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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเครือข่ายสังคมได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตทั้งในการใช้งานส่วนตัวและทาง

ธุรกิจ  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาธุรกิจองค์กรมีการน าเครือข่ายสังคมมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับ
การบริหารงาน โดยเฉพาะในการติดต่อสื่อสาร การใช้เครือข่ายสังคมในองค์กรโดยเฉพาะการแบ่งปัน
สารสนเทศและความรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของทั้งผู้ปฏิบัติงานและตัวองค์กรเอง   

งานศึกษาน้ีประยุกต์การประเมินปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์  โดยใช้กระบวนการล าดับชั้น
เชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญของเครือข่ายสังคมเพื่อคัดเลือกช่องทางการสื่อสารภายใน
ขององค์กรแห่งหนึ่ง เครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมสูงและน ามาคัดเลือกประกอบด้วย เฟซบุ๊ค ไลน์ และทวิต
เตอร์ จากการศึกษาพบว่าพนักงานขององค์กรให้ความส าคัญกับเกณฑ์ประเมินในด้านคุณสมบัติของเครือข่าย
สังคมสูงที่สุด ส่วนเกณฑ์ย่อยให้ความส าคัญสูงสุดเรียงตามล าดับคือ ความง่ายในการใช้งาน คุณสมบัติหลัก 
และความน่าเชื ่อถือขององค์กร ผลจากการประเมินเครือข่ายสังคมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กรแห่งนีค้ือไลน ์
ค าส าคัญ: กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี  การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ เครือข่ายสังคม ช่อง
ทางการสื่อสารภายในองค์กร 

 
Social networking is playing a more and more important role in our lives, whether 

personal or business. In recent years, there are increasing numbers of organizations that 
utilize it as an internal communication channel. The use of social networking, especially for 
sharing of information and knowledge among collaborating actors, has proven to be an 
effective tool in improving individual and organizational performance.  
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The study focuses on the evaluation of a multi-criteria decision problem by the use 
of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) for choosing inter-organizational communication 
channel. The alternatives channels are three most popular social networking, including 
Facebook, Line, and Twitter. Results show that the most important criterion in selecting the 
alternative is the properties of the social networking. In addition, three most important sub 
criteria include the perceived ease of use, the key characteristics, and the credibility of 
organization, respectively. Based on the evaluation criteria, Line is the choice for the 
communication channel. 

  
Keywords: FAHP, Fuzzy AHP, multi-criteria decision making, social networking, inter-
organizational communication channel 

 
1. บทน า 

การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน หากองค์กรขาดช่องทางการสื่อสารที่ทรง
ประสิทธิภาพจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา และความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการ 
ในปี 2556  รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง (ขอใช้ชื่อในบทความนี้ว่ารัฐวิสาหกิจ ก.) ประสบปัญหาระบบจัดเก็บ
ค่าบริการไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ การแสดงยอดเงินคงเหลือไม่ตรงตามความเป็นจริง การเติมเงินของ
ลูกค้าท าได้ล่าช้า หรือเติมเงินแล้วแต่ยอดเงินไม่เข้าระบบ  ผู้ใช้บริการสอบถามปัญหากับพนักงานปฏิบัติงานตาม
จุดต่าง ๆ แต่ได้รับค าตอบไม่ตรงกันสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บริการ จากกรณีดังกล่าวปัญหาในการสื่อสาร
เกิดขึ้นเนื่องจากช่องทางที่ใช้อยู่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องการทั้งความ
รวดเร็วและถูกต้องในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร   

ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจ ก. มีศูนย์ควบคุม และอาคารด่านที่เป็นจุดให้บริการรวมประมาณ 113 แห่ง มี
พนักงานทั้งหมดทั้งสิ้น 4,236 คน พนักงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บค่าบริการ พนักงานปฏิบัติงานนอก
สถานที่ และพนักงานที่ท างานเป็นกะ ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารภายในที่ใช้ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร การ
ประชุม บันทึกข้อความ หนังสือเวียน การกระจายเสียงตามสาย วารสารภายใน และวาจา การที่ผู้บังคับบัญชา
และผู้ใช้บังคับบัญชาไม่ได้ท าการสื่อสารกันโดยตรง จึงมักเป็นเหตุให้ข้อความไม่ไปถึงผู้รับสาร หรือได้รับ
ข้อความบิดเบือนไป  นอกจากนั้นวิธีการสื่อสารภายในที่ใช้รูปแบบดั้งเดิมน้ียังล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันที รวมทั้งยังเป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้รับสารจึงไม่สามารถโต้ตอบหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้  

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการคัดเลือกการน าเครือข่ายสังคมมาเป็นช่องทาง
สื่อสารภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี  โดยน าเกณฑ์ปัจจัยของแต่ละ
ทางเลือกมาพิจารณาล าดับความส าคัญ แล้วท าการคัดเลือกเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารภายใน
ขององค์กร 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าเครือข่ายสังคมมาใช้เป็นช่องทาง
สื่อสารภายในองค์กร  
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2. เพื่อคัดเลือกเครือข่ายสังคมที่ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารภายในขององค์กรโดยใช้กระบวนการล าดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
 
3. แนวคิด และทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการตัดสินใจเชิงล าดับชั้นแบบฟัซซี  (Fuzzy Analytic Hierarchy Process: FAHP) มี
ความสามารถในการตัดสินใจภายใต้ความไม่ชัดเจน (Vagueness) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
(ปราโมทย์ ลือนาม, 2556)  ซึ่งใช้หลักเหตุผลที่คล้ายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ซับซ้อนของมนุษย์ กล่าวคือ 
FAHP มีลักษณะที่พิเศษกว่าตรรกะแบบจริงเท็จ (Boolean Logic) เป็นแนวคิดที่มีการต่อขยายในส่วนของ
ความจริง (Partial True) โดยค่าความจริงจะอยู่ในช่วงระหว่าง ‘จริง’ กับ ‘เท็จ’ (เสริมวิทย์ วัชระไชยคุปต์ 
และ พิราภรณ์ สวัสดิพรพัลลภ, 2553) ซึ่งช่วยใหก้ารตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Chen et al., 2011)  

FAHP ใช้โครงสร้างแบบล าดับช้ันในการแสดงโครงสร้างของทางเลือกและเกณฑ์ประเมินในลักษณะ
ของล าดับช้ัน (Vaidya and Kumar, 2006) ชั้นบนสุดของโครงสร้างเรียกว่าวัตถุประสงค์ (objective) หรือ
อาจเรียกว่า (goal) ชั้นถัดลงมาคือ เกณฑ์ประเมิน (evaluation criteria) ที่ใช้ส าหรบัพิจารณาทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์ แตล่ะเกณฑ์ประเมินอาจประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย (sub 
criterion) ที่อยู่ในล าดับช้ันถัดลงมา ในแต่ละเกณฑ์ประเมินไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเกณฑ์ย่อยเท่ากัน  เกณฑ์ที่
จัดอยู่ในล าดับช้ันเดียวกันควรมีความส าคัญเท่าเทียมกัน และจัดให้เกณฑ์ที่มีความส าคัญน้อยกว่าจะอยู่ล าดับ
ชั้นถัดลงไป ส่วนในชั้นล่างสุดเป็นทางเลือกที่มี ตัวอย่างของโครงสร้างล าดับชั้นของ FAHP แสดงในภาพที่ 1 

วิธีการค านวณหาฟัซซ ีโดย Chang (1996) ได้น าเสนอวิธีการไว้ดังนี้  
1. ก าหนดให้ M F(R) เป็น Fuzzy Number ถ้า RX 0  ที่ท าให ้   10 Xm และ 

    ],[,1,0    xxM m ในการหา m  เป็น Membership Function ของ  1,0: RM  ดังนี ้
 

   
………..….. (1) 

 
โดยที่ l และ u เป็นค่าล่างและบนของสมาชิกตามล าดับและ m เป็นค่ากลาง ของ M เลขฟัซ

ซีนัมเบอร์แบบสามเหลี่ยม (triangular fuzzy number) แสดงเป็น (l, m, n) 
 



4 
 

Criterion
2

Objective

Criterion
1

Criterion
3

Sub criterion
1

Sub criterion
2          

            

            

Sub criterion
3 

Sub criterion
1

Sub criterion
2 

Sub criterion
1

Sub criterion
2 

Alternative 1         Alternative 2 Alternative n. . .
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างล าดบัชั้นของ FAHP 

2. ค่าของการสังเคราะห์ฟัซซี หาได้ดังนี้ 
 
 

…………..…..……..………..….. (2) 
 
 

โดยที่                                                                     …………..…..……….……..….. (3) 
 

 
และ                                                                     …..……..…....……….……..….. (4) 

 
       
 ดังนั้น 
 

……..…....……….……..….. (5) 
 

       จะได้ว่า 
……..…....……….……..….. (6) 

 
 
 

3. Degree of Possibility หาได้ดังนี้ 
 

…..……..…....……….……..….. (7) 



5 
 

   kii SSVAd  min

 
ท าให้ได้ว่า 

 
 

 
…..…....……….……..….. (8) 

 
4. การหา Degree of Possibility ส าหรับ Convex Fuzzy Number จ านวน k หาได้ดังนี ้

                                                                                                      .……..….. (9) 
สมมติว่า                 ……………..……..….. (10) 
ส าหรับ k=1,2,3,…,n; k I ท าให้ได้ค่าน้ าหนักดังนี้ 

…….……….…..….. (11) 
และท าการ Normalization ของค่าน้ าหนักได้ตามสมการดังนี ้

…….…….……..….. (12) 
หลังจากที่ได้ค่าน้ าหนักแล้วน าไปคูณกับเกณฑ์การตัดสินใจ จะท าให้ได้ค่าคะแนนสุดท้ายออก

มาแล้วน าไปเรียงล าดับคะแนน โดยเลือกตัวเลือกที่มีคะแนนมากที่สุด  
 

การศึกษานี้ก าหนดปัจจัยที่จะใช้ในการประเมินจากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาผลการวิจัย
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งได้น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาประกอบการวิเคราะห์
ทางเลือกที่เหมาะสม  เกณฑ์ประเมินและเกณฑ์ย่อยที่น ามาใช้ในการประเมินสามารถสรุปไดใ้นตาราง 1   

เมื่อน าเกณฑ์ประเมิน เกณฑ์ย่อย และทางเลือกเครือข่ายสังคม ทั้งนี้จากการส ารวจเครือข่ายสังคมที่นิยม
ใช้กันมากในประเทศสามล าดับแรกได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน์ และทวิตเตอร์ (เอมิกา เหมมินทร์, 2556)  เมื่อก าหนด
เป็นโครงสร้างล าดับชั้นของ FAHP จะสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 2  

 

ตาราง 1  เกณฑ์ประเมินและเกณฑ์ย่อย 

เกณฑ์ประเมิน ค าอธิบาย 
1. ด้านคุณสมบตัิของเครือข่ายสังคม 

1.1 คุณสมบัติหลัก  มีคุณสมบัติหลักเหมาะสมที่จะใช้สื่อสารในองค์กร เช่น การส่งข้อความ 
การแนบไฟล์ การแจ้งเตือน และไทม์ไลน์ เป็นต้น 

1.2 การรักษาความลับ การปกปิดความลับ หรือสามารถเลือกที่จะเปิดเผยสารที่ส่งได้ง่าย 
1.3 ความง่ายในการใช้งาน ใช้งานได้ง่าย หรือสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างรวดเร็ว และมีความ

คล่องตัวในการใช้งาน 
1.4 ความเร็วในการใช้งาน เครือข่ายสังคมสามารถท างานได้ดีแม้ความเร็วของเครือข่ายในขณะนั้น

จะเป็น EDGE1 
2. ด้านสภาพแวดล้อม 

                                                        
1 EDGE คือเทคโนโลยใีนการรับ - ส่งขอ้มูลดว้ยเครือ ข่ายไร้สาย โดยมีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลท่ี  ความเร็ว 256 Kbps ซ่ึงถือวา่

ชา้ในการส่งขอ้มูลมลัติมีเดียในปัจจุบนั 

    kiMMVMMMMV ik ,...,3,2,1,
~~

min
~

,...,
~

,
~~

21 

      tnAdAdAdW  ,...,, 21

      tnAdAdAdW ,...,, 21
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2.1 ผู้ใช้เครือข่ายสังคมรอบข้าง ผู้ใช้งานได้รับอิทธิพลจากผู้ใช้เครือข่ายสังคมรอบข้าง 
2.2 เครือข่ายสังคมที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้งานน าเครือข่ายสังคมที่ใช้งานอยู่มาประยุกต์เป็นช่องทางการ

สื่อสารภายในองค์กร 
2.3 กลุ่มเครือข่ายสังคมในปัจจุบนั พนักงานใช้เครือข่ายสังคมใด ๆ ตั้งเป็นกลุ่มเพื่อการสื่อสารกันใน

ปัจจุบัน ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มไลน์ใน
แผนก กลุ่มเฟซบุ๊คของด่านบางนา เป็นต้น 

3. ด้านองค์กร 
3.1 กฎระเบียบองค์กร องค์กรได้ออกกฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์การใช้งานเครือข่ายสังคม เช่น 

การบล็อกเฟซบุ๊ค การลงโทษเมื่อเล่นโทรศัพท์ในเวลางาน 
3.2 ความน่าเชื่อถือองค์กร พนักงานตระหนักถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร เป็นสาเหตุให้เลือกใช้

เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 
3.3 การส่งเสริมการใช้จากผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมการใช้งานเครือข่ายสังคม 

 
 

การเลือกใช้เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร

สภาพแวดล้อม
คุณสมบัติของ
เครือข่ายสังคม องค์กร
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ภาพท่ี 2 โครงสร้างกรอบแนวคิด 
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3. วิธีการศึกษา  

การศึกษานี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยส าหรับรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติ และองค์ประกอบในการเลือกใช้
เครือข่ายสังคม เป็นต้น  

ประชากรของการศึกษานี้ คือ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ก. จ านวน 4,236 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค านวณโดยใช้วิธีของ Yamane (1973)  โดย 

ก าหนดให้ความผิดพลาดที่ยอมรับไดเ้ท่ากับ 0.05  
𝑛 =

4236

1+4236(0.05)2
………………..……..…....……….……..….. (13) 

                               𝑛 = 365.48…..…………………………...…....……….……..….. (14) 
ในการศึกษานีจ้ึงใชก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส าหรบัวิธีการสุ่มตัวอย่างใชแ้บบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยเลือกสุ่มจากประชากรตามล าดับหน่วยงานที่สังกัด และในแต่ละกลุ่มลักษณะงานที่
ท าจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
พนักงานที่ท างานเต็มเวลาจ านวน 70 คนจากทั้งหมด 736 คน และกลุม่พนักงานท างานเป็นกะ/นอกสถานที่
จ านวน 330 คนจากทั้งหมด 3,500 คน 

การให้คะแนนความส าคัญจากการเปรียบเทียบปัจจัยของพนักงานเป็นรายคู่ในบางครั้งอาจไม่
สมเหตุสมผลหรือขัดแย้งกัน โดยที่ความสอดคล้องมีด้วยกัน 2 ลักษณะ จึงต้องหาค่าอัตราส่วนความต้องกัน 
(consistency) ดังนี ้

1. ความสอดคล้องด้านความสัมพันธ์ เช่น ถ้า X มีความส าคัญกว่า Y และ Y มีความส าคัญกว่า
  Z ดังนั้น X ต้องมีความส าคัญมากกว่า Z จึงจะสอดคล้อง 

2. การให้คะแนนในน้ าหนัก เช่น 

ตาราง 2 ตวัอยา่งคะแนนในน ้าหนกั 

ปัจจัย X Y Z 
X 1 5 9 

Y 1/5 1 5 
Z 1/9 1/5 1 

 
จากตาราง 2 พบว่า Y มีความส าคัญมากกว่า X ‘5’ เท่า และ Z มีความส าคัญมากกว่า Y ‘5’ เท่า 

ดังนั้น Z ควรมีความส าคัญมากกว่า Y ‘10’ เท่า แต่หากวิเคราะห์ได้ว่า Z มีความส าคัญมากกว่า X ‘9’ เท่า 
แสดงว่าการวิเคราะหใ์ห้คะแนนไม่มีความสอดคล้องกัน 

ในการค านวณจะมีความซับซ้อนหากมีจ านวนปัจจัยจ านวนมาก จ าเป็นต้องใช้ค่าเฉลี่ยเพื่อการค านวณ
และจ าเป็นต้องตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลโดยการค านวณอัตราส่วนความต้องกัน (Consistency 
Ratio: CR) จากสูตร 

CR = CI/RI                            ……………………………….………..…... (15) 
 
โดย RI  คือ ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (Random Index) สามารถประมาณ RI ได้จากตาราง 3 

ตามขนาดมิติ (n) ของเมทริกซ์เทียบเคียงฟัซซี 
CI  คือ ค่าดัชนีความต้องกัน (Consistency Index)   
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ค่า CR ที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเมทริกซ์ เช่น  ส าหรับเมทริกซ์ขนาด 3×3 ค่าที่ยอมรับได้ไม่
เกิน 0.05 เมทริกซ์ขนาด 4×4 ค่าที่ยอมรับได้ไม่เกิน 0.08   เมทริกซ์ขนาด ≥ 5×5 ค่าที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.1 (Kabir and Hasin, 2011) หาก CR สูงกว่าค่าที่ยอมรับได้จะต้องน าค่าที่ก าหนดไว้ส าหรับการ
เปรียบเทียบรายคู่ในเมทริกซ์เทียบเคียงฟัซซีมาท าการวิเคราะห์เพื่อปรับแก้ใหม่ (Kwong and Bai, 2002)        

ตาราง 3 ค่าเฉล่ียดชันีส าหรับค่าน ้าหนกัท่ีสร้างโดยการสุ่ม RI  ท่ีมา: KABIR  AND HASIN (2011) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.35 1.41 1.45 1.49 

 
ขั้นตอนการวิเคราะห์เริ่มจากการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยกระดาษจากจ านวนตัวอย่าง

ทั้งหมด 400 ตัวอย่างบันทึกลงในโปรแกรม ดังแสดงในภาพที ่3 4 และ 5 
 
 
 
 

รหัส เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน ระดับ อายุงาน ลักษณะงาน รายได้ เครือข่ายสังคมที่ใช้ 
10 ชาย 31-40 ป.ตรี วิทยากร 6 5-10 ป ี Full-time 15001-20000 Facebook, Line 
2 ชาย 41-50 ป.ตรี ช่าง 6 > 15 ปี Full-time > 30000 Facebook, Line 
15 หญิง 31-40 ป.ตรี ธุรการ < 5 5-10 ป ี Full-time < 15000 Facebook, Line 

ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งขอ้มูลทัว่ไปท่ีไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถาม 

รหัส คู่ที่ 1 คู่ที่ 2 คู่ที่ 3 คู่ที่1.1 คู่ที่1.2 คู่ที่1.3 คู่ที่1.4 คู่ที่1.5 คู่ที่1.6 คู่ที่2.1 คู่ที่2.2 คู่ที่2.3 คู่ที่3.1 คู่ที่3.2 คู่ที่3.3 

10 B5 B5 A5 A9 A9 A7 B5 A5 A7 B7 B7 A5 A5 B5 B5 
2 A7 A7 B7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A9 A7 A7 
15 B7 B7 B7 B9 A7 B9 A9 A9 B7 B7 A7 A9 A9 B9 B9 

ภาพท่ี 4  ตวัอยา่งขอ้มูลเปรียบเทียบหลกัเกณฑจ์ากแบบสอบถาม 

เกณฑ์ที่ 1 เกณฑ์ที ่2 เกณฑ์ที ่3 เกณฑ์ที ่4 เกณฑ์ที ่5 เกณฑ์ที ่6 เกณฑ์ที ่7 เกณฑ์ที ่8 เกณฑ์ที ่9 เกณฑ์ที ่10 
คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที3่ คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที ่ คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที3่ คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที3่ คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที ่ คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที3่ คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที3่ คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที3่ คู่ที1่ คู่ที ่ คู่ที3่ คู่ที1่ คู่ที2่ คู่ที3่ 
A3 A7 A5 B3 A5 A7 B3 A5 A7 1 A7 A7 A3 A5 A5 A3 A5 A5 1 A7 A5 B3 1 A3 B3 B3 1 1 1 1 
B3 A7 A9 1 1 1 1 A3 A3 1 A5 A5 B3 A5 A7 1 1 1 1 A5 A5 1 A5 A5 1 A5 A5 1 A3 A3 
B5 A5 A9 B3 1 A3 B3 1 A3 B3 1 A3 1 A5 A5 A3 A5 A5 1 A7 A7 1 1 1 B3 A5 A7 1 1 1 

ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งขอ้มูลเปรียบเทียบทศันคติจากแบบสอบถาม 

น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่าง แปลงข้อมูลให้เป็นตารางเมตริกซ์ 
เปรียบเทียบล าดับคะแนนความส าคัญของแต่ละปัจจัยเพื่อให้โปรแกรม MATLAB สามารถอ่านค่าเป็นเมตริกซ์
ได้ โดยก าหนดให้แบ่งค่าแต่ละสดมภ์โดยการเว้นวรรค และแบ่งค่าแถวโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค  (;) จาก
ตัวอย่างแปลงได้เป็นค่าดังนี้ “1 1/7 1/9 ; 0 1 5 ; 0 0 1” และท าแบบเดียวกันในทุกชุดข้อมูล บันทึกลงใน
โปรแกรม Microsoft Excel ดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 เมตริกซ์ภายใตเ้กณฑก์ารเปรียบเทียบ 3 เกณฑป์ระเมิน 

เกณฑ์ปัจจัย คุณสมบัติของเครือข่ายสังคม สภาพแวดล้อม องค์กร 
คุณสมบัติของเครือข่ายสังคม 1 1/7 1/9 

สภาพแวดล้อม 0 1 5 
องค์กร 0 0 1 

จากนั้นน าข้อมูลที่อยู่ในรูปไฟล์ Microsoft Excel เข้าโปรแกรม MATLAB เพื่อประมวลผลและ
วิเคราะหข์้อมูล   

 
4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ผลจากการวิเคราะห์ ได้ค่าน้ าหนักคะแนนสุทธิของหลักเกณฑ์ทั้งหมด ค่าน้ าหนักคะแนนของเครือข่าย
สังคม แสดงในตาราง 5 และ 6 ตามล าดับ จะเห็นว่าค่าอัตราส่วนความต้องกัน (CR) ทุกเกณฑ์มีค่าไม่เกิน 
0.05 ซึ่งเป็นที่ยอมรับได ้

ตาราง 5 ผลค่าน ้าหนกัคะแนนสุทธิของหลกัเกณฑท์ั้งหมด 

เกณฑ์
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน

ความส าคัญ 
เกณฑ์ประเมิน 

CR เกณฑ์ย่อย 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน

ความส าคัญ 
เกณฑ์ย่อย 

ค่าน้ าหนัก
คะแนนความ 
ส าคัญสุทธิ 

คุณสมบัติ
ของ

เครือข่าย
สังคม 

0.4183 0.0172 

คุณสมบัติหลัก  0.2813 0.1177 
การรักษาความลับ 0.1614 0.0675 
ความง่ายในการใช้งาน 0.2943 0.1231 
ความเร็วในการใช้งาน 0.2630 0.1100 

สภาพ 
แวดล้อม 

0.2632 0.0015 
ผู้ใช้เครือข่ายสังคมรอบข้าง 0.2938 0.0773 
เครือข่ายสังคมที่ใช้งานอยู่ 0.3515 0.0925 
กลุ่มเครือข่ายสังคมในปัจจุบัน 0.3546 0.0933 

องค์กร 0.3185 0.0045 
กฎระเบียบองค์กร 0.3110 0.0991 
ความน่าเชื่อถือขององค์กร 0.3477 0.1108 
การส่งเสริมการใช้จากผู้บริหารองค์กร 0.3412 0.1087 

 

ตาราง 6 ผลค่าน ้าหนกัคะแนนของเครือข่ายสังคม 

หลักเกณฑ ์ คะแนนสุทธิของเครือข่ายสงัคม 
CR 

หลักเกณฑ์ย่อย 
ค่าน้ าหนักคะแนน
ความส าคัญสุทธิ 

เฟซบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ 

คุณสมบัติหลัก  0.1177 0.3841 0.5249 0.0910 0.0317 
การรักษาความลับ 0.0675 0.3316 0.5253 0.1432 0.0187 
ความง่ายในการใช้งาน 0.1231 0.3548 0.5281 0.1172 0.0240 
ความเร็วในการใช้งาน 0.1100 0.3239 0.4706 0.2055 0.0198 
ผู้ใช้เครือข่ายสังคมรอบข้าง 0.0773 0.3954 0.4313 0.1733 0.0166 
เครือข่ายสังคมที่ใช้งานอยู่ 0.0925 0.4103 0.4317 0.1580 0.0202 
กลุ่มเครือข่ายสังคมในปัจจุบัน 0.0933 0.4163 0.4774 0.1063 0.0212 
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กฎระเบียบองค์กร 0.0991 0.3932 0.4192 0.1875 0.0156 
ความน่าเชื่อถือขององค์กร 0.1108 0.4040 0.4324 0.1636 0.0178 
การส่งเสริมการใช้จากผู้บริหารองค์กร 0.1087 0.3798 0.4220 0.1982 0.0160 

คะแนนสุทธิ 0.3793 0.4671 0.1536  
 
4.1 ลักษณะส าคัญของตัวอย่าง 

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.75) มีอายุอยู่ในช่วง 21 ถึง 30 ปี (ร้อยละ 46.25) และมี
วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 54) ดังแสดงในภาพที่ 6  

จากการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ได้จ านวนตัวอย่าง
ของกลุ่มพนักงานเต็มเวลา 70 คน จ านวนตัวอย่างของกลุ่มพนักงานท างานเป็นกะ/นอกสถานที่ 330 คน 
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจ านวน 70 และ 330 คนตามล าดับคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนตัวอย่าง 
พนักงานต าแหน่งเก็บเงินมีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 48.75)  ส่วนใหญ่มีลักษณะการท างานเป็นกะ/นอก
สถานที่ (ร้อยละ 75) ตัวอย่างส่วนมากมีระดับงานที่ 5 หรือต่ ากว่า (ร้อยละ 91.50) ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติงาน
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้อง
กับอายุการท างานของตัวอย่างที่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4 เดือน ถึง 5 ปี (ร้อยละ 50) 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 45.50) จากการ
เก็บข้อมูลพบว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนและเคยใช้เครือข่ายสังคมชนิดใดชนิดหนึ่ง สรุปได้ว่าปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ไม่ส่งผลต่อการใช้สมาร์ทโฟนและเครือข่ายสังคม 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยการใช้เครือข่ายสังคมพบว่า ตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
มากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป โดยนิยมใช้เฟซบุ๊คคู่กับไลน์มากที่สุด (ร้อยละ 90.75) ส่วนทวิตเตอร์ได้รับความนิยม
น้อยที่สุด โดยไม่พบว่ามีคนที่ใช้ทวิตเตอร์เพียงอย่างเดียวเลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

55.75%

44.25%

ชาย : 223 คน
หญิง : 177 คน

46.25%

35.75%

13.50%

4.50%

21-30 ปี : 185 คน

31-40 ปี : 143 คน

41-50 ปี : 54 คน

51-60 ปี : 18 คน
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ภาพท่ี 6 ลกัษณะส าคญัของตวัอยา่งตาม เพศ อาย ุและวฒิุการศึกษา   

 
4.2 ปัจจัยด้านเกณฑ์ประเมิน 

จากผลการศึกษาพบว่าเกณฑ์ประเมินด้านคุณสมบัติของเครือข่ายสังคมมีผลมากที่สุด ดังนั้นเครือข่าย
สังคมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต้องมีคุณสมบัติหลักที่ส าคัญ เช่น การ
ส่งรูป ส่งไฟล์ การแจ้งเตือน มีความง่ายและความเร็วในการใช้งาน รวมทั้งการรักษาความลับ  เป็นต้น โดย
กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนเกณฑ์ย่อยด้านความง่ายในการใช้งานมากมีน้ าหนักมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านองค์กร 
และให้คะแนนเกณฑ์ย่อยด้านการรักษาความลับมีน้ าหนักน้อยที่สุด 
4.3 เกณฑ์ย่อยของคุณสมบัติของเครือข่ายสังคม 

เกณฑ์ย่อยด้านนี้ประกอบด้วย คุณสมบัติหลัก  ความง่ายในการใช้งาน ความเร็วในการใช้งาน และ
การรักษาความลับ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความง่ายในการใช้งานมีผลมากที่สุด หมายความว่า เครือข่าย
สังคมที่จะประยุกต์ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต้องสามารถใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้คล่องตัว 
ซึงน่าจะเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องการความเร่งรีบ ทั้งในการท างานและในชีวิตประจ าวัน การที่
เครือข่ายสังคมใช้งานได้ง่ายจะช่วยลดระยะเวลาตรงนี้ได้ นอกจากนั้นไลน์ซึ่งได้คะแนนความง่ายในการใช้งาน
มากกว่าเครือข่ายสังคมอื่น ๆ มีสติ๊กเกอร์ซึ่งสามารถเลือกใช้เพื่อตอบรับแทนค าพูดได้ง่ายกว่าการพิมพ์โดยใช้
คีย์บอร์ดซึ่งกดได้ยากกว่าบนสมาร์ทโฟน  

ปัจจัยความง่ายในการใช้งานยังรวมไปถึงความง่ายต่อการท าความเข้าใจ เช่น ไลน์และเฟซบุ๊คมีการ
แสดงสถานะว่าอ่านแล้วปรากฏอยู่ด้านล่างข้อความ ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางมากกว่าทวิตเตอร์ที่
เน้นการส่งกระจายข่าวเป็นกลุ่มใหญ่  

ปัจจัยการรักษาความลับมีผลน้อยที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจว่าเมื่อใช้
เครือข่ายสังคมใด ๆ ก็ตาม ความเป็นส่วนตัวก็จะหายไปส่วนหนึ่งแล้ว และอีกสาเหตุหนึ่งคือคนไทยส่วนมากไม่
ค่อยให้ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัวเท่าใดนัก ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยนี้ ซึ่งจาก
การพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างระหว่างการท าแบบสอบถามจะใช้วิธีเลือกบุคคลที่จะเพิ่มอยู่ในรายชื่อเพื่อนตั้งแต่
แรก หากไม่รู้จักหรือไม่มีความเกี่ยวข้องก็จะไม่รับเพิ่มเป็นเพื่อนแต่แรกก็จะเป็นการรักษาความลับส่วนหนึ่งอยู่
แล้ว 

 

43%

54%

3%

ปวช./ปวส. : 172 คน

ปริญญาตรี : 216 คน

ปริญญาโท : 12 คน

ปริญญาเอก : 0 คน
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4.4 เกณฑ์ย่อยของสภาพแวดล้อม  

เกณฑ์ย่อยด้านนี้ประกอบด้วยจ านวนผู้ใช้งานรอบข้าง เครือข่ายสังคมที่ใช้งานอยู่ และกลุ่มเครือข่าย
สังคมในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยกลุ่มเครือข่ายสังคมในปัจจุบัน มีผลมากที่สุดและมีค่าใกล้เคียงกับ
ปัจจัยเครือข่ายสังคมที่ใช้งานอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการปรับเปลี่ยนเครือข่ายสังคมที่ใช้งาน
อยู่ และคิดว่าเครือข่ายสังคมที่ตนเองใช้งานอยู่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร โดยจากการพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างระหว่างการท าแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่จะมีกลุ่มไลน์ หรือกลุ่ม
เฟซบุ๊คในกลุ่มงานของตนเองเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข่าวสารภายใน ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี และยินดีหากองค์กร
ส่งเสริมการใชเ้ครือข่ายสังคมดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามคะแนนความส าคัญของปัจจัยด้านกลุ่มเครือข่ายสังคมในปัจจุบันและเครือข่ายสังคมที่ใช้
งานอยู่ได้คะแนนค่อนข้างจะเท่า ๆ กัน จึงอาจแปลความหมายได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันแต่ ปัจจัยจ านวน
ผู้ใช้งานรอบข้างได้คะแนนความส าคัญน้อยที่สุด น่าจะเกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากกระแสสังคม
มากกว่า หรือจากจ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมอย่างไลน์ และเฟซบุ๊คมีจ านวนมากกว่าทวิตเตอร์เป็นจ านวนมาก 
จึงท าให้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 

 
4.5 เกณฑ์ย่อยขององค์กร  

เกณฑ์ย่อยด้านนี้ประกอบด้วย กฎระเบียบองค์กร ความน่าเชื่อถือองค์กร และการส่งเสริมการใช้จาก
ผู้บริหาร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความน่าเชื่อถือองค์กรมีผลมากที่สุดและมีค่าใกล้เคียงกับปัจจัยการส่งเสริม
การใช้จากผู้บริหาร ซึ่งแสดงให้เป็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นล าดับแรก 
และพิจารณาว่าจะใช้เครือข่ายสังคมใด ๆ ถ้าหัวหน้าของตนเองส่งเสริมให้ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร และให้ความส าคัญปัจจัยกฎระเบียบองค์กรน้อยที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน รัฐวิสาหกิจ ก. มีแนวทาง
ปฏิบัติการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ แต่จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างการท าแบบสอบถามพบว่า
ไม่ทราบว่ามีแนวทางนี้จึงไม่ได้ให้ความส าคัญปัจจัยนี้มากนัก นอกจากนี้รัฐบาลได้ออกค าสั่งหรือออกบทลงโทษ
การใชเ้ครือข่ายสังคมในเวลางานแต่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว 

การจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์ย่อยทั้ งหมด ทั้ งในด้านคุณสมบัติของเครือข่ายสังคม 
สภาพแวดล้อม และองค์กร เรียงตามค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญสุทธิ แสดงในตาราง 7 

ตาราง 7  ล าดบัความส าคญัของเกณฑย์อ่ยทั้งหมด 

ล าดับที่ หลักเกณฑ์ย่อย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญสุทธิ 
1 ความง่ายในการใช้งาน 0.1231 
2 คุณสมบัติหลัก  0.1177 
3 ความน่าเชื่อถือขององค์กร 0.1108 
4 ความเร็วในการใช้งาน 0.1100 

5 
การส่งเสริมการใช้จากผู้บริหาร
องค์กร 

0.1087 

6 กฎระเบียบองค์กร 0.0991 
7 กลุ่มเครือข่ายสังคมในปัจจุบัน 0.0933 
8 เครือข่ายสังคมที่ใช้งานอยู่ 0.0925 
9 ผู้ใช้เครือข่ายสังคมรอบข้าง 0.0773 
10 การรักษาความลับ 0.0675 
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4.6 ผลการคัดเลือกเครือข่ายสังคมเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร 

ดังแสดงในตาราง 8 ไลน์ เป็นช่องทางที่ถูกเลือกส าหรับการเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร เหตุผล
คือสามารถใช้งานได้ง่าย มีความเร็วในการใช้งาน และมีฟังก์ชันที่เหมาะสมส าหรับการใช้ในการสื่อสาร ซึ่งผลที่
ได้นี้แตกต่างจากการศึกษารูปแบบด าเนินชีวิต พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร (ภัทรา เรืองสวัสดิ์, 2553) ที่พบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้เฟซบุ๊ค ซึ่งน่าจะเป็นผลจาก
วัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกัน ไลน์มีประสิทธิภาพการท างานที่รวดเร็ว มีสถานการณ์อ่านข้อความ การ
ใช้สติ๊กเกอร์แทนค าพูดซึ่งสามารถโต้ตอบได้รวดเร็วแตกต่างจากเฟซบุ๊คที่เน้นการใช้งานเพื่อความบันเทิง
มากกว่า เช่น แชร์รูปภาพ แชร์วิดีโอเป็นต้น นอกจากนั้นปัจจัยด้านช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการ
เลือกใช้เครือข่ายสังคมเนื่องจากในช่วงปี 2553  เฟซบุ๊คก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงในขณะที่ไลน์ยังไม่เริ่ม
ให้บริการในประเทศไทย นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังให้น้ าหนักด้านความน่าเชื่อถือขององค์กรในการใช้
เครือข่ายสังคมเป็นช่องทางการสื่อสารในองค์กรอีกด้วย โดยให้น้ าหนักด้านการรักษาความลับน้อยที่สุด ซึ่ง
หากผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้เครือข่ายสังคมมีประโยชน์ต่อองค์กรน ามาให้เป็นช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กรก็จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

ตาราง 8 ล าดบัทางเลือกเครือข่ายสังคมของพนกังาน 

ล าดับที่ เครือข่ายสังคม ค่าน้ าหนัก 
1 ไลน์ 0.4671 
2 เฟซบุ๊ค 0.3793 
3 ทวิตเตอร์ 0.1536 

 
5. สรุป 

การศึกษาเรื่อง “การคัดเลือกเครือข่ายสังคมเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการล าดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษา: รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง”  มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ล าดับความส าคัญ
ของเกณฑ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าเครือข่ายสังคม แล้วน าเกณฑ์เหล่านั้นมาใช้ในการคัดเลือกเครือข่ายสังคม
เพื่อการสื่อสารภายในขององค์กร  ผลการศึกษาพบว่าพนักงานขององค์กรให้ความส าคัญกับเกณฑ์ประเมินใน
ด้านคุณสมบัติของเครือข่ายสังคมสูงที่สุด ส่วนเกณฑ์ย่อยให้ความส าคัญสูงสุดในด้านความง่ายในการใช้งาน 
คุณสมบัติหลัก  รองลงมาคือความน่าเชื่อถือขององค์กร ผลจากการประเมินเครือข่ายสังคมที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ก. คือ “ไลน์” เนื่องจากใช้งานได้ง่าย มีความเร็วในการ
ใช้งาน และมีฟังก์ชันที่เหมาะสมส าหรับการใช้ในการสื่อสาร 

 
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

การศึกษาน้ีมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ส่วนใหญ่มีลักษณะการท างานเป็นกะ/นอก
สถานที่ และมีสถานที่ท างานกระจายตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุก
พื้นที่ งานวิจัยในขั้นต่อไปอาจศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ หรือกับหน่วยงานในภาค
ราชการ การศึกษา บริษัทเอกชน ที่มีลักษณะของงาน ปัจจัยพื้นฐานของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ต่างออกไป ทั้งนี้เพื่อหาข้อแตกต่างของผลการศึกษา และค้นหาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอาจจะอิทธิพลกับ



14 
 
ทางเลือกและตัวแบบโครงสร้างตามที่ได้ก าหนดไว้ในการศึกษานี้  เช่น อุปกรณ์และแพล็ตฟอร์มที่ใช้งาน 
รวมทั้งยังอาจการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของตัวแบบจากการคัดเลือกช่องทางการสื่อสารเป็นการวัตถุประสงค์
อื่น เช่น การเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานขององค์กร เป็นต้น 
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