขา่วสือ่สารมวลชน 

 

ภาพที ่๒๑ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี 

 

ภาพที ่๒๒ สรุปผลการแสดงความคดิเหน็ ในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี 

จากข้อมูลที่รวบรวมในประเด็นด้านการขายส่งและการปลีก พบว่าประชาชนมสีดัส่วนความ
คิดเห็นเชิงบวก คิดเป็น ๖๙.๒% และความคิดเห็นเชิงลบ ๔.๓% และไม่สามารถจัดหมวดหมู่โดย
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อตัโนมตั ิ๒๖.๕% หากพจิารณาสดัส่วนความคดิเหน็เชงิบวกและลบ จะพบว่าขอ้ความที่พบตามค าค้น
หลกัในโซเชยีลมเีดยีและส านกัขา่วต่างๆ ใหก้ระแสตอบรบัในเชงิบวก 

 

ภาพที ่๒๓ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี 

จากกลุ่มประชาชนที่แสดงความคดิเห็นในประเด็นด้านการขายส่งและการปลีก มเีพศชายที่
แสดงความคดิเหน็ ๗๒.๓% เพศหญิง ๒๗.๓% โดยผู้มาแสดงความคดิเหน็ส่วนใหญ่คอืกลุ่มอายุ ๑๘-
๒๔ ปี (Generation Z) เมื่อพจิารณาผลจะพบว่าสดัส่วนเพศชายทีแ่สดงความคดิเหน็มจี านวนมากกว่า
เพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของเพศชายทีส่ว่นใหญ่ใหค้วามสนใจกบัการบรหิารจดัการภาครฐั 

 

ภาพที ่๒๔ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั ในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี 

จากบญัชผีูใ้ชง้านพบว่าขอ้ความทีส่อดคลอ้งกบัค าคน้มากทีสุ่ดในแต่ละแพลตฟอรม์ ไดแ้ก่ 

• Facebook -- “Asiaking Jaksan เอกเชยีคงิสจ์กัสาน” 

• Twitter – Favorablesky 

• Instagram -- “Baan_rakmai” 

• YouTube – Thailand Plus TV 
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ทัง้นี้เพื่อรวบรวมขอ้เท็จจรงิจากสื่อสงัคมออนไลน์และประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมาก
ทีสุ่ด จงึจ าแนกการแพลตฟอรม์เพือ่หาค าคน้ทีม่คี่าปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดตามกลุ่มต่างๆ ดงันี้ 

เมื่อพจิารณาโพสต ์ของ Facebook ทีม่กีารมปีฏสิมัพนัธ์ในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี
มากทีสุ่ด ซึง่มขีอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook ดงันี้ 

 

ภาพที ่๒๕ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี 

 
ภาพที ่๒๖ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี (ต่อ) 
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บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ดในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี พจิารณา
จากยอดการแสดงความรู้สกึ (Reaction) การคอมเม้นและการส่งต่อ (Share) ค่าปฏิสมัพนัธ์แสดงถึง
ผลกระทบต่อประชาชนที่มอีารมณ์ หรอื ความรู้สกึร่วมต่อประเด็นนัน้ๆ จากข้อความที่รวบรวมตาม
ค าค้นหลกัจะพบ ขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งซึ่งมคี่าปฏสิมัพนัธ์มากที่สุด ๓ อนัดบัแรก ได้แก่ เพจ “MallBee 
ชีวติติดห้าง” “The Reporters” และ “Environman” ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกบัข้อมูลข่าวสารการกระตุ้น
เศรษฐกจิชุมชน และนโยบายสนบัสนุนผลติภณัฑช์ุมชนโดยการละเวน้ค่าเช่าบู๊ทโอทอป 
 

ในส่วนของแพลตฟอรม์ Instagram ทีม่กีารมปีฏสิมัพนัธ์ในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี
มากทีสุ่ด มขีอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบั ดงันี้ 
 
ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Instagram 

 

ภาพที ่๒๗ โพสตใ์น Instagram ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี 
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ภาพที ่๒๘ โพสตใ์น Instagram ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี (ต่อ) 

 บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ดในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี พจิารณา
จากยอดการแสดงความรูส้กึถูกใจ การคอมเมน้และการสง่ต่อ (Share) ค่าปฏสิมัพนัธแ์สดงถงึผลกระทบ
ต่อประชาชนที่มอีารมณ์ หรอื ความรูส้กึร่วมต่อประเดน็นัน้ๆ จากขอ้ความทีร่วบรวมตามค าค้นหลกัจะ
พบ ข้อความที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าปฏิสัมพันธ์มากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่  เพจ “Environman” 
“LabanoonBand” และ “Voicetv” ซึ่งข้อความและภาพที่พบนัน้เป็นการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการ
ปฏบิตัภิารกจิเกีย่วกบั กทม. 
 

 

ภาพที ่๒๙ Word cloud แสดงถงึค าส าคญัในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี 

 

กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
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สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓ ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่ ๑ 
ชุ ม ช น   ล า ดั บ ที่  ๒  ง า น  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ ผลติภณัฑ ์๒๕๖๕ 
 

 

ภาพที ่๓๐ แฮชแทก็ทีถู่กกล่าวถงึมากทีสุ่ดในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี 
แฮชแท็ก (Hashtag) คอื ค าหรอืวลีที่น าหน้าด้วยเครื่องหมาย # ซึ่งจะใช้ในโพสต์บนโซเชยีล

มีเดียต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจหวัข้อนัน้พบโพสต์ในโซเชียลมีเดียได้มากขึ้น โดยแฮชแท็กที่ถูก
กล่าวถงึในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ๓ ขอ้ความ 
โดยคดักรองเฉพาะค าส าคญัทีอ่ธบิายเหตุการณ์ของแคมเปญ ไดแ้ก่ “otop” “จกัรสาน” และ “ตะกร้าไม้
ไผ่” 
 

๓.๓ การเงิน การธนาคาร และการประกนัภยั  
 ในดา้นการเงนิ การธนาคาร และประกนัภยั เป็นปัจจยัพจิารณาถงึโครงสรา้งการเงนิทีห่มุนเวยีน
ในระบบเศรษฐกจิของกรุงเทพมหานคร ระบบเศรษฐกจินัน้ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งให้เศรษฐกิจทัว่โลกหดตัวและหยุดชะงกัลง เงินทุนหมุนเวียนที่ขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจและการบรหิารจดัการหนี้ ถูกถ่ายโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาด จน
กลายมสีถานะขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ภายหลงัการแพร่ระบาดฯ สถาบนัการเงนิและธนาคารได้
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ออกแคมเปญกระตุน้เศรษฐกจิและช่วยเหลอืประชาชน ตามนโยบายของภาครฐั จงึไดก้ าหนดค าคน้หลกั 
(Main Keyword) เพือ่เฝ้าตดิตามดงัต่อไปนี้  
ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 

 

 
 

ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วนั มกีารพดูถงึรวม ๒๕,๙๙๖ ขอ้ความ และค่าปฏสิมัพนัธ ์๕,๐๔๔,๖๒๗ 
engages จากผูใ้ชง้าน ๓,๑๘๘ บญัช ี

 

 

 
ภาพที ่๓๑ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ ในด้านการเงนิ การธนาคาร  

และการประกนัภยั 

จากกราฟแสดงถึงความคดิเห็นที่สอดคล้องกบัค าค้นหลกัในสื่อสงัคมออนไลน์จ าแนกรายวนั 
พบว่ามอีตัราการเกดิขอ้ความตามค าคน้หลกัที่ก าหนดในลกัษณะของ “Sine Curve” มกีารเพิม่ขึ้นและ
ลดลงในแต่ละช่วงเวลา มกีารพดูถงึมากทีสุ่ดในช่องทาง Facebook และส านกัขา่วสือ่สารมวลชน 
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ภาพที ่๓๒ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในด้านการเงนิ การธนาคาร และการประกนัภยั 

จากกลุ่มประชาชนที่แสดงความคดิเห็นในด้านการเงนิ การธนาคาร และการประกนัภยัมเีพศ
ชายที่แสดงความคดิเหน็ ๖๙.๑% เพศหญิง ๓๐.๑% โดยผู้มาแสดงความคดิเหน็ส่วนใหญ่คอืกลุ่มอายุ 
๑๘-๒๔ ปี (Generation Z) และกลุ่ม อายุ ๒๕-๓๔ ปี (Generation Y) เมื่อพจิารณาผลแบบเจาะจงจะ
พบว่า กลุ่มเพศหญิงในกลุ่มอายุ ๒๕-๓๔ ปี สดัส่วนสูงกว่าเพศชาย ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ มสีดัส่วนเพศ
ชายสงูกว่าเพศหญงิ 
 

 
ภาพที ่๓๓ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั ในด้านการเงนิ การธนาคาร และการ
ประกนัภยั 
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จากบญัชผีูใ้ชง้านพบว่าขอ้ความทีส่อดคลอ้งกบัค าคน้มากทีสุ่ดในแต่ละแพลตฟอรม์ ไดแ้ก่ 

• Facebook – กรุงเทพธุรกจิ 

• Twitter – ktnewsonline 

• Instagram -- chalalaibeautytohomes 

• YouTube – CH๗HD News 
ทัง้นี้เพือ่รวบรวมขอ้เทจ็จรงิจากสือ่สงัคมออนไลน์และประเดน็ทีป่ระชาชนให้ความสนใจมาก

ทีสุ่ด จงึจ าแนกการแพลตฟอรม์เพือ่หาค าคน้ทีม่คี่าปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ดตามกลุ่มต่างๆ ดงันี้ 
เมื่อพจิารณาโพสต ์ของ Facebook ทีม่กีารมปีฏสิมัพนัธ์ในประเดน็ดา้นการขายสง่และการปลกี

มากทีสุ่ด ซึง่มขีอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook ดงันี้ 

  
ภาพที ่๓๔ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในด้านการเงนิ การธนาคาร และการ

ประกนัภยั 
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ภาพที ่๓๕ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในดา้นการเงนิ การธนาคาร และการ
ประกนัภยั (ต่อ) 

บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ดในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี พจิารณา
จากยอดการแสดงความรู้สกึ (Reaction) การคอมเม้นและการส่งต่อ (Share) ค่าปฏิสมัพนัธ์แสดงถงึ
ผลกระทบต่อประชาชนที่มอีารมณ์ หรอื ความรู้สกึร่วมต่อประเด็นนัน้ๆ จากข้อความที่รวบรวมตาม
ค าค้นหลกัจะพบ ขอ้ความที่เกี่ยวขอ้งซึ่งมคี่าปฏสิมัพนัธ์มากที่สุด ๓ อนัดบัแรก ได้แก่ เพจ “voiceTV” 
และ “workpointtoday” ซึง่เป็นประเดน็เกีย่วขอ้งคอืการลงพืน้ทีต่รวจสอบสนิทรพัยโ์ดยผูว้่าฯ กทม. 

 
ในส่วนของแพลตฟอรม์ Instagram ทีม่กีารมปีฏสิมัพนัธ์ในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี

มากทีสุ่ด มขีอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบั ดงันี้ 
 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ภาพที ่๓๖ โพสตใ์น Twitter ทีม่ปีฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในดา้นการเงนิ การธนาคาร และการประกนัภยั 

 
ภาพที ่๓๗ โพสตใ์น Twitter ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในดา้นการเงนิ การธนาคาร และการประกนัภยั 
(ต่อ) 
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บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ดในประเดน็ดา้นการขายส่งและการปลกี พจิารณา
จากยอดการแสดงความรู้สกึถูกใจและการรีทวตี ค่าปฏิสมัพนัธ์แสดงถึงผลกระทบต่อประชาชนที่มี
อารมณ์ หรอื ความรู้สกึร่วมต่อประเด็นนัน้ๆ จากขอ้ความที่รวบรวมตามค าค้นหลกัจะพบ ขอ้ความที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งมคี่าปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ๓ อนัดบัแรก ไดแ้ก่  “กานดานาคน้อย” “pnvich” และ “reskullxx” 
ซึ่งขอ้ความและภาพที่พบนัน้เป็นการชี้แจงด้านโครงสร้างความเหลื่อมล ้าด้านฐานะและรายได้ ปนกบั
ความรูส้กึไม่พอใจ ซึง่แสดงออกในรปูแบบค าพดูกา้วรา้ว 

 

 
ภาพที ่๓๘ Word cloud แสดงถงึค าส าคญัในดา้นการเงนิ การธนาคาร และการประกนัภยั 

กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓ ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่ ๑ 
บ า ท ไ ท ย   ล า ดั บ ที่  ๒  ส า ห รั บ  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ อยู่ 
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ภาพที ่๓๙ แฮชแทก็ทีถู่กกล่าวถงึในดา้นการเงนิ การธนาคาร และการประกนัภยั 

แฮชแท็ก (Hashtag) คอื ค าหรอืวลีที่น าหน้าด้วยเครื่องหมาย # ซึ่งจะใช้ในโพสต์บนโซเชยีล
มีเดียต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจหวัข้อนัน้พบโพสต์ในโซเชียลมีเดียได้มากขึ้น โดยแฮชแท็กที่ถูก
กล่าวถงึในประเดน็ด้านการบรหิารจดัการของกรุงเทพมหานคร เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ๓ ขอ้ความ 
โดยคดักรองเฉพาะค าส าคญัที่อธบิายเหตุการณ์ของแคมเปญ ได้แก่ “กรุงเทพธุรกจิออนไลน์” “กรุงท า
ธุรกจิ” และ “ซอยมยัลาภ” 
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๓.๔ สถานการณ์ภาระหน้ีสินของประชาชนในพ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร  
ในดา้นภาระหนี้สนิของประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพ เป็นปัจจยัพจิารณาถงึสถติริายไดแ้ละรายจ่าย

ครวัเรอืนรวมทัง้ขอ้มูลสถติเิกี่ยวกบัจ านวนของประชาชนทีใ่ช้บรกิารสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
จงึไดก้ าหนดค าคน้หลกั (Main Keyword) เพือ่เฝ้าตดิตามดงัต่อไปนี้ 

ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 

 

 
ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วนั มกีารพดูถงึรวม ๕,๙๔๙ ขอ้ความ และค่าปฏสิมัพนัธ ์๑,๒๗๓,๓๘๕ 

engages จากผูใ้ชง้าน ๑,๓๓๑ บญัช ี
 

 

 
ภาพที ่๔๐ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ในประเดน็ภาระหนี้สินของประชาชนใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
จากกราฟแสดงถึงความคดิเห็นที่สอดคล้องกบัค าค้นหลกัในสื่อสงัคมออนไลน์จ าแนกรายวนั 

พบว่ามอีตัราการเกิดข้อความตามค าค้นหลกัที่สูงเป็นพเิศษในวนัที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และ 
๑๒-๑๕ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
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ภาพที ่๔๑ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็ภาระหนี้สินของประชาชนในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที ่๔๒ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็ภาระหน้ีสนิของประชาชนในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

 จากกลุ่มประชาชนที่แสดงความคดิเห็นในประเด็นด้านการขายส่งและการปลีก มเีพศชายที่
แสดงความคดิเหน็ ๕๙.๖% เพศหญงิ ๔๐.๔% โดยผูม้าแสดงความคดิเหน็สว่นใหญ่คอืกลุ่มอายุ ๒๕-๓๔ 
ปี (Generation Z) 
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ภาพที ่๔๓ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั ในประเดน็ภาระหนี้สนิของประชาชน 

จากบญัชผีูใ้ชง้านพบว่าขอ้ความทีส่อดคลอ้งกบัค าคน้มากทีสุ่ดในแต่ละแพลตฟอรม์ ไดแ้ก่ 

• Facebook -- “นครเชยีงรายนิวส”์ 

• Twitter – ktnewsonline 

• Instagram -- “bangkokbiznewa” 

• YouTube – CH๗HD News 
ทัง้นี้เพื่อรวบรวมขอ้เท็จจรงิจากสื่อสงัคมออนไลน์และประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมาก

ทีสุ่ด จงึจ าแนกการแพลตฟอรม์เพือ่หาค าคน้ทีม่คี่าปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดตามกลุ่มต่างๆ ดงันี้ 
 
เมื่อพจิารณาโพสต์ ของ Facebook ที่มกีารมปีฏสิมัพนัธ์ในประเดน็ภาระหนี้สนิของประชาชน

ทีสุ่ด ซึง่มขีอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook ดงันี้ 

 
ภาพที ่๔๔ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ภาระหนี้สนิของประชาชน 
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ภาพที ่๔๕ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ภาระหนี้สนิของประชาชน (ต่อ) 

เมื่อพจิารณาโพสต์ ของ Twitter ทีม่กีารมปีฏสิมัพนัธ์ในประเดน็ภาระหนี้สนิปลกีมากทีสุ่ด ซึ่งมี
ขอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter ดงันี้ 

 
ภาพที ่๔๖ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ภาระหนี้สนิของประชาชน 
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ภาพที ่๔๗ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ภาระหนี้สนิของประชาชน (ต่อ) 

บญัชทีี่มขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากที่สุดในประเด็นภาระหนี้สนิของประชาชน พจิารณา
จากยอดการแสดงความรู้สกึ (Reaction) การคอมเม้นและการส่งต่อ (Share) ค่าปฏิสมัพนัธ์แสดงถงึ
ผลกระทบต่อประชาชนที่มอีารมณ์ หรอื ความรู้สกึร่วมต่อประเด็นนัน้ๆ จากข้อความที่รวบรวมตาม
ค าค้นหลักจะพบ ข้อความที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าปฏิสัมพนัธ์มากที่สุด ๓ อันดบัแรก ได้แก่ “manopsi” 
“weeeedpung” และ “pnvich” ซึ่งโดยส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจกบัค่าครองชพีที่สูงขึ้นในกรุง เทพฯ 
และ ปรมิณฑล 

 

ในส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram ที่มกีารมปีฏสิมัพนัธ์ในประเดน็ภาระหนี้สนิของประชาชน 
มากทีสุ่ด มขีอ้ความทีม่กีารพดูถงึแลว้มคี่าปฏสิมัพนัธส์งูสุด ๓ อนัดบั ดงันี้ 

 
ภาพที ่๔๘ บญัช ีInstagram ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ดในประเดน็ภาระหนี้สนิของ
ประชาชน 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
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ภาพที ่๔๙ บญัชทีีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดในประเดน็ภาระหนี้สนิของประชาชน (ต่อ) 

 

กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓  ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่ ๑ 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
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บ า ท ไ ท ย  ล า ดั บ ที่  ๒  ก รุ ง เ ท พ  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ หนี้  

๓.๕ สถานการณ์การลงทุนในพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร  
 ตามบทวเิคราะหส์ถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิและภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกจิกรุงเทพมหานคร 
ไดว้เิคราะหว์่า กทม. ไดเ้ปรยีบในเชงิภูมริฐัศาสตร ์เป็นศูนยก์ลางของระดบัภูมอิาเซยีนซึ่งเหมาะสมกบั
การดงึดูดนักลงทุน เขา้มาร่วมหุ้น ลงทุนในธุรกจิเชงิก้าวหน้า อาท ิเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น ซึ่ง
หลงัจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลงัจากโรคระบาด การดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ กทม. จึงเป็น
ประเดน็ส าคญัทีค่วรเฝ้าตดิตาม 

ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 
 

ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วนั มกีารพดูถงึรวม ๑๒,๘๓๕ ขอ้ความ และค่าปฏสิมัพนัธ ์๒,๐๔๓,๒๕๙ 
engages จากผูใ้ชง้าน ๑,๘๑๘ บญัช ี  

 

 

 
ภาพที ่๕๐ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ การลงทุนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที ่๕๑ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที ่๕๒ สรุปผลการแสดงความคดิเหน็ ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 

จากข้อมูลที่รวบรวมในประเด็นด้านการขายส่งและการปลีก พบว่าประชาชนมสีดัส่วนความ
คดิเห็นเชิงบวก คดิเป็น ๕๖.๙% และความคดิเห็นเชิงลบ ๑๗.๑ % และไม่สามารถจดัหมวดหมู่โดย
อตัโนมตั ิ๒๖.๐% หากพจิารณาสดัส่วนความคดิเหน็เชงิบวกและลบ จะพบว่าขอ้ความที่พบตามค าคน้
หลกัในโซเชยีลมเีดยีและส านกัขา่วต่างๆ ใหก้ระแสตอบรบัในเชงิบวก 

 
ภาพที ่๕๓ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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มหาวทิยาลยัมหดิล  หน้า 61 

 
ภาพที ่๕๔ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั  

ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ทัง้นี้เพื่อรวบรวมขอ้เท็จจรงิจากสื่อสงัคมออนไลน์และประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมาก
ที่ สุ ด  
จงึจ าแนกการแพลตฟอรม์เพือ่หาค าคน้ทีม่คี่าปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ดตามกลุ่มต่างๆ ดงันี้ 
 

ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook 

 
ภาพที ่๕๕ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด  

ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
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ภาพที ่๕๖ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครในประเดน็ดา้นการลงทุนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Instagram 

 
ภาพที ่๕๗ บญัช ีInstagram ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครในประเดน็ดา้นการลงทุนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
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ภาพที ่๕๘ บญัช ีInstagram ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครในประเดน็ดา้นการลงทุนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 

 

กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓  ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่  ๑ 
ก า ร ล ง ทุ น   ล า ดั บ ที่  ๒   ธุ ร กิ จ  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ ประเทศ 
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๓.๖ สถานการณ์การผลิตสินค้าอตุสาหกรรม  
 รายไดจ้ากสนิคา้อุตสาหกรรมของ กทม. ไดร้บัอทิธพิลสว่นหน่ึงมาจากปัจจยัส าคญัทีเ่ป็นกลไก
ของภาคธุรกจิซึ่งขบัเคลื่อนในเศรษฐกจิกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพือ่การสง่ออกเป็น
หลกั เช่น ยานยนต ์คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ดงันัน้เพือ่เฝ้าตดิตามในภาพรวม จงึก าหนดชุดค าคน้หลกั 
ดงันี้ 

ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 

 

 

 
ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วนั มกีารพูดถงึรวม ๑๑,๑๔๙ ขอ้ความ และค่าปฏสิมัพนัธ์ ๗๙๖,๗๔๗ 

engages จากผูใ้ชง้าน ๑,๖๔๗ บญัช ี 
 

 

 
ภาพที ่๕๙ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ในประเดน็ดา้นการผลติสนิคา้

อุตสาหกรรม 
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ภาพที ่๖๐ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็ดา้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 

 

 

ภาพที ่๖๑ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็ดา้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 

 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
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ภาพที ่๖๒ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั  
ในประเดน็ดา้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 

 

ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook 

 

ภาพที ่๖๓ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในประเดน็ดา้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
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ภาพที ่๖๔ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในประเดน็ดา้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม (ต่อ) 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter 
 

 

 

ภาพที ่๖๕ บญัช ีTwitter ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในประเดน็ดา้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม  
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Instagram 

 

 

ภาพที ่๖๖ บญัช ีInstagram ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในประเดน็ดา้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
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กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓  ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่ ๑ 
อุตสาหกรรมไทย  ล าดบัที ่๒  สรา้งไทย และ ล าดบัที ่๓ ประเทศไทย 
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๓.๗ สถานการณ์ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร  
ที่พกัแรมและบรกิารด้านอาหารศึกษา ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูล ให้เห็นถึงมูลค่า

โดยรวมของตลาดทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร ตลอดจนการท่องเทีย่ว และธุรกจิบรกิารอื่น ๆ ในช่วง
ก่อนและในช่วงทีเ่กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรุงเทพมหานคร รวมถงึ
ศกึษาลกัษณะการใหบ้รกิารทีเ่ปลีย่นแปลงผ่านการใชค้ าคน้ ดงันี้  

ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 

 

ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วัน มีการพูดถึงรวม ๑,๐๗๐ ข้อความ และค่าปฏิสัมพันธ์ ๘๖,๒๒๔ 
engages จากผูใ้ชง้าน ๔๒๙ บญัช ี  

 

ภาพที ่๖๗ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ 
ในประเดน็สถานการณ์ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 

 

ภาพที ่๖๘ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็สถานการณ์ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ภาพที ่๖๙ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็สถานการณ์ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 

 

 

ภาพที ่๗๐ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั  
ในประเดน็สถานการณ์ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook 

 

ภาพที ่๗๑ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในประเดน็สถานการณ์ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ภาพที ่๗๒ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในประเดน็สถานการณ์ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร (ต่อ) 

 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter 

 

 
 

ภาพที ่๗๓ บญัช ีTwitter ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในประเดน็สถานการณ์ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 

  



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Instagram 

 

 

ภาพที ่๗๔ บญัช ีInstagram ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในประเดน็ดา้นการลงทุนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในประเดน็สถานการณ์ทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 

 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล  หน้า 77 

 
 

กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓ ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่ ๑ 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   ล า ดั บ ที่  ๒   เ ปิ ด ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ การท่องเทีย่ว 
 
  



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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๓.๘ สถานการณ์การขนส่งและสถานท่ีเกบ็ 
 การขนส่งของกรุงเทพมหานคร ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงนี้คือการให้บริการรถขนส่ง
สาธารณะและรถไฟฟ้าในประเด็นด้านการขึ้นราคา หรือ การเรียกเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยาย จึง
ก าหนดชุดค าคน้หลกั ดงันี้ 

ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 
ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วนั มกีารพดูถงึรวม ๓๐,๗๓๗ ขอ้ความ และค่าปฏสิมัพนัธ ์๕,๔๓๐,๓๓๐ 

engages จากผูใ้ชง้าน ๕,๘๗๖ บญัช ี

 

ภาพที ่๗๕ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ 
ในประเดน็สถานการณ์การขนสง่และสถานทีเ่กบ็ 

 

ภาพที ่๗๖ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็สถานการณ์การขนสง่และสถานทีเ่กบ็ 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ภาพที ่๗๗ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็สถานการณ์การขนสง่และสถานทีเ่กบ็ 

 

 

ภาพที ่๗๘ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั ในประเดน็สถานการณ์การขนสง่และ
สถานทีเ่กบ็ 

 

  



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook 

 

 

ภาพที ่๗๙ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด  
ในประเดน็สถานการณ์การขนสง่และสถานทีเ่กบ็ 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter 

 

 
ภาพที ่๘๐ บญัช ีTwitter ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด  

ในประเดน็สถานการณ์การขนสง่และสถานทีเ่กบ็ 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓  ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่  ๑ 
เ ดิ น ท า ง   ล า ดั บ ที่  ๒  ก รุ ง เ ท พ  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ ส าหรบั 
  



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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๓.๙ สถานการณ์การศึกษา 

ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 

 

 

 
ภาพที ่๘๑ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ในประเดน็สถานการณ์การศกึษา 

ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วนั มกีารพูดถงึรวม ๑๐,๙๒๘ ขอ้ความ และค่าปฏสิมัพนัธ์ ๓,๖๓๗,๑๔๖ 
Engagement จากผูใ้ชง้าน ๒,๐๒๐ บญัช ี

 
ภาพที ่๘๒ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็สถานการณ์การศกึษา 

 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ภาพที ่๘๓ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็สถานการณ์การศกึษา 

 
ภาพที ่๘๔ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั ในประเดน็สถานการณ์การศกึษา 

 
 
  



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook 

 

 
ภาพที ่๘๕ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็สถานการณ์การศกึษา 

 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter 

 

 
ภาพที ่๘๖ บญัช ีTwitter ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็สถานการณ์การศกึษา 

  



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Instagram 

 
 

 
ภาพที ่๘๗ บญัช ีInstagram ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธ์มากทีสุ่ด ในประเดน็สถานการณ์การศกึษา 

 



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓ ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่ ๑ 
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร   ล า ดั บ ที่  ๒  ส ร้ า ง  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ โรงเรยีน 
  



รายงานงวดที่ ๒ (Interim Report) 
รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
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๓.๑๐ สถานการณ์ประเดน็ความปลอดภยั  
 ความปลอดภยัของ กทม. ครอบคลุมประเดน็ด้านการใช้รถ ถนน ทางเดนิเท้า รวมถงึอุบตัภิยั
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เพือ่ตดิตามความพงึพอใจดา้นการรบัมอืสถานการณ์กบัภยัทีเ่กดิขึน้ จงึก าหนดชุดค าคน้
หลกั ดงัต่อไปนี้ 

ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 

 

 
ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วัน มีการพูดถึงรวม ๑๑๘ ,๕๔๓  ข้อความ และค่าปฏิสัมพันธ์  

๓๒,๔๗๗,๒๖๙ Engagement จากผูใ้ชง้าน ๑๕,๙๘๕ บญัช ี 

 
ภาพที ่๘๘ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ในประเดน็ความปลอดภยั 

 
ภาพที ่๘๙ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในประเดน็ความปลอดภยั 
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ภาพที ่๙๐ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในประเดน็ความปลอดภยั 

 

 
ภาพที ่๙๑ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั ในประเดน็ความปลอดภยั 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook 

 

 
ภาพที ่๙๒ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็ความปลอดภยั 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter 

 
 

 
ภาพที ่๙๓ บญัช ีTwitter ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด ในประเดน็ความปลอดภยั 
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กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓ ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าทีเ่ป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าทีไ่ม่สือ่ความหมาย ไดแ้ก่ ล าดบัที ่๑ น ้า
ท่ ว ม   ล า ดั บ ที่  ๒   ชั ช ช า ติ  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ กรุงเทพ 
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๓.๑๑ สถานการณ์ขอ้มลูข่าวสารและการส่ือสาร  

ค าค้นหาหลกั (Main Keyword) 

 
ในช่วงระยะเวลา ๙๐ วนั มกีารพูดถึงรวม ๑,๗๓๙ ข้อความ และค่าปฏิสมัพนัธ์ ๕๘๘,๑๖๗ 

Engagement จากผูใ้ชง้าน ๕๖๖ บญัช ี

 
ภาพที ่๙๔ สรุปจ านวนขอ้ความรายวนัจ าแนกตามแพลตฟอรม์ในสถานการณ์ขอ้มูลขา่วสารและการ

สือ่สาร 

 
ภาพที ่๙๕ สรุปจ านวนผลการรวบรวมขอ้มลู ในสถานการณ์ขอ้มลูขา่วสารและการสื่อสาร 
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ภาพที ่๙๖ สรุปกลุ่มประชาชนจ าแนกตามเพศ ในสถานการณ์ขอ้มลูข่าวสารและการสือ่สาร 

 

 
ภาพที ่๙๗ บญัชผีูใ้ชง้านพบขอ้ความสอดคลอ้งกบัค าคน้หลกั ในสถานการณ์ขอ้มลูขา่วสารและการ

สือ่สาร 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Facebook 

 
ภาพที ่๙๘ บญัช ีFacebook ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด  

ในสถานการณ์ขอ้มลูขา่วสารและการสือ่สาร 
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ข้อความท่ีมีการพดูถึงแล้วมีค่าปฏิสมัพนัธส์ูงสุด ๓ อนัดบัในช่องทาง Twitter 

 

 
ภาพที ่๙๙ บญัช ีTwitter ทีม่ขีอ้ความและการปฏสิมัพนัธม์ากทีสุ่ด  

ในสถานการณ์ขอ้มลูขา่วสารและการสือ่สาร 
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กลุ่มค าก้อนเมฆ (Word clouds) คอื การแสดงปรมิาณของค าส าคญัทีเ่รยีงล าดบัจากค าทีเ่จอใน
แคมเปญมากที่สุดไปน้อยที่สุด แสดงผลในรูปแบบของก้อนเมฆที่ใช้แทนถึงการจบักลุ่มค าที่ท าให้
สามารถเหน็ประเดน็เป็นหมวดหมู่เดยีวกนัไดอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี้ Word clouds ไดแ้สดงปรมิาณค าส าคญั
ที่ค้นเจอมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ๓  ข้อความ โดยคัดกรองเฉพาะค าส าคัญที่อธิบาย
เหตุการณ์ของแคมเปญและตดัค าที่เป็นแค่วล ีค านาม ค าซ ้า ค าที่ไม่สื่อความหมาย ได้แก่ ล าดบัที่ ๑ 
แ จ้ ง ปั ญ ห า   ล า ดั บ ที่  ๒  ฟ อ ง  แ ล ะ 
ล าดบัที ่๓ ฟ่ี 
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บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของกรงุเทพมหานคร 

 

ผลการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหป์ระเดน็ฉุกเฉินจ านวน ๔ กรณี 
 

๔.๑. ประเดน็น ้าท่วม การระบายน ้า และการบ าบดัน ้า   

๔.๑.๑ เหตุการณ์ภายใต้ประเดน็ศึกษา 

• ผูว้่าฯ ชชัชาตชิี้แจงประเดน็การถูกโจมตดี้านการท างานแก้ไขปัญหาน ้าท่วมดว้ยการเขน็
รถ โดยผูว้่าฯ ชชัชาตอิธบิายว่าการลงพืน้ที ่เป็นการลงไปตรวจสอบปัญหาดว้ยตวัเอง เพือ่
น ากลบัมาแกไ้ขอย่างเหมาะสม รวมถงึเป็นการไปใหก้ าลงัใจผูป้ระสบภยั 

• รายงานปัญหาท่อระบายน ้าอุดตนั ตรวจสอบขอ้มูล พบว่ามกีารลอกท่อครัง้สุดท้ายเมื่อปี 
๒๕๕๔ 

• กรมราชทัณฑ์ส่ง ๓๐ นักโทษชัน้ดี ช่วยลอกท่ออย่างเร่งด่วน หลังสถานการณ์เขต
ลาดกระบงัน ้าท่วมสงู 

• กทม. ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น ้ าท่วม จัดรถรับส่งประชาชนตามสถานี
รถไฟฟ้า 

• พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ เพิม่มาตรการรบัมอืปัญหาน ้าท่วม ประสานงามกทม. เพื่อ
ช่วยเหลอืประชาชน 

๔.๑.๒ ประเดน็เชิงบวก 
๑. การแสดงความชื่นชม และใหก้ าลงัใจผูว้่าฯ ชชัชาต ิโดยมองว่ากรณีฝนตกหนกั น ้าท่วม เป็น

ปัญหาทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้ผูว้่าฯ ชชัชาตดิ าเนินการแก้ปัญหาไดอ้ย่างสุดความสามารถแลว้ รวมถงึ
ชื่นชมในการวางตวัและตอบค าถามสื่อที่แสดงถึงความเป็นผู้น า ไม่มกีารพาดพงิหรอืโต้ตอบคนที่มา
วจิารณ์ กลา้ทีจ่ะยอมรบัผดิ และขอโทษประชาชน 

๒. การแสดงความคดิเหน็ชื่นชมผูว้่าฯ ชชัชาตใินประเดน็การจดัการปัญหาน ้าท่วม โดยระบุว่า
ผูว้่าฯ ชชัชาตสิามารถจดัการระบายน ้าออกไดเ้รว็กว่าผูว้่าฯ กทม. ในอดตี 

๓. การแสดงความชื่นชมกรณีทีผู่ว้่าฯ ชชัชาตไิลฟ์สด รวมถงึการออกมาอธบิายปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
ท าใหป้ระชาชนไดรู้ข้อ้มลูในภาพรวม และเขา้ใจถงึปัญหามากยิง่ขึน้ 
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๔.๑.๓ ประเดน็เชิงทัว่ไป 
๑. การแสดงความเหน็ใจ และเป็นห่วงผูว้่าฯ ชชัชาต ิทีต่้องท างานอย่างหนัก มกีารแสดงความ

กงัวลกรณีทีผู่ว้่าฯ ชชัชาตซิูบผอม และดเูหนื่อยลา้มากขึน้ 
๒. การแสดงความคิดเห็นกรณีการจัดการระบายน ้ า โดยมองว่าไม่ควรระบายน ้ าลงคลอง 

เนื่องจากจะสรา้งความเดอืดรอ้นในกบัชุมชนทีอ่ยู่อาศยับรเิวณรมิคลอง 
๓. การแสดงความคดิเหน็กรณีที่มนีักการเมอืงออกมาวพิากษ์วจิารณ์การท างานของผูว้่าฯ ชชั

ชาต ิโดยมองว่าหากมคีวามรู้และมแีนวทางแก้ไขปัญหาที่มปีระสทิธิภาพ ควรมาร่วมทมีกบัผู้ว่าฯ ชชั
ช า ติ  แ ล ะ ก ท ม .   
เพือ่แกไ้ขสถาการณ์น ้าท่วม และช่วยเหลอืประชาชน 

๔. การแสดงความคดิเห็นถึงการท างานของผู้ว่าฯ ชชัชาติ เปรยีบเทียบกบัรฐับาล โดยมองว่า
รฐับาลท างานมากว่า ๘ ปี ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาน ้าท่วมได ้จงึไม่ควรต่อว่าผูว้่าฯ ชชัชาต ิทีเ่ริม่ท างาน
มาได ้๓ เดอืน 

๕. การแสดงความคดิเห็นกรณีน ้าท่วมว่าเกิดจากการที่ปริมาณน ้าฝน และน ้าที่ระบายได้ไม่
เท่ากนั โดยมองว่าท่อระบายน ้าสามารถใช้งานได้ แต่เนื่องจ ามีน ้าฝนจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ
ระบายไดท้นั รวมถงึการทีห่ลายพืน้ทีม่ขียะอุดตนัทางระบายน ้า ท าใหส้ามารถระบายน ้าไดช้า้ลง 

๖. การแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ปัญหาน ้าท่วม โดยมองว่าเกดิจากการทีห่น่วยงานต่างๆไม่
แกไ้ขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพในช่วงเวลาทีผ่่านมา ท าใหม้ปัีญหาสะสมมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ทีย่ากต่อการแกไ้ข 

๗. การแสดงความคดิเห็นและเรยีกร้องให้กรมชลประทานออกมาชี้แจง และช่วยด าเนินการ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วม๘. การแสดงความคดิเหน็เชงิเหน็บแนม สุชชัวรี ์และองอาจ โดยมองว่าการลงพืน้ที่
และให้ความช่วยเหลือประชาชนจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการท าเพื่อประชาสมัพนัธ์ภาพลักษณ์
องคก์ร 

๙. การแสดงความไม่เชื่อมัน่ในการจดัการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของพลเอกประวติร โดยมองว่า
พบเอกประวติร ไม่มปีระสทิธภิาพในการท างาน และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได้ 
 

๔.๑.๔ ประเดน็เชิงลบ 
๑. การแสดงความไม่พอใจต่อสถานการณ์น ้าท่วม ทีส่่งผลใหป้ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นทัง้

ในการเดนิทาง และทรพัยส์นิทีเ่สยีหาย รวมถงึประชาชนจ านวนมากไม่สามารถคา้ขายได้ 
๒. การแสดงความไม่พอใจ กรณีที่ผู้ว่าฯ ชชัชาตเิคยกล่าวว่าได้มกีารลงพื้นที่ส ารวจปัญหามา

นานถงึ ๒ ปี ท าให้เขา้ใจปัญหา และเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขได้ แต่เมื่อเกดิสถานการณ์น ้าท่วมขึ้นจรงิ 
กลบัไม่สามารถจดัการปัญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามทีไ่ดก้ล่าวไว้ 
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๔.๒. ประเดน็การจราจร  

๔.๒.๑ เหตุการณ์ภายใต้ประเดน็ศึกษา 

• รายงานสถานการณ์การจราจรตดิขดัในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล เนื่องจากน ้าท่วมขงั
หลงัฝนตกต่อเนื่องในหลายพืน้ที ่

• รายงานสถานการณ์การจราจรตดิขดั เนื่องจากเหตุการณ์น ้าท่วมในหลายพืน้ที่ 
• รายงานสถานการณ์น ้าท่วมหลายพื้นที่ รถที่สญัจรผ่านไม่สามารถใช้ความเร็วได้ และ

ชะลอตวัตดิสะสมบรเิวณแยกพระราม ๙ 
 

๔.๒.๒ ประเดน็เชิงบวก 

๑. การแสดงความชื่นชม และให้ก าลังใจผู้ว่าชชัชาติ ในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ที่ส่งผลให้
การจราจรตดิขดั โดยมองว่าเป็นปัญหาทีค่วบคุมไดย้าก และผูว้่าฯ ชชัชาตทิ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
แลว้ 
 

๔.๒.๓ ประเดน็เชิงทัว่ไป 
๑. การแสดงความคดิเหน็รายงานสถานการณ์การจราจรตดิขดั จากน ้าท่วมในพื้นทีต่่างๆ และ

ใหก้ าลงัใจประชาชนทีเ่ดอืดรอ้นจากเหตุการณ์ดงักล่าว 
๒. การแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค าถามถงึการท างานของผูว้่าฯ กทม. คนก่อน ในประเดน็เรื่อง

การจดัการปัญหาน ้าท่วม ที่เคยระบุว่ามกีารตัง้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเพิม่ขึ้น ๕ โครงการ แต่ใน
ปัจจุบนักย็งัไม่สามารถแกไ้ขสถานการณ์น ้าท่วมได ้

๓. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบายน ้ า โดยมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่ง
แกปั้ญหาน ้าท่วมขงับนถนน เนื่องจากท าใหก้ารจราจรตดิขดั ประชาชนไม่สามารถสญัจรได้ 

๔. การแสดงความคดิเหน็กรณีการร่วมมอืระหว่างหน่วยงานรฐับาล และกทม. โดยมองว่าน่วย
งานรัฐบาลไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ว่าฯ ชัชชาติ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน ้ าท่ว มได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

๕. การแสดงความคิดเห็นเสนอให้มีการประกาศให้ Work From Home เพื่อให้ประชาชน
สามารถท างานทีบ่า้นได ้และไม่ตอ้งเดอืดรอ้นจากสถานการณ์การจราจรตดิขดั และน ้าท่วม 
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๔.๒.๔ ประเดน็เชิงลบ 

๑. การแสดงความไม่พอใจต่อสถานการณ์การจราจรตดิขดัจากปัญหาน ้าท่วมขงัในหลายพื้นที่ 
สรา้งความเดอืดรอ้นในประชาชนผูใ้ชถ้นนในการสญัจร 

๒. การแสดงความไม่พอใจ และสิน้หวงัในประเดน็ดา้นคุณภาพชวีติของประชาชนในกรุงเทพฯ 
ที่ต้องเผชิญกบัปัญหาน ้าท่วม และการจราจรติดขดัอยู่เสมอ มกีารตัง้ข้อสงสยัว่ากรุงเทพฯ จะมวีนัที่
สามารถหลุดพน้จากปัญหาเหล่านี้ไดห้รอืไม่ 

๓. การแสดงความคดิเหน็เชงิเหน็บแนมผูว้่าฯ ชชัชาต ิในเรื่องการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ทีผู่ว้่าฯ 
ชชัชาตเิคยระบุไวใ้นช่วงหาเสยีง ว่า “บรหิารเป็น ท างานเป็น” แต่เมื่อเกดิปัญหาน ้าท่วม กลบัไม่สามารถ
รบัมอืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

๔.๓ ประเดน็การใช้งบประมาณ 

๔.๓.๑ เหตุการณ์ภายใต้ประเดน็ศึกษา 
• ผูว้่าฯ ชชัชาตจิดังบปี ๖๖ ใหไ้ปศกึษาดงูานโครงการต่างๆ ๖ โครงการ ใชง้บประมาณรวม

เกือบ ๘ ล้านบาท ด้านอรรถวชิช์ เตรยีมยื่น สตง. สอบ กทม. ตดังบน ้าท่วม จดัเที่ยว
สมัมนา ชี้กทม.ควรเลิกงบสมัมนาพาคนไปเที่ยว ล้วเอาไปช่วยน ้าท่วม ในรูปแบบ “งบ
กลาง” ผูว้่าฯ ชชัชาตจิะไดม้เีงนิพอแกว้กิฤต 

• จกักพนัธุ์ ผวิงาม รองผูว้่ากทม. ชี้แจงเพิม่เตมิประเดน็การใชง้บประมาณ ยนืยนัว่า ไม่ใช่
โครงการพาหวัคะแนนไปเทีย่ว 

๔.๓.๒ ประเดน็เชิงบวก 

ไม่พบประเดน็ทีน่่าสนใจ 

๔.๓.๓ ประเดน็เชิงทัว่ไป 
๑. การแสดงความคดิเหน็ใหม้กีารเปิดเผลตวัเลขการจดัการงบประมาณของเขตต่างๆ เพือ่แสดง

ถงึความโปร่งใส และใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบได ้
๒. การแสดงความคดิเหน็ในประเด็นการไปสมันาศกึษาดูงาน โดยมองว่าในบางประเด็นควร

เป็นการฝึกอบรมที่มกีารสอนปฏบิตั ิเช่น ด้านการป้องกนัอคัคภียัในชุมชน ที่ควรตัง้หน่วยงานมาดูแล
รบัผดิชอบ และอบรมโดยการปฏบิตัจิรงิ  

เพือ่ใหส้ามารถรบัมอืกบัปัญหาไดด้ยีิง่ขึน้ 
๓. การแสดงความเหน็ด้วยกบัอรรถวชิช์ ในการร้องเรยีบให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ

ผูว้่าฯ ชชัชาต ิและหากมคีวามผดิจรงิ ควรมกีารลงโทษทีรุ่นแรง และเหมาะสม 
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๔. การแสดงความชื่นชม และใหก้ าลงัใจอรรถวชิช์ ในการยื่นเรื่องตรวจสอบผูว้่าฯ ชชัชาต ิโดย
มองว่าเป็นการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ใหก้บัประชาชน 

๔.๓.๔ ประเดน็เชิงลบ 
๑. การแสดงความไม่พอใจในประเดน็การท างาน และการสมัมนาของหน่วยงานรฐับาล มองว่า

เป็นการใชง้บประมาณอย่างไม่โปร่งใส โดยมกีารแสดงความไม่เชื่อมัน่ในการท างานของผูว้่าฯ ชชัชาต ิ
และรฐับาล โดยมองว่าการทุจรติคอรร์ปัชนัเป็นเรื่องปกตทิีเ่กดิขึน้เป็นประจ า 

๒. การแสดงความคดิเหน็ในประเด็นการไปสมันาดูงาน โดยมองว่าเป็นการกล่าวอ้างเพื่อไป
ท่องเทีย่วโดยใชเ้งนิจากภาษขีองประชาชน 

๓. การแสดงความคดิเหน็เหน็บแนม ในประเดน็ที่ผู้ว่าฯ ชชัชาตเิคยกล่าวถงึการปราบปรามการ
ทุจรติคอร์รปัชนั แต่ในปัจจุบนัได้มกีารใช้งบประมาณที่สร้างขอ้สงสยัให้กบัประชาชน ถงึการท างานที่ไม่
โปร่งใสเสยีเอง 

๔. การแสดงความไม่พอใจ และต่อว่าผูว้่าฯ ชชัชาต ิในประเดน็การใชง้บประมาณ โดยมองว่าใน
การเขา้รบัต าแหน่งเป็นเวลา ๓ เดอืน ผูว้่าฯ ชชัชาต ิยงัไม่มีผลลพัธ์การท างานที่น่าพงึพอใจ แต่กลบัมี
การใชง้บประมาณไปจ านวนมากสรา้งความไม่พอใจ และการตัง้ค าถามถงึความโปร่งใสจากประชาชน 
 

๔.๔ ประเดน็ขยะ  

๔.๔.๑ เหตุการณ์ภายใต้ประเดน็ศึกษา 

• รายงานสถานการณ์เจา้หน้าทีฝ่่ายรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รวมถงึหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการท าความสะอาด เก็บซากที่นอน และตกัขยะหน้าประตูระบายน ้า
คลองลาดโตนด หลงัจากน ้าท่วมขงัในพืน้ที ่

• รายงานสาเหตุน ้าท่วมขงัที่อุโมงค์ทางลอดรถยนต์พฒันาการ – ถาวรธวชั เกดิจากขยะ
จ านวนมากอุดตนัในท่อระบายน ้า สง่ผลใหน้ ้าท่วมขงัเนื่องจากไม่สามารถระบายได ้

• รายงานสถานการณ์โครงการรณรงค ์ ‘ไม่เทรวม’ กทม. จดัรถแยกถงัขยะเศษอาหาร-ขยะ
ทัว่ไป โดยวิง่รบัน าร่องใน ๓ เขตก่อน คอื หนองแขม พญาไท และปทุมวนั   

• สถานีสูบน ้าพระโขนง เผยเก็บขยะได้วนัละ ๑๐ ตัน พบขยะพลาสติกและโฟมติดค้าง
จ านวนมาก เจา้หน้าทีร่ะดมก าลงัเกบ็ขยะ พบขยะมลูฝอยตัง้แต่ขนาดเลก็อย่างถุงพลาสตกิ
ใสอ่าหาร ไปจนถงึขนาดใหญ่อย่างโซฟาขนาด ๒ ทีน่ัง่และฟูกนอน 

• บุญเรอืง มุดท่อระบายน ้าทะลวงขยะอุดตนั เจอทัง้ขวด ถุงพลาสตกิ กางเกงใน เสือ้ชัน้ใน 
กล่าวว่า “ถ้าไม่ท าก็ไม่มีคนท า ยอมเสียสละไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อน กลัวตาย
เหมอืนกนัแต่พยายามเซฟตวัเอง” 
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๔.๔.๒ ประเดน็เชิงบวก 
๑. การใหก้ าลงัใจ และแสดงความชื่นชมการท างานของผูว้่าฯ ชชัชาต ิโดยมองว่าเป็นการท างาน

ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจ และทุ่มเท ทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชนจากสถานการณ์น ้าท่วม 
๒. การแสดงความชื่นชมบุญเรอืง และเจา้หน้าที่กทม. กรณีการมุดท่อระบายน ้าแก้ปัญหาขยะ

อุดตนั โดยมองว่าเป็นการแสดงถงึความเสยีสละ 
  

๔.๔.๓ ประเดน็เชิงทัว่ไป 
๑. การแสดงความคดิเหน็ในกรณีปัญหาขยะอุดตนัทางระบายน ้า โดยมองว่าสาเหตุเกดิจากนิสยั 

และความมกัง่าย ไม่รบัผดิชอบต่อส่วนรวมของประชาชน ที่ไม่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง จงึไม่ควรโทษ 
หรอืต่อว่าผูว้่าฯ ชชัชาต ิและกทม. ทีไ่ม่สามารถแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้

๒. การแสดงความเหน็ใจผูว้่าฯ ชชัชาต ิในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม โดยมองว่าปัญหาดงักล่าว
เป็นปัญหาทีย่ากต่อการแก้ไข และจะไม่สามารถแกไ้ขไดห้ากประชาชนไม่ช่วยกนัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การทิง้ขยะ 

๓. การแสดงความคดิเหน็เสนอแนะใหม้กีารจดัโครงการ หรอืรณรงคใ์นเรื่องการทิง้ขยะ 
๔. การแสดงความกงัวล และเป็นห่วงบุญเรอืง กรณีทีมุ่ดท่อระบายน ้าไปแก้ไขปัญหาขยะอุดตนั 

โดยมองว่าเป็นอนัตรายต่อชวีติ และสุขภาพ ควรมเีครื่องมอืหรอือุปกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสม 
๕. การแสดงความคดิเหน็ในประเดน็การจดัการขยะในท่อระบายน ้า โดยมองว่าควรหาเครื่องมอื

ส าหรบัแก้ไขปัญหาขยะอุดตนัดงักล่าว เพื่อใหไ้ม่ต้องใชเ้จา้หน้าทีล่งไปจดัการดว้ยตวัเอง เนื่องจากเป็น
อนัตรายต่อชวีติ และสุขภาพ มกีารแสดงความกงัวลในเรื่องของการตดิเชื้อจากความสกปรก และเชื้อ
โรค 

๖. การแสดงความไม่พอใจต่อการท างานของผูว้่าฯ กทม. ในอดตี ทีไ่ม่มกีารลอกท่อ หรอืจดัการ
ปัญหาขยะอุดตนั ท าใหม้ขียะสะสมจ านวนมากสง่ผลใหเ้กดิเหตุการณ์น ้าท่วม  

๗. การแสดงความคดิในเรื่องการจดัการขยะ โดยมองว่าหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรมกีารจดัทีท่ิง้
ขยะใหเ้พยีงพอ และใหค้วามรูก้บัประชาชนในการจดัการขยะประเภทต่างๆ 
 

๔.๔.๔ ประเดน็เชิงลบ 

๑. การแสดงความไม่พอใจกรณีสถานีสูบน ้าพระโขนง เกบ็ขยะไดว้นัละ ๑๐ ตนั โดยมกีารต่อว่า 
และต าหนิคนทีท่ิ้งขยะไม่เป็นทีเ่ป็นทาง ท าใหม้ขียะอุดตนั ปิดกัน้ทางระบายน ้า และส่งผลใหเ้กดิปัญหา
น ้าท่วมตามมา 
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