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บทคัดยอ 

 งานวิจัยรืไองปัจจัยการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการละอิทธิพลของกลุมอຌางอิงตอ
พฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร  มีวัตถุประสงคຏพืไอ (1) 

พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการทีไมีตอพฤติกรรมการท าศัลยกรรม
ความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร ละ(2) พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางอิทธิพลของ
กลุมอຌางอิงทีไมีตอพฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร  

 การวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณกับกลุมตัวอยางทีไอาศัยอยู฿นกรุงทพมหานครละคย
ท าศัลยกรรมความงามมาลຌว จ านวน 400 คน ละด านินการกใบขຌอมูล฿นดือนมษายน–
พฤษภาคม 2560 ดย฿ชຌบบสอบถามออนเลนຏ   

 ผลการวิจัยพบวา  ประชากร฿นขตกรุงทพมหานครทีไคยท าศัลยกรรมความงามมาลຌวมี
การรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ฿นดຌานการฆษณา ดຌานการขายดย฿ชຌพนักงาน ดຌาน
การประชาสัมพันธຏ ละดຌานการตลาดชิงกิจกรรม วาสงผลตอจ านวนครัๅงทีไท าศัลยกรรมความงาม 
ละระบุวาอิทธิพลของกลุมอຌางอิงดຌานการคลຌอยตามผูຌมีชืไอสียงสงผลตอพฤติกรรมการท าศัลยกรรม
ความงามดຌานจ านวนครัๅงทีไท าศัลยกรรมความงาม ดยมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05    

ค าส าคัญ : ศัลยกรรมความงาม กลุมอຌางอิง การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ 
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Abstract 

 The research topic, Integrated Marketing Communication Factors and 

Reference Group Influences on Plastic Surgery Behavior Among Bangkok Population, 

has objectives (แี to study the relationship between integrated marketing 

communications on cosmetic surgery in the Bangkok metropolis and (โี to study the 

influence of behavioral reference on behavior. 

 This research is a quantitative research. The sample was drawn from Bangkok 

residents who have experience using plastic surgery. A sample size of 400 

respondents was drawn. The online questionnaire was used to collect data from 

April to May 2017. 

 The results of the research showed that the population in Bangkok has 

perceived integrated marketing communications. Advertising has the most effect on 

the number of plastic surgeries. It is also found that celebrity references had an 

impact on plastic surgery behavior in terms of the number of plastic surgeries. It has 

the statistical significance level of .05.  

Keywords: Plastic surgery, Reference Group, Integrated Marketing Communications 
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บทน า 

 เกงามพราะขน คนงามพราะตง  ป็นค าสุภาษิตค าพังพยเทยทีไทุกคน฿นสังคมเทยเดຌยิน
ละเดຌฟังกันป็นอยางดี  ซึไงตรงกับขຌอคิด฿นรืไองของการท าศัลยกรรมความงามซึไงปัจจุบัน ตຌอง
ยอมรับวาทุกคนมีสิทธิ์ทีไจะดูดีสวยงามเดຌ ถຌารูຌจักสริมติมตงทัๅง฿นผูຌหญิงละผูຌชาย พราะคนรา
เมเดຌกิดมามีบุคลิกหนຌาตาทีไดีทากันทุกคน การท าศัลยกรรมจึงป็นตัวชวย฿นอีกรูปบบทีไจะชวย
ปรับ สริม ติมตง ฿หຌกบุคคลทีไเมพอ฿จกับรูปรางหนຌาตาของตนองทีไมีมาตก านิด  ฿หຌสามารถมี
รูปรางหนຌาตาทีไดีขึๅนมาจนป็นทีไนาพอ฿จ  ท า฿หຌผูຌบริภคหลายโคนริไมหันมา฿หຌความสน฿จกับการ
ท าศัลยกรรมกันมากขึๅน  พราะการท าศัลยกรรมเมพียงตจะปลีไยนรูปรางหนຌาตาทานัๅนตยัง
สามารถปลีไยนชีวิตความป็นอยู฿หຌดีเดຌขึๅนอีกดຌวย 

 สถานประกอบการทีได านินกิจการกีไยวกับท าศัลยกรรมความงามของเทยมีมูลคาถึงหนึไง
หมืไนสีไ พันลຌานบาท ฉลีไยพิไมขึๅนตอปสูงถึงรຌอยละ10 ดยมูลคาตลาดรวมของธุรกิจ฿หຌบริการ
ศัลยกรรมตกตงละความงาม ฿นประทศเทย฿นป 2559 สูงถึง 30,000 ลຌานบาท อัตราการติบต
ตอปฉลีไยรຌอยละ 20  ซึไงคาดวาธุรกิจทางการพทยຏละความงามจะป็นธุรกิจทีไมีอกาสติบตเดຌอีก
มาก  พืไอทีไจะตอบสนอง฿หຌทันตอกระสของผูຌบริภค฿นปัจจุบันทีไ฿หຌความสน฿จกับการท าศัลยกรรม
พืไอสริมความงาม  ซึไงลาสุด กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา กระทรวงพาณิชยຏ ิ2560) เดຌประกาศวาธุรกิจ
ทางการพทยຏละความงาม ป็นธุรกิจดาวรุงป 2560 ดย฿นปัจจุบันมีนิติบุคคลทีไประกอบธุรกิจ
บริการทางการพทยຏละความงามคงอยู จ านวน 854 ราย  กระจายอยูทัไวทุกภาคของประทศเทย  
ดยสวน฿หญป็นธุรกิจขนาดลใก มีจ านวนมากทีไสุดทีไกรุงทพมหานคร จ านวน 472 ราย ละยังป็น
จังหวัดทีไมีรายเดຌดຌานธุรกิจทางการพทยຏละความงามสูงทีไสุดถึง 6,753  ลຌานบาท 

 ศูนยຏวิจัยศรษฐกิจละธุรกิจ ธนาคารเทยพาณิชยຏ จ ากัด ิมหาชนี ิ2559)  ระบุวา ภาพรวม
ของตลาดสริมความงามทัไวลกมีมูลคาประมาณ  21 ลຌานลຌานบาท ติบต 7% ตอป ฿นขณะทีไตลาด
฿นอชียมีมูลคาราว 1 ฿น 5 ของตลาดสริมความงามทัไวลก ดຌวยทรนดຏทีไคลืไอนอยางรวดรใว ท า฿หຌ
พทยสภามองวาบริการทางการพทยຏดຌานนีๅของราก าลังกຌาวทียบต าหนงคูขงขันส าคัญ นัไนคือ
อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามของประทศกาหลี  ซึไงปัจจุบันสรຌางมใดงินสะพัดราวปละหนึไงสน
ลຌานบาท ดังนัๅนลຌวควรมุงยกระดับประทศ฿หຌป็น มดิคัลฮับ  ควบคูกับ คอสมติกฮับ  พืไอ฿หຌ
บรรลุปງาหมายติบตปละหนึไงสนลຌานบาท฿หຌเดຌ฿นหຌาปขຌางหนຌา  ทางพทยสภาเดຌนຌนความรวมมือ
ระหวางภาคอกชนกับการสนับสนุนจากภาครัฐชวยสนับสนุนดຌานงินทุนพืไอพัฒนาธุรกิจนีๅ฿หຌ
กຌาวหนຌา ดຌวยหวังวาจะประสบความส ารใจชนกาหลี  ทีไวันนีๅป็นปງาหมายปลายทางอันดับหนึไงของ
ผูຌรับบริการศัลยกรรมความงามจากทัไวลก ละ฿นปัจจุบันการ฿หຌบริการ฿นตลาดสริมความงามทีไ
เดຌรับความนิยมสวน฿หญมีนวนຌมมุงเปสูการ฿ชຌบริการดຌานการชะลอวัย ซึไงพิไมขึๅน 7.5% ตอป 
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ดยฉพาะการฉีดบทใอกซຏ  ฟຂลลอรຏ ขณะทีไตลาดศัลยกรรมยังมีนวนຌมติบตดีมีการ฿ชຌบริการ
ติบต 7.4% ตอป อาทิ ศัลยกรรมตา จมูก ละสริมหนຌาอก 

 สาหตุทีไการท าศัลยกรรมความงามป็นทีไนิยม฿นปัจจุบันพราะคานิยมละทัศนคติตอการ
ศัลยกรรมสริมความงามทีไปลีไยนปลงเปชืไอวาบุคลิกภาพภายนอกป็นตัวบงบอกถึงความสมบูรณຏ
ของสุขภาพกายละ฿จ  ท า฿หຌการท าศัลยกรรมริไมป็นทีไนิยมอยางมาก฿นสังคม ละมีนวนຌมวาจะ
กลายป็นทีไนิยมมากขึๅนรืไอยโ   นอกจากนีๅอิทธิพลจากกลุมผูຌอຌางอิงถือป็นอีกสิไงหนึไงทีไท า฿หຌผูຌบริภค
หันมานิยมท าศัลยกรรม ดังตัวอยางจากวงการบันทิงชน ดารา นักสดง นักรຌอง ซึไงถือป็ นบุคคล
สาธารณะทีไมีอิทธิพลสูงมาก พราะผูຌบริภคสวน฿หญจะ฿หຌความสน฿จอยูลຌว ยิไงพอมีขาววาดารา
นักรຌองมีการท าศัลยกรรมละสวยดຌวยฝมือของศัลยพทยຏกใยิไงป็นการกระตุຌน฿หຌผูຌบริภคสน฿จละมี
ความคิดอยากทีไจะท าศัลยกรรมมากขึๅน  จนท า฿หຌกลายป็นคานิยมทีไท า฿หຌผูຌบริ ภคกิดความรูຌสึก
อยากสวย อยากหลอ อยางดารา นักสดง ทีไตนองชืไนชอบบຌาง  ชยดล ลຌอมทอง ิโ55เี  กลาววา  
สาหตุส าคัญทีไผูຌบริภคสวน฿หญลือก฿ชຌบริการศัลยกรรมตกตงความงาม คือ ตามอิทธิพลจากสืไอ
ละสภาพวดลຌอมทางสังคม฿นปัจจุบัน  ซึไงมักมาจากบุคคลทีไรูຌจัก฿นสังคม ชน ดารา นักรຌอง 
นางบบ ทีไป็นผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก฿นการตຌองการ฿หຌผูຌบริภคลียนบบ   

 การรับรูຌขຌอมูลของการท าศัลยกรรมความงาม฿นปัจจุบันสามารถผานชองทางเดຌหลาย
ชองทาง  อาทิ ชน สืไอจากบุคคลตางโ สืไอจากการฆษณา สืไอดยการประชาสัมพันธຏตางโ ตลอดจน
ผยพรความรูຌทางการพทยຏของคลินิกศัลยกรรมความงามผานสืไอออนเลนຏตางโ  ท า฿หຌเดຌรับความ
สน฿จจากผูຌบริภคมากขึๅน  พืไอสรຌางการบริหารความสัมพันธຏกับลูกคຌา  ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌผูຌบริภคสน฿จละ
กระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรมการตัดสิน฿จท าศัลยกรรมความงาม  ละลือก฿ชຌบริการสถานศัลยกรรมสริม
ความงามนัๅนโ จะ฿ชຌพียงคฆษณาพียงอยางดียวเมพอ ควรมีการน าครืไองมือสืไอสารทางการตลาด
บบบูรณาการ ิIntegrated Marketing Communication: IMC) มาประยุกตຏ฿ชຌพืไอตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌบริภคอยางหมาะสม 

 จากหตุผลดังกลาว ผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะศึกษาปัจจัยการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการละ
อิทธิพลของกลุมอຌางอิงตอพฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร  
ดยศึกษา฿นดຌานการตลาดบบบูรณาการ  ละอิทธิพลของกลุมอຌางอิง พืไอ฿หຌทราบวาทัๅงสองปัจจัยนีๅ
มีปัจจัย฿ดบຌางทีไผูຌบริภค฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จท าศัลยกรรมความงาม  พราะจากงานวิจัยอืไนโกีไยวกับ
การตัดสิน฿จท าศัลยกรรมทีไผานมายังเมมีการน าตัวปรสองอยางนีๅมาหาความสัมพันธຏคูกัน  สวนมาก
จะนຌนปัจจัยทางการตลาดป็นหลัก  ทัๅงทีไการลือก฿ชຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการละการ฿ชຌ
กลุมอຌางอิงของกลุมปງาหมายทีไถูกตຌองหมาะสมน ามา฿ชຌ฿นการฆษณาถือป็นกลยุทธຏส าคัญ ทีไสรຌาง
ความส ารใจ฿หຌกับงานการสืไอสารการตลาดป็นอยางดี   ผูຌวิจัยจึงคิดวาผลการวิจัยจะสามารถป็น
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นวทาง฿หม฿หຌกผูຌประกอบการธุรกิจศัลยกรรมสริมความงาม น าเปพัฒนาตอยอดพืไอทีไจะสามารถ
ตอบสนองความตຌองการเดຌตรงตามความตຌองการทีไทຌจริงของผูຌบริภค  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1)  พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการทีไมีตอพฤติกรรมการ
ท าศัลยกรรมความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

 2)  พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางอิทธิพลของกลุมอຌางอิงทีไมีตอพฤติกรรมการท าศัลยกรรม
ความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

ขอบขต฿นการวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅป็นรืไองปัจจัยการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการละอิทธิพลของกลุมอຌางอิง
ตอพฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร  ดยก าหนดประชากร
ทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา คือ  กลุมประชากรทีไคยท าศัลยกรรมความงามมาลຌว ละอาศัยอยู฿นขต
กรุงทพมหานคร จ านวน 400 คน ฿ชຌระยะวลา฿นการศึกษาวิจัยริไมตัๅงตดือนมีนาคม-ดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

นิยามศัพท์ 

ศัลยกรรมความงาม  หมายถึง  การปรับปลีไยนรูปลักษณຏภายนอกของตนอง฿หຌตกตางเป
จากดิม  ดยการขຌารับการผาตัดกับคลินิกศัลยกรรม พืไอตຌองการปลีไยนปลง฿บหนຌาหรือรางกาย 
รวมถึงการฉีดสารตางโขຌาสูรางกายพืไอตຌองการ฿หຌตนองดูดีขึๅน 

การสืไอสารทางการตลาดบบบูรณาการ ิ IMC) หมายถึง ครืไองมือสืไอสารการตลาด  
ประกอบดຌวย 

 1. การฆษณา ิAdvertising) หมายถึง สืไอทรทัศนຏ สืไอสิไงพิมพຏ สืไอวิทยุ นิตยสาร ปງาย
ฆษณากลางจຌง ผูຌสนับสนุนรายการทรทัศนຏ   

 2. การสงสริมการขาย ิSales Promotion) หมายถึง การลดราคา การจกของถม การชิง
ชค การเดຌงินคืน การสมนาคุณ 

 3. การขายดย฿ชຌพนักงานขาย ิPersonal Selling) หมายถึง การ฿หຌค านะน า การอา฿จ฿ส   
มารยาท การสดงออกทางวัจนภาษา บุคลิกภาพ 



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ5ๆเ) 6 

 4. การ฿หຌขาวละประชาสัมพันธຏ ิPublicity and public relations) หมายถึง การผยพร
ขຌอมูลขาวสาร การจຌงขຌอมูลขาวสาร การสืไอสารผานสืไอ การปຂดตัวผลิตภัณฑຏ การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ     

 5. การตลาดทางตรง ิDirect marketing) หมายถึง การจຌงสิทธิพิศษผานชองทางอีมลຏ 
เปรษณียຏ SMS จดหมายขาว    

 6. การตลาดชิงกิจกรรม ิEvent marketing) หมายถึง การจัดงานฉลอง การจัดการขงขัน   
การกิจกรรมสัมมนา การจัดประกวด 

กลุมอຌางอิง หมายถึง กลุมอຌางอิงบบปฐมภูมิ คือ ครอบครัว พืไอสนิท คนรัก ละกลุม
อຌางอิงบบทุติยภูมิ คือ ผูຌมีชืไอสียง฿นสังคม พืไอนรวมงาน พืไอนรวมสถาบัน 

จ านวนครัๅง฿นการท าศัลยกรรมความงาม หมายถึง จ านวนครัๅงทีไคยท าศัลยกรรมความงาม
มาลຌว 

นวคิดละทฤษฎีทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

1.  นวคิดทฤษฎีกีไยวกับการศัลยกรรมความงาม 

 ค าวา  ศัลยกรรมตกตง ิPlastic Surgery)  เมเดຌมีสวนกีไยวขຌองกับค าวา พลาสติก฿นง
ของ วัสดุทียมทีไท าจากนๅ ามันตอยาง฿ด ตค าวา พลาสติก ป็นศัพทຏทีไพีๅยนมาจากภาษาละตินค าวา 
Plastikos  ซึไงปลวา การขึๅนรูป หรือการหลอ มีความหมายดยนัยฝงวา การท าศัลยกรรม

พลาสติก คือการขึๅนรูป฿บหนຌาหรืออวัยวะทีไตຌองการท าศัลยกรรมตกตง฿หม  พืไอ฿หຌมีความสวยงาม
ละสมบูรณຏบบมากขึๅน  ดังนัๅนค าวาศัลยกรรมพลาสติกจึงเมเดຌมีความหมาย฿นงของทียม ตมี
ความหมาย฿นงของชางศิลปะสียมากกวา   

 ปัจจุบันพฤติกรรมการ฿ชຌบริการศัลยกรรมสริมความงาม฿นเทย มีนวนຌมปลีไยนเปยังกลุมทีไ
มี อายุนຌอยลง ดยก าลังขยายเปสูกลุมวัยรุนพิไมขึๅน ละถือวาตลาดวัยรุนป็นตลาดทีไมีศักยภาพทัๅง
ดຌานปริมาณละการ฿ชຌจาย  พราะวัยรุนเทยเดຌรับความนิยมจากกระสฟชัไนกาหลีซึไงมีดารา
นักรຌองนิยมท าศัลยกรรมจ านวนมาก ประกอบกับ฿นสังคมเทยมีการขงขันรืไองบุคลิกภาพกันสูง 
พราะมีผลตอการ฿ชຌชีวิต การสมัครงาน ละการติบต฿นหนຌาทีไการงาน ชน คนทีไมีบุคลิกดีมีอกาส
เดຌงานมากกวาคนทีไมีบุคลิกธรรมดาทัไวเป ิณัฐกฤตา ปรงปรีชา , 2550)  สอดคลຌองกับ กาญจนา 
จริญเทยทิพยຏ ิโ55ไี กลาววา ผูຌบริภคทีไท าศัลยกรรมความงามสวน฿หญชืไอวาจะท า฿หຌสวยงาม
สะดุดตา นาหลง฿หล ละมีบุคลิกภาพทีไดีมัไน฿จมากขึๅน 

 พทยຏผูຌชีไยวชาญทางดຌานศัลยกรรมตกตง  นายพทยຏฉันทัส กลกิจกวินทຏ  กลาววา การ
ท าศัลยกรรมตกตงนัๅน อาจจะหมายถึงการผาตัดหรือการฉีดยากใเดຌ  ยกตัวอยางชน การ฿ชຌยาฉีด
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บทใอกซຏ  ฉีดขຌาเป฿นกลຌามนืๅอพืไอคลຌายการหดตัวของกลຌามนืๅอ฿บหนຌาดຌานบนทนการผาตัดดึง
หนຌา  ซึไงกใถือวาป็นการท าศัลยกรรมอยางหนึไงชนกัน   ละนายพทยຏฉันทัส ยังเดຌกลาวพิไมติมอีก
วา การท าศัลยกรรมทุกชนิดมีความสีไยงละความนากลัวหมือนกันหมด ควรจะปรึกษาพทยຏ฿หຌดี
กอน ลือกพทยຏทีไมีความชีไยวชาญ คุยกับพทยຏหลายโรอบกอนการตัดสิน฿จ ละศึกษาหาความรูຌ
฿หຌมาก  ศัลยกรรมทีไผูຌวิจัยศึกษานีๅคือ ศัลยกรรมตกตงความงาม ซึไงป็นความรูຌพืๅนฐานมาจาก
ศัลยกรรมสริมสรຌาง ตน ามาปรับประยุกตຏ฿ชຌพืไอสริมบุคลิกละตกตงสวนตางโ ของรางกาย฿หຌ
ตรง฿จของผูຌท า ชน สริมจมูก สริมหนຌาอก ท าตาสองชัๅนละการฉีดสารติมตใมตางโ  ป็นตຌน 

2.  นวคิดการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 

 ศิริวรรณ สรีรัตนຏ  (2541) ฿หຌความหมายวา การสืไอสารทางการตลาดบบบูรณาการ คือ 

กลยุทธຏการประสานงานละการรวมความพยายามทางการตลาดของบริษัท ป็นการติดตอสืไอสารพืไอ
สงสริมการตลาดหลายครืไองมือ พืไอ฿หຌกิดขาวสารละภาพลักษณຏทีไสอดคลຌองกันละป็น          
อันหนึไงอันดียวกัน  ชืไนจิตตຏ จຌงจนกิจ (2545) กลาววา การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ คือ 
กระบวนการน าครืไองมือสืไอสารการตลาดหลายโรูปบบมาผสมผสาน฿ชຌ฿หຌสอดคลຌองกับพฤติกรรม
ผูຌบริภค ปງาหมายอยางตอนืไองพืไอ฿หຌผูຌบริภคปງาหมายรับรูຌวาสินคຌานัๅนโมีคุณคาพิไม ิValue 

Added)  เปจากสินคຌาของผูຌผลิตรายอืไน฿นตลาด  IMC จะ฿ชຌการติดตอสืไอสารหลายรูปบบกับ
ผูຌบริภค ิIMC coordinate multiple customer communication) ซึไงอยูภาย฿ตຌผนดียวกัน 
ละจุดมุงหมายดียวกัน IMC ตระหนักวาผูຌบริภคจะสะสมขຌอมูลขาวสารตลอดวลาละขຌอมูลทีไ
สะสมจะมีผลตอพฤติกรรมการซืๅอละการบริภค  ดังนัๅนจึงควรมีการปງอนขຌอมูล฿หຌกับผูຌบริภคดຌวย
วิธีการตางโ  ประดิษฐຏ จุมพลสถียร (2544)  กลาววา ปัจจุบันครืไองมือการสืไอสารมีมากมาย
หลากหลาย ตทีไอยู฿นนวคิดการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการนัๅน  บงออกป็น 6 ประภท ซึไง
เดຌก  คือ การฆษณา  การขายดย฿ชຌพนักงานขาย  การสงสริมการขาย  การประชาสัมพันธຏ   
การตลาดทางตรง  ละการตลาดดยการจัดกิจกรรมพิศษ  

 กลยุทธຏการสืไอสารการตลาดจะออกมา฿นรูปบบ฿ดขึๅนอยูกับการศึกษากลุมปງาหมายของ
สินคຌาละบริการทัๅงสิๅน ซึไงผลลัพธຏทีไเดຌออกมานัๅนจะตຌองสอดคลຌองกับกลุมปງาหมายภาย฿ตຌขอบขต
ของขຌอมูลทีไเดຌมา ละจะประสบผลส ารใจเดຌหรือเมนัๅนตຌองสามารถตอบค าถามเดຌวาตอบสนองความ
ตຌองการของผูຌบริภค฿นปัจจุบันเดຌอยางทຌจริงหรือเม ทัๅงนีๅการวางผนงาน IMC ทีไประสบผลส ารใจ
จะตຌองมีการวางผน฿หຌหมาะสมกับสภาพปัญหาทางการตลาดตามทีไ ิดรุณี อัศวปรีชา, โ55โี กลาว
เวຌ คือ ตຌองขຌา฿จภาพรวมของตลาด ตຌองมีการวิคราะหຏภาวะการขงขันจากปัจจัยภาย฿นละปัจจัย
ภายนอก รวมทัๅงศึกษาปัจจัยละอิทธิพลของสิไงวดลຌอม สอดคลຌองกับ ศิริวรรณ พิชิตชาตรี ิโ555ี 
กลาววา ผูຌบริภคดຌานความงาม฿หຌความส าคัญตอการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการอยู฿นระดับมาก 
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ซึไงประกอบดຌวย ดຌานการฆษณา ดຌานการสงสริมการขาย ดຌานการขายดย฿ชຌพนักงานขาย ดຌานการ
ประชาสัมพันธຏ ดຌานการตลาดทางตรง ละดຌานการตลาดชิงกิจกรรม 

3.  ทฤษฎีกลุมอຌางอิง (Reference Group Theory) 

 กลุมอຌางอิง หมายถึง บุคคลหนึไ งหรือกลุมหนึไงซึไงป็นบุคคล฿นความคิด ิLike-minded 

people) ซึไงจะป็นตัวทนของคานิยมละบรรทัดฐานละป็น กลุมมาตรฐานทีไบุคคลจะ฿ชຌ
ปรียบทียบ฿นการประมินการกระท าพฤติกรรมบุคคล฿นความคิดนีๅอาจจะมีลักษณะดนพิศษทีไคุณ
ลักษณะฉพาะสวน ทีไดึงความสน฿จหรือเมกใเดຌ หรืออาจจะป็นกลุม฿กลຌชิดกใเดຌ ิYorburg. 1982 : 

104)  พฤติกรรมของกลุมอຌางอิง จะมีสวน฿นงของการป็นครืไองมือ฿หຌ ความรูຌอยางดียิไงดีตอการ
กระท าพฤติกรรม฿ดโ ละป็นตัวก าหนดบรรทัดฐานของการกระท าอันจะสงผลตอการสรຌาง
พฤติกรรม฿หมของบุคคล ทัๅงนีๅบุคคลอาจจะป็นสมาชิกของกลุมหรือเมป็นสมาชิกของกลุมกใเดຌ ต
บุคคลพึงพอ฿จทีไจะยึดรูปบบ พฤติกรรมดังกลาวมาป็นตัวบบ ดังนัๅน กลุมอຌางอิงอาจป็นกลุมทีไ
บุคคลติดตอ สัมพันธຏดຌวยหรือรูຌจักป็นการสวนตัว หรือป็นลักษณะของปัจจกบุคคล ิ Individual) ทีไ
ป็นนามธรรมอันจะป็นตัวทนของรูปบบพฤติกรรมทีไบุคคลยึดถือ  

 Kotler (1977) กลาววา กลุมอຌางอิง (Reference groups)  คือกลุมทีไบุคคลขຌาเปกีไยวขຌอง
ดຌวย  ดยกลุมนีๅจะมีอิทธิพลตอความคิดหใน ทัศนคติ ละคานิยมของบุคคล฿นกลุมอຌางอิง  กลุม
อຌางอิงบงออกป็น 2 ระดับ คือ  กลุมปฐมภูมิ (Primary groups)  ป็นกลุมทีไมีความสัมพันธຏอยาง
฿กลຌชิด สนิทสนมป็นการสวนตัว  รัก฿ครกัน เดຌก ครอบครัว  พืไอนบຌาน ละพืไอนสนิท  ละกลุม
ทุติยภูมิ  (Secondary  groups)  คือ กลุมทีไมีความสัมพันธຏบบป็นทางการ  เมมีความอบอุน
หมือนกลุมปฐมภูมิ  เดຌก  กลุมบุคคลชัๅนน า฿นสังคม  พืไอนรวมสถาบัน  ละรวมอาชีพ บุคคลกลุม
ตางโ ฿นสังคม กลุมอຌางอิง จะมีอิทธิพลตอบุคคล฿นกลุมทางดຌานการลือกพฤติกรรมละการ
ด ารงชีวิต รวมทัๅงทัศนคติละนวความคิดของบุคคล  สอดคลຌองกับ สมชาย สวัสดิ์ธานี ิโ55เี 
กลาววา  กลุมผูຌบริภคหในวาพอมละครอบครัวมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จท าศัลยกรรมความงาม 
ละชืไนชอบ฿นการ฿ชຌดารามาป็นพรีซในตอรຏ฿หຌกับสถานสริมความงาม 

กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัมุง่เน้นท่ีการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
และตวัแปรตามโดยตวัแปรท่ีทางผู้วิจยัเลือกในการท าวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่  

 ตวัแปรต้น  ( Independent  Variables ) ประกอบด้วย  1. ลกัษณะประเภทของการ
ส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ  ได้แก่  การโฆษณา (Advertising) , การสง่เสริมการขาย (Sales 

promotion) , การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal selling), การประชาสมัพนัธ์ (Public 
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relations: PR) และ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing)  2. การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง  
ได้แก่  ด้านอิทธิพลจากบคุคลใกล้ชิด  และด้านอิทธิพลจากบคุคลมีช่ือเสียง  

 ตวัแปรตาม ( Dependent  Variables ) ประกอบด้วย การท าศลัยกรรมความงาม ได้แก่ 
การเลือกสว่นในการท าศลัยกรรมความงาม  ประเภทสถานบริการ สถานท่ีตัง้ ชว่งเวลา ปริมาณใน
การท า ความถ่ี ประเภท ระยะเวลาพกัฟืน้ และคา่ใช้จา่ยในการท าศลัยกรรมความงาม 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากการทบทวนนวคิดละทฤษฎี ผูຌวิจัยเดຌตัๅงสมมติฐาน ดังนีๅ 
 สมมติฐานทีไ1 การรับรูຌการตลาดบบบูรณาการมีความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการ
ท าศัลยกรรมความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

 สมมติฐานทีไ 2 อิทธิพลของกลุมอຌางอิงมีความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการท าศัลยกรรมความ
งามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

วิธีการด านินการวิจัย 

 งานวิจัยมีวิธีการด านินการวิจัย ดังตอเปนีๅ 

1 .  ประชากรทีไลือก฿นการวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก ประชากรทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร 
ทัๅงหมด 5,696,409 คน ซึไงป็นประชากรพศชาย 2ุ695ุ051 คน ละพศหญิง 3,001,358 คน 
ิส านักบริหารการทะบียน กรมปกครอง ดือน ธันวาคม 2558) อยางเรกใดีผูຌวิจัยเมทราบจ านวน
ประชากรทีไท าศัลยกรรมความงามเดຌดังนัๅน จึงลือกวิธีก าหนดกลุมตัวอยางบบเมทราบคาประชากร 
ผูຌวิจัยเดຌก าหนดขนาดของกลุมตัวอยางดยการ฿ชຌสูตร จึงเดຌขนาดของกลุมตัวอยางจ านวน 400 คน  

วิธีการลือกกลุมตัวอยาง ผูຌวิจัยจะท าการลือกตัวอยาง ดย฿ชຌการสุมตัวอยางบบจาะจง 
(Purposive Sampling) พืไอลือกกลุมตัวอยาง ประชากรทีไคยผานการท าศัลยกรรมความงาม
มาลຌว ทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานครทานัๅน ละท าบบสอบถามบบออนเลนຏ   มีวิธีคัดกรอง 
(Screening Question) ผูຌตอบบบสอบถามทีไ฿ชຌวิธีกใบขຌอมูลทางออนเลนຏ฿หຌมีคุณสมบัติตรงกับ
ขอบขตการวิจัย  ดยน ามาเวຌทีไหนຌา Facebook ของ Bloger คุณ Jiraporn Buranapong (Sp 

Saypan) ุ  นຌองพรพาพลิน  ละกลุมศัลยกรรมความงาม  

2.  ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็นบบสอบถาม  ผูຌวิจัยจึงมีการทดสอบความ
ทีไยงตรง ิValidity) ละความชืไอมัไน ิReliability) พรຌอมทัๅงน าบบสอบถามเปทดสอบ ิPre-Test)  

คา IOC ทีไเดຌคือ +1 ทัๅงหมด  มีคาความสอดคลຌองของบบสอบถามทากับ 0.88  ซึไงหมายถึงวา  
ผูຌชีไยวชาญเดຌท าการพิจารณาบบสอบถามลຌวลงมติวา นืๅอหา การ฿ชຌภาษา ละครงสรຌางของ
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บบสอบถามถูกตຌอง  ละคาความชืไอมัไนของบบสอบถาม ดย฿ชຌคาสัมประสิทธิ์ (Cronbach s  
Alpha Coefficient) เดຌผลสรุปวาบบสอบถามมีความชืไอมัไนดยรวมของบบสอบถามทากับ 0.95   

3.  การวิคราะหຏขຌอมูล ฿ชຌปรกรมประมวลผลคอมพิวตอรຏส ารใจรูป ฿นการวิคราะหຏขຌอมูล
ชิงสถิติ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการวิคราะหຏชิงพรรณนา ิDescriptive Statistics) พืไออธิบายลักษณะทาง
ประชากรของผูຌตอบบบสอบถาม การรับรูຌสวนประสมทางการตลาด ละการคลຌอยตามกลุมอຌางอิง 
นอกจากนีๅผูຌวิจัยยัง฿ชຌสถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistic) พืไอทดสอบสมมติฐานทีไตัๅงอาเวຌ ดย฿ชຌ
คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธຏพียรຏสัน (Pearson Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

 กลุมตัวอยางมีจ านวนทัๅงสิๅน 400 คน บงป็นพศหญิงรຌอยละ 79  พศทีไสาม รຌอยละ 12.3 

ละพศชายรຌอยละ 8.8  สวน฿หญมีอายุระหวาง 26-35 ป  รຌอยละ 43.3   มีระดับการศึกษาขัๅน
สูงสุดระดับปริญญาตรี รຌอยละ 71.8   สวน฿หญมีสถานการณຏท างานป็นพนักงานบริษัทอกชน  รຌอย
ละ 37  ละมีรายเดຌ 20,001-30,000 บาท  รຌอยละ 29.8 

 กลุมตัวอยางสวน฿หญลือก฿ชຌสถานบริการป็นคลินิกศัลยกรรมความงามฉพาะทาง
ศัลยกรรม มากทีไสุด ิรຌอยละ 44.3)  รองลงมาป็นรงพยาบาลฉพาะทาง ิรຌอยละ 21)   คลินิกความ
งามทีไมีชืไอสียงทัไวเปเมฉพาะทางศัลยกรรม (รຌอยละ 15.3)    รงพยาบาลรัฐบาล/อกชนทัไวเป  

ิรຌอยละ 10.3)   ละจ านวนนຌอยทีไสุดคือหมอกระป๋า ินัดหมายกับหมอนอกสถานทีไี  ิรຌอยละ 9.3ี 

   กลุมตัวอยางมีการ฿หຌความส าคัญของสถานทีไตัๅงสถานพยาบาลรืไอง฿กลຌบຌานมากทีไสุด  มี
คาฉลีไย 3.37   ลือก฿ชຌบริการ฿นชวงวลาตามการนัดหมายของพทยຏ มากทีไสุด  ิรຌอยละ 30.3)  

สวน฿หญมีปริมาณ฿นการท าศัลยกรรมความงามดยท าครัๅงละ 1 อยางมากทีไสุด  ิรຌอยละ 74)  ดย
วຌนระยะมากกวา 1 ปมากทีไสุด  ิรຌอยละ 59.3)  มีระยะวลา฿นการพักฟ้นเมกิน 2  สัปดาหຏมากทีไสุด 
ิรຌอยละ 26.5)   ละคา฿ชຌจาย฿นการท าศัลยกรรมความงามตอครัๅง 20,001 บาทขึๅนเป มากทีไสุด 
ิรຌอยละ 29.3)      

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม฿นการลือกประภท฿นการท าศัลยกรรมความงามประภทการ
ผาตัด ชน จมูก ิผาสริมซิลิคน / สริมกระดูกออนี ุ ตา  ิผาตัดตาสองชัๅน / ผาตัดถุง฿ตຌตาี , ปาก  
ิผาตัดตกตงริมฝปากี ุ หนຌาอก ิผาตัด฿สซิลิคนี ุ ปรับรูปหนຌา ิผาตัดกราม/ทุบหนกกຌมี ุ 
รูปราง ิผาตัดกลຌามนืๅอ/ผิวหนังสวนกินี  มากทีไสุด  รองลงมา คือ ประภทฉีด ชน  จมูก  ิฉีดฟຂล
ลอรຏ/รຌอยเหมี ุ ตา  ิฉีดบทใอกซຏยกชัๅนตา/ฉีดฟຂลลอรຏ฿ตຌตาีุ ปาก  ิฉีดฟຂลลอรຏพิไมความอวบอิไม/
ฉีกบทใอกซຏยกมุมปากี ุ หนຌาอก  ิฉีดพิไมขนาดดຌวยฟຂลลอรຏหรือเขมันตัวองีุ ปรับรูปหนຌา  ิฉีด
บทใอกซຏ/ฟຂลลอรຏ/รຌอยเหมีุรูปราง  ิการดูดเขมันี   
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 กลุมตัวอยางคยท าศัลยกรรมความงามจ านวน 1 ครัๅงมากทีไสุด  คิดป็นรຌอยละ  50.3   
รองลงมาคือ  2 ครัๅง ิรຌอยละ 19.5)  ท า 3 ครัๅง ิรຌอยละ 12)   ท า7ครัๅง ิรຌอยละ 4.5)  ท า10 ครัๅง 
(รຌอยละ4.5)  ท า 5 ครัๅง ิรຌอยละ 2.8)   ท า 4 ครัๅง  ิรຌอยละ 2.5)   ท า 6 ครัๅง (รຌอยละ 1.5)   ท า 8 

ครัๅง  ิรຌอยละ 1.3)   ท า 11 ครัๅง  (รຌอยละ 0.5)   ละจ านวนทีไมีกลุมตัวอยาท านຌอยทีไสุดคือ ท า 9 

ครัๅง  12 ครัๅง  ละ 16 ครัๅง  ิรຌอยละ 0.3)    

การรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ  ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก  พบวา กลุม
ตัวอยางมีการรับรูຌดຌานการขายดย฿ชຌพนักงานขายมากทีไสุด  รองลงมาคือดຌานการประชาสัมพันธຏ  
ดຌานการตลาดชิงกิจกรรม  ดຌานการสงสริมการขาย  ดຌานการฆษณา ละมีการรับรูຌนຌอยทีไสุดคือ 
ดຌานการตลาดทางตรง  ละมืไอพิจารณา฿นตละดຌานดยละอียด  พบวา 

1.)  ดຌานการขายดย฿ชຌพนักงาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณา฿นตละดຌานดย
ละอียด พบวา มีการรับรูຌการพูดจาสุภาพขณะขายสินคຌาละบริการของพนักงานขายมากทีไสุด 
รองลงมาคือการมีมารยาทของพนักงานขาย  การอา฿จ฿สลูกคຌาของพนักงานขาย  พนักงานขายมี
บุคลิกภาพ รูปรางหนຌาตาละผิวพรรณดี ละการ฿หຌค านะน าสินคຌาหรือบริการ ณ จุดขายของ
พนักงาน  

2.)  ดຌานการประชาสัมพันธຏ ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก  มืไอพิจารณา฿นตละดຌานดย
ละอียด  พบวา การรับรูຌการการจຌงขาวคลินิกศัลกรรมละบริการตางโผานสืไอตางโทัๅงสืไอออนเลนຏ/
ออฟเลนຏมากทีไสุด รองลงมาคือการ฿ชຌดาราหรือบุคคลทีไมีชืไอสียงป็นพรีซในตอรຏ  การ฿หຌพทยຏ
ผูຌชีไยวชาญป็นผูຌรับรองการท าศัลกรรมตางโ ผานสกูຍปนิตยสาร หรือหนังสือพิมพຏ  ละพบวากลุม
ตัวอยางรับรูຌนຌอยทีไสุดคือมีจຌาหนຌาทีไนะน าบริการทีไปຂดตัว฿หมโ ชน จຌาหนຌาทีไขายคอรຏส฿หมโ  

3.)  ดຌานการตลาดชิงกิจกรรมดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก 
มืไอพิจารณา฿นตละดຌานดยละอียด  พบวา มีการรับรูຌการออกบูธตามสถานทีไตางโ พืไอ฿หຌลูกคຌามี
สวนรวม฿นกิจกรรม ชน ปຂดอกาส฿หຌทดลองปรึกษาหรือทดลองฟรีละขายคอรຏสศัลยกรรม฿นราคา
ลดพิศษ มากทีไสุด รองลงมาคือการจัดงานนืไอง฿นอกาสพิศษ ชน ฉลองครบรอบปของคลินิก/
ฉลองชวงทศกาลส าคัญตางโ  การจัดกิจกรรมสัมมนา฿หຌความรูຌกีไยวกับการท าศัลยกรรมจากดารา 
หรือบุคคลมีชืไอสียง จัดการประกวดตางโภาย฿นคลินิกศัลยกรรม ชน ประกวด Makeover ป็นตຌน  

ละพบวากลุมตัวอยางรับรูຌนຌอยทีไสุดคือการจัดกิจกรรมสัมมนา฿หຌความรูຌกีไยวกับการท าศัลยกรรม
จากพทยຏผูຌชีไยวชาญ   

4.)  ดຌานการสงสริมการขาย ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก  มืไอพิจารณา฿นตละดຌานดย
ละอียด  พบวา  มีการรับรูຌการลดราคาคาคอรຏสศัลยกรรมความงามมากทีไสุด  รองลงมาคือการจก
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คูปองทดลองรับบริการฟรี  การจกของถมมืไอซืๅอคอรຏสศัลยกรรมความงาม  ละพบวากลุม
ตัวอยางรับรูຌนຌอยทีไสุดคือการจัดปรมชัไนรวมกับบัตรครดิต  

5.)  ดຌานการฆษณาดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง  มืไอพิจารณา฿นตละดຌานดย
ละอียด  พบวา  มีการรับรูຌวาการฆษณาทางสืไออินตอรຏนใต ชน วใบเซตຏหรือฟสบุຍค มาก รองลงมา
คือการรับรูຌการป็นสปอนซอรຏผูຌสนับสนุนรายการทางทรทัศนຏ ชน ละครทรทัศนຏ  รายการบันทิง  

การรับรูຌการฆษณาผานสืไอทรทัศนຏ  การรับรูຌฆษณาตามปງายกลางจຌงบนรถประจ าทาง  สถานี
รถเฟฟງา  รับรูຌการฆษณาทางสืไอสิไงพิมพຏ ชน หนังสือพิมพຏ นิตยสาร ผนพับ ละพบวากลุมตัวอยาง
รับรูຌนຌอยทีไสุดคือ การรับรูຌการฆษณาผานสืไอวิทยุ  

6.)  ดຌานการตลาดทางตรงดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง  มืไอพิจารณา฿นตละดຌานดย
ละอียด  พบวา  มีการรับรูຌการจຌงสิทธิพิศษ หรือรายละอียดนวัตกรรม฿หมโ หรือมอบสวนลด
พิศษ฿หຌทานผานระบบ SMS ทางทรศัพทຏมือถือมากทีไสุด  รองลงมาคือการจຌงสิทธิพิศษ หรือ
รายละอียดคอรຏส฿หมโหรือมอบสิทธิพิศษผาน E-mail  ละพบวากลุมตัวอยางรับรูຌนຌอยทีไสุดคือการ
จຌงสิทธิพิศษ หรือรายละอียดนวัตกรรม฿หมโ หรือมอบสวนลดพิศษดยสงทางเปรษณียຏ  ดังตาราง
ทีไ 1  

ตารางทีไ 1 สดงคาฉลีไยสวนบีไยงบนมาตรฐานกีไยวกับการรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ   

การรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ิX ี S.D. การปลความหมาย 

1)  ดຌานการขายดย฿ชຌพนักงานขาย 3.85 0.77 มาก 

2)  ดຌานการประชาสัมพันธຏ 3.84 0.67 มาก 

3)  ดຌานการตลาดชิงกิจกรรม 3.46 0.78 มาก 

4)  ดຌานการสงสริมการขาย 3.45 0.83 มาก 

5)  ดຌานการฆษณา 3.20 0.62 ปานกลาง 
6)  ดຌานการตลาดทางตรง 3.04 0.90 ปานกลาง 

ฉลีไยรวม 3.47 0.57 มาก 

 

กลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญ฿นการคลຌอยตามกลุมอຌางอิง  ดຌานอิทธิพลจากบุคคล฿กลຌชิด ดย
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก  ละดຌานอิทธิพลจากผูຌมีชืไอสียง ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละมืไอ
พิจารณา฿นตละดຌานดยละอียด  พบวา 

 1.)  ดຌานอิทธิพลจากบุคคล฿กลຌชิด  ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก  มืไอพิจารณา฿นตละดຌาน
ดยละอียด  พบวา  มีการคลຌอยตามพืไอนสนิททีไนะน าหรือจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงามมากทีไสุด  
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รองลงมาคือ ฟนหรือคนรัก ละบุคคล฿นครอบครัว ตามล าดับ  ดยพบวากลุมตัวอยางมีการ฿หຌ
ความส าคัญ฿นการคลຌอยตามพืไอนบຌานนຌอยทีไสุด 

 2.)  ดຌานอิทธิพลจากผูຌมีชืไอสียง ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก  มืไอพิจารณา฿นตละดຌานดย
ละอียด  พบวา  มีการ฿หຌความส าคัญ฿นการคลຌอยตามพืไอนรวมงาน/รวมสถาบันทีไนะน าหรือจูง฿จ
฿หຌท าศัลยกรรมความงามมากทีไสุด  รองลงมาคือบุคคลทีไมีชืไอสียงหรือบุคคลทีไรายึดป็นตຌนบบจูง฿จ
฿หຌท าศัลยกรรมความงาม  นักสดง/นักรຌองจากประทศเทยจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงาม  ละ
พบวากลุมตัวอยางมีการ฿หຌความส าคัญ฿นการคลຌอยตามนักสดง/นักรຌองจากตางประทศจูง฿จ฿หຌ
ท าศัลยกรรมความงาม นຌอยทีไสุด  ดังตารางทีไ 2  

ตารางทีไ 2  สดงคาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐานกีไยวกับการคลຌอยตามกลุมอຌางอิง  ดຌานอิทธิพล
จากบุคคล฿กลຌชิด ิกลุมปฐมภูมิี  ละดຌานอิทธิพลจากผูຌมีชืไอสียง ิกลุมทุติยภูมิี  

ดຌานอิทธิพลจากบุคคล฿กลຌชิด  ิกลุมปฐมภูมิี   ิX ี S.D. 
การปล

ความหมาย 

1)  พืไอนสนิทนะน าหรือจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงาม 3.90 1.07 มาก 

2)  ฟนหรือคนรักนะน าหรือจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงาม 3.61 1.20 มาก 

3)  บุคคล฿นครอบครัวนะน าหรือจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงาม 3.38 1.18 ปานกลาง 
4)  พืไอนบຌานนะน าหรือจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงาม 2.86 1.24 ปานกลาง 

ฉลีไยรวม 3.43 0.94 มาก 

ดຌานอิทธิพลจากผูຌมีชืไอสียง  ิกลุมทุติยภูมิี    

1)  พืไอนรวมงาน/รวมสถาบันนะน าหรือจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงาม 3.82 1.17 มาก 

2)  บุคคลทีไมีชืไอสียงหรือบุคคลทีไรายึดป็นตຌนบบจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรม
ความงาม 

3.57 1.09 มาก 

3)  นักสดง/นักรຌองจากประทศเทยจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงาม 3.50 1.08 มาก 

4)  นักสดง/นักรຌองจากตางประทศจูง฿จ฿หຌท าศัลยกรรมความงาม 3.43 1.11 มาก 

ฉลีไยรวม 3.58 0.98 มาก 
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การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตารางทีไ 3  สดงคาสหสัมพันธຏการรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ  ละการคลຌอยตามกลุม
อຌางอิง  ตอจ านวนครัๅงทีไท าศัลยกรรมความงาม 

ตัวปร 

การท าศัลยกรรมความงาม 

ิจ านวนครัๅงทีไท าศัลยกรรมี 
r Sig. 

การรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ     

1.  ดຌานการฆษณา -.131** .009 

2.  ดຌานการสงสริมการขาย .068 .176 

3.  ดຌานการขายดย฿ชຌพนักงาน .210** .000 

4.  ดຌานการประชาสัมพันธຏ  -.114* .023 

5.  ดຌานการตลาดทางตรง -.085 .045 

6.  ดຌานการตลาดชิงกิจกรรม -.133** .004 

การคลຌอยตามกลุมอຌางอิง     

1.  อิทธิพลจากบุคคล฿กลຌชิด  .089 .077 

2.  อิทธิพลจากผูຌมีชืไอสียง .109* .030 

หมายหตุ:   * มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05    ** มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .01    

 1.)  สมมติฐานขຌอทีไ 1 การรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการของคลินิกศัลยกรรม
ความงามมีความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร  

 ผลการวิจัยพบวา  การรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการของคลินิกศัลยกรรมความ
งาม ดຌานการฆษณา  ดຌานการขายดย฿ชຌพนักงานขาย  ดຌานการประชาสัมพันธຏ ละดຌานการตลาด
ชิงกิจกรรม  ดยทัๅง 4 ดຌานมีความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของประชากร฿น
ขตกรุงทพมหานครดຌานจ านวนครัๅง฿นการท าศัลยกรรม  ทีไระดับนัยส าคัญ .01 ละ .05  สวนดຌาน
การสงสริมการขาย ละดຌานการตลาดทางตรง เมมีความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการท าศัลยกรรม
ความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร  กลาวคือ  มืไอประชากร฿นขตกรุงทพมหานครมี
การรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการของคลินิกศัลยกรรมความงาม฿นดຌานดังกลาวมาก  กใจะ
ท า฿หຌมีการท าศัลยกรรมความงามดຌานจ านวนครัๅง฿นการท าทีไพิไมมากขึๅน  จากผลการวิจัยสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ ศิริวรรณ พิชิตชาตรี ิโ555ี  พบวาการสืไอสารการตลาดบบครบวงจรทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการลือกซืๅอผลิตภัณฑຏสริมความงามดย฿หຌระดับความส าคัญตอการสืไอสารการตลาดบบ
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ครบวงจรดยรวมอยู฿นระดับมาก คือ ดຌานการฆษณา ดຌานการสงสริมการขาย ดຌานการขายดย฿ชຌ
พนักงานขาย ละดຌานการประชาสัมพันธຏ อยางเรกใตามการน านวคิดการสืไอสารการตลาดเป฿ชຌนัๅน
ตຌองขึๅนอยูกับปัจจัยหลายอยาง ตทีไตຌอง฿หຌความส าคัญละค านึงมากทีไสุดนัไนคือ ความตຌองการของ
ผูຌบริภคหรือกลุมปງาหมายของรา ดังทีไ ประดิษฐຏ จุมพลสถียร (2544) กลาววา การสืไอสาร
การตลาดทีไออกเปนัๅนตຌองสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคละขຌา฿จผูຌบริภคมากทีไสุด
วาตຌองการอะเร ชอบอะเร ทัศนคติตอสินคຌาหรือบริการป็นอยางเร รูปบบการด านินชีวิต หรือ
ปัจจัยอืไนโ ทีไมีความกีไยวขຌองกับกลุมปງาหมายของธุรกิจป็นอยางเร จากนัๅนถึงน าขຌอมูลทีไเดຌมาวาง
กลยุทธຏการสืไอสารการตลาดละน าอานวคิดของหลักการสืไอสารการตลาดมาสรຌางผนการ
ด านินงานผานครืไองมืออยาง การฆษณา การประชาสัมพันธຏ การท าปรมชัไน การจัดกิจกรรม
สงสริมการตลาด ละพนักงานขาย ป็นตຌน 

 พฤติกรรมผูຌบริภค฿นปัจจุบันทีไมีการ฿ชຌสืไอออนเลนຏทุกวันจึงมีอกาสเดຌรับสืไอฆษณาทาง
ออนเลนຏกีไยวกับศัลยกรรมความงามเดຌทุกวัน  ลูกคຌาทีไตຌองการท าศัลยกรรมสวนมากจะศึกษาหา
ขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาละบริการมากอนหนຌาลຌวจึงตຌองการการอา฿จ฿สดูลทีไดีมากกวา  การบริหาร
จัดการพนักงานขาย฿หຌดีละป็นเปตามความตຌองการของลูกคຌาจึงป็นสิไงส าคัญพราะหากท า฿หຌลูกคຌา
รูຌสึกเดຌรับการบริการทีไดีกใสงผล฿หຌลูกคຌาท าศัลยกรรมความงาม฿นจ านวนทีไพิไมขึๅนเดຌ  สิไงส าคัญของ
การประชาสัมพันธຏทีไดีคือการสงขຌอมูลขาวสารตางโ฿หຌลูกคຌารับรูຌอยางสมไ าสมอ  ดยสืไอสารผาน
ชองทางทีไลูกคຌาขຌาถึงเดຌสะดวก  พืไอ฿หຌลูกคຌารูຌสึกวาตนองป็นคนส าคัญพืไอปฏิสัมพันธຏระหวาง
ลูกคຌาละสถานบริการความงาม  ทีไส าคัญอีกอยางหนึไงคือการทีไมีจຌาหนຌาทีไนะน าบริการ฿หมโทีไมี
ทักษะการขายกงโกใสามารถขายท า฿หຌลูกคຌาประทับ฿จ  ดຌานการตลาดชิงกิจกรรม กใถือป็นสิไง
กระตุຌนการตัดสิน฿จซืๅอ ทีไสามารถจับตຌองเดຌ มองหในป็นรูปธรรม สามารถรับรูຌละสัมผัสเดຌดຌวย
ตัวอง ป็นการกระตุຌนความตຌองการซืๅอของผูຌบริภค฿หຌมีมากยิไงขึๅน ซึไงป็นการสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับ
ผูຌบริภค เดຌป็นอยางดี ละท า฿หຌตัดสิน฿จซืๅอเดຌงายยิไงขึๅน  ดังนัๅนหากสถานบริการความงามมีการจัด
กิจกรรมพิศษ฿หຌลูกคຌาเดຌมีสวนรวมบอยโจะท า฿หຌลูกคຌามีความรูຌสึกผูกพันกับสถานบริการความงาม
ละกิดความจงรักภักดีหากลูกคຌามีความตຌองการท าศัลยกรรมความงามจ านวนพิไมขึๅนกใมีอกาสทีไ
ลูกคຌาจะกลับมา฿ชຌบริการทีไสถานบริการความงามดิมเดຌ  ทัๅงยังสงผลท า฿หຌมีผลตอจ านวนครัๅงทีไ
ท าศัลยกรรมความงามมากขึๅนอีกดຌวย 

 2.)  สมมติฐานขຌอทีไ 2 อิทธิพลของกลุมอຌางอิงมีความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการท าศัลยกรรม
ความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานคร 

  ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลของกลุมอຌางอิง  ดຌานการคลຌอยตามบุคคลผูຌมีชืไอสียง  มี
ความสัมพันธຏกับพฤติกรรมการท าศัลยกรรมความงามของประชากร฿นขตกรุงทพมหานครดຌาน
จ านวนครัๅ ง ฿นการท าศัลยกรรม   ทีไ ระดับนัยส าคัญ .05  กลาวคือ  มืไอประชากร฿นขต
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กรุงทพมหานครมีการคลຌอยตามบุคคลผูຌมีชืไอสียงมาก  กใจะท า฿หຌมีการท าศัลยกรรมความงามดຌาน
จ านวนครัๅง฿นการท าทีไพิไมมากขึๅน  สอดคลຌองกับนวคิดของ Kotler (แ้้็ี ทีไอธิบายวา กลุมอຌางอิง
กลุมทุติยภูมิ ิSecondary groups) คือ กลุมทีไมีความสัมพันธຏบบป็นทางการ เดຌก  กลุมบุคคลชัๅน
น า฿นสังคม  พืไอนรวมสถาบัน ละรวมอาชีพ บุคคลกลุมตางโ ฿นสังคม กลุมอຌางอิง จะมีอิทธิพลตอ
บุคคล฿นกลุมทางดຌานการลือกพฤติกรรมละการด ารงชีวิต รวมทัๅงทัศนคติ  ละนวความคิดของ
บุคคล ละสอดคลຌองกับ ิSchiffman & Kanuk, 1994, p. 178) กลาววา กลุมอຌางอิงมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติของผูຌบริภค ท า฿หຌกิดความปรารถนา฿ฝຆฝัน อยากจะขຌารวมป็นสมาชิกของกลุมดຌวย อีกทัๅง
กลุมอຌางอิงยังป็นตัวสรຌางความกดดัน จูง฿จ฿หຌผูຌบริภคสดงพฤติกรรมคลຌอยตามกลุม฿นทีไสุด ซึไงจะมี
ผลตอการลือก฿ชຌผลิตภัณฑຏละตราดียวกัน พืไอสดงความป็นพวกหรือสมาชิกกลุมดียวกัน ละ
จากผลการวิจัยสอดคลຌองกับงานวิจัยของ พัชรຏพิชา ปวันรักขຏพงษຏ ิโ55โี พบวา ปัจจัยทีไท า฿หຌดารา
นักสดงหญิงตัดสิน฿จท าศัลยกรรมสริมความงามป็นผลจากบทบาททางอาชีพ฿นงของการป็น
ดารานักสดงทีไตຌองอาศัยหนຌาตา รูปรางละบุคลิกภาพทีไดูดีป็นองคຏประกอบส าคัญ  นอกจากบริบท
ทางดຌานอาชีพจะป็นตัวบังคับยังมีปัจจัยอืไนโ ชน ตຌนสังกัดสัไง฿หຌท า  จากค านะน าของผูຌ฿หญ 
พืไอนโ฿นวงการ หรือคน฿กลຌชิด จึงนับวาป็นรงจูง฿จทีไส าคัญ฿นการกอ฿หຌกิดพฤติกรรมดังกลาว    

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลเปประยุกต์฿ชຌ 

 1.)  ผูຌประกอบการดຌานธุรกิจศัลยกรรม  สามารถน าผลการวิจัยเปประยุกตຏ฿ชຌพืไอตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌบริภคละความยัไงยืนของธุรกิจศัลยกรรมความงาม 

 2.)  ผูຌประกอบการดຌานธุรกิจศัลยกรรม  ควรศึกษาปัจจัยของการรับรูຌการสืไอสารการตลาด
บบบูรณาการอยางละอียดพิไมติม  นืไองจากผลการศึกษาพบวามีพียง 4 ฿น 6 ปัจจัยทีไมีผลตຌอการ
ท าศัลยกรรมความงามดຌานจ านวนครัๅง฿นการท า คือ ดຌานการฆษณา ดຌานการขายดย฿ชຌพนักงาน  
ดຌานการประชาสัมพันธຏ ละดຌานการตลาดชิงกิจกรรม ตทัๅงนีๅผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญ฿น
การบริหารจัดการดຌานการสงสริมการขาย ละดຌานการตลาดทางตรงป็นพิศษ พราะผูຌบริภคยังเม
มีการรับรูຌมากนัก  หากมีการจัดปรมชัไนหรือมีการจัดกิจกรรมพิศษทีไขຌาถึงผูຌบริภคเดຌ จะท า฿หຌ
ผูຌบริภคกิดความพึงพอ฿จละตัดสิน฿จ฿ชຌบริการทีไสถานบริการของทานเดຌงายมากขึๅน จึงเมควร
ละลยทีไจะบริหารจัดการ฿นทุกโดຌานอยางสมไ าสมอ ทัๅงนีๅพืไอรองรับความตຌองการของผูຌบริภค  

 3.)  ผูຌประกอบการดຌานธุรกิจศัลยกรรม  ควร฿ชຌพรีซในตอรຏทีไป็นบุคคลทีไมีชืไอสียง ศิลปຂน
ดารานักรຌองตางโพืไอดึงดูด฿หຌผูຌบริภคกิดการคลຌอยตามเดຌงาย  ตหากผูຌประกอบการสามารถจัด
กิจกรรมทีไท า฿หຌกิดการบอกตอระหวางกลุมบุคคลทีไ฿กลຌชิดของผูຌบริภคเดຌดຌวยนัๅนจะยิไงท า฿หຌประสบ
ความส ารใจมากขึๅนทัๅง฿นรืไองผลก าเรละความยัไงยืนทางธุรกิจ 

  



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ5ๆเ) 17 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 

 1.)  งานวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ หากมีการศึกษาป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ ดยการ
สัมภาษณຏรืไองของความตຌองการชิงลึกของผูຌบริภความีปั จจัย฿ดทีไผูຌบริภคคิดวามีผลตอการ
ท าศัลยกรรมความงามพิไมติม พืไอ฿หຌเดຌฐานขຌอมูลทีไกวຌางขึๅน  ละน าเป฿ชຌพัฒนาธุรกิจศัลยกรรม
ความงามตอเป 

 2.)  การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅศึกษาฉพาะกลุมตัวอยางทีไคยผานการท าศัลยกรรมความงาม
มาลຌวทานัๅน  หากมีการศึกษาครัๅงตอเปควรศึกษากลุมตัวอยางทีไมีความตัๅง฿จทีไจะท าศัลยกรรมตยัง
เมมีอกาสเดຌท ารวมดຌาย วามีปัจจัยทีไสงผลหมือนหรือตกตางกันอยางเร  พราะจากการศึกษาคิดวา
นาจะมีปัจจัยอืไน โ ทีไจะสงผลตอการท าศัลยกรรมความงามเดຌอีก ซึไงจะเดຌท าการวิคราะหຏ฿หຌป็นหตุ
ป็นผลมากกวานีๅ 
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กระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอร์รายการดใก 

The personal branding process of creators of Kids Channel on YouTube 

ปิยาภัสร์ ทนอิสสระ1 

พรพรรณ ประจักษ์นตรุ Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยรืไองนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษากระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏ
รายการดใก ดຌวยการกใบขຌอมูลชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดย฿ชຌการสัมภาษณຏชิงลึก ิIn-

depth Interview) จากผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญจ านวน 7 คน ดยคัดลือกจากยูทูบบอรຏทีไมีจ านวนผูຌคน
ติดตามสูงทีไสุด ซึไงสามารถสรุปผลการวิจัยเดຌดังนีๅ 
 กระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล฿หຌประสบความส ารใจเดຌนัๅน ประกอบเปดຌวยกระบวนการ 
4 ขัๅนตอน เดຌก 1) การส ารวจคຌนหารงบันดาล฿จ฿นการท ารายการดใก ซึไงมาจากความชอบสวนตัว 
ละตຌองการบงปันรืไองราว฿หຌผูຌอืไนเดຌรับชม 2) การก าหนดกลุมปງาหมาย จุดขใง ละบุคลิกภาพ
ของรายการ ดยมีกลุมปງาหมายป็นดใกละผูຌปกครอง จุดขใงคือความมีสาระละความสนุก ความ
ป็นละคร ละมีนืๅอหาทีไฉพาะจาะจง ฿นสวนของบุคลิกของรายการ จะตຌองมีความสนุกสนาน มี
ความอบอุน ละมีสาระ฿นรืไองพัฒนาการดใก 3) การสืไอสารเปยังกลุมปງาหมาย ดยตຌองสรຌางการมี
สวนรวมกับผูຌชม สืไอสารดຌวยการสอน ละสืไอสารดຌวยการ฿หຌ฿ชຌวลากับคน฿นครอบครัว 4) การรักษา
กลุมปງาหมาย฿หຌติดตามอยางสมไ าสมอ ดຌวยการท าคลิป฿หຌดีมีคุณภาพ มีการชักชวน฿หຌติดตามดຌวย
การกด Subscribe ละท าคลิปป็นตอนโ พืไอ฿หຌผูຌชมกลับมาชม฿นครัๅงถัดเป 

ค าส าคัญ: กระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล, ยูทูบบอรຏ, รายการดใก 

 

 

 

  

                                                                        

1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตรຏละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารยຏ ผูຌอานวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
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Abstract 

 The objective of this research is to explore the personal branding process of 

creators of Kids Channel on YouTube. 

 The research utilized the qualitative approach, using in-depth interview to 

collect data. A total of 7 creators of Kids Channel on YouTube who have the highest 

number of subscribers were interviewed. 

 The findings demonstrated that personal branding process was consisted of 4 

steps process, which include discovery, defining target audience and personality, 

communication and maintaining the audience attention. These four steps are 

elaborated in detail below: 

 (1) Discover: All of key informants said they were likely to explore their 

inspiration and their personal preference. The majority of them would like to share 

their story on YouTube.  

 (2) Defining target audience and personality: Children and parents were 

defined as major target audiences. The well-developed characters were funny  and 
likeable . In regard to the characters, the personality of kids channel was set to be 

fun  and warm . In addition, the contents were created for family and child 
development.  

 (3) Communication: the important aspects of communication were to 

maintain interaction with target audiences In order to raise engagement of target 

audience.  

 (4) Maintaining the audience attention: The crucial keys to maintain the 

audience attention were the quality of contents and a sequel programs. 

 

Keywords: Personal branding process, YouTuber, Children program  
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บทน า 

 ฿นยุคปัจจุบัน ตราสินคຌาทีไมี อกลักษณຏละขใงกรงทานัๅนทีไจะสามารถอยูรอดเดຌ 
ผูຌประกอบการจึงจ าป็นตຌอง฿หຌความส าคัญป็นพิศษกับการสรຌางตราสินคຌาทีไจะขຌามาชวยพิไมมูลคา
฿น฿จผูຌบริภคละชวยสรຌางความตกตางหนือคูขง ตัๅงตชวงกลางศตวรรษทีไ 18 จนถึงปัจจุบัน มี
นักวิชาการหลายทานสนอนวคิดกีไยวกับกระบวนการสรຌางตราสินคຌาเวຌมากมาย ดยหนึไงนวคิดทีไ
นาสน฿จซึไงกิดขึๅน฿นชวงป ค.ศ. 1990 คือ นวคิดการสรຌางตราสินคຌาจากรูปบบการด านินชีวิต 
ิLifestyle brand approach) คือ การน าสนอตราสินคຌาขຌาเปอยู฿นวิถีชีวิตของผูຌบริภคจนผูຌบริภค
ผนึกอาตราสินคຌาป็นสวนหนึไงของชีวิต ดຌวยการสะทຌอนรูปบบการด านินชีวิตผานกิจกรรม ความ
สน฿จ ละความคิดหในทีไมีตอลกผานการสืไอสารตราสินคຌา฿นทุกรูปบบทีไดึงดูดทุกประสาทสัมผัส 
ิภทร ภทรภานุ เชยชียงของ, 2556) ดย฿นยุคหลังป 2000 ซึไงป็นยุคทีไผูຌบริภคป็น฿หญ สิไงทีไ
นักการตลาดละจຌาของกิจการกลาวถึงกันมาก รวมถึงผูຌบริภคตาง฿หຌความส าคัญ฿นยุคนีๅคือ ตรา
สินคຌา ิBrand) ดຌวยทคนลยีอันทันสมัย ท า฿หຌสินคຌาถูกผลิตมากกวาความตຌองการของผูຌบริภค มืไอ
ผูຌบริภคมีสินคຌา฿หຌลือกมากมาย การสรຌางตราสินคຌา฿หຌมีความตกตางจึงป็นสิไงทีไหลีกลีไยงเมเดຌ 
หนึไง฿นประภทของตราสินคຌาทีไนาสน฿จกใคือ ตราสินคຌาบุคคล ิPersonal Brands) พราะสามารถ
พิไมรายเดຌหรือสงสริมบุคคลนัๅนเดຌป็นอยางดี การสรຌางตราสินคຌาบุคคล ิPersonal Branding) จึง
ป็นกลยุทธຏทีไสามารถสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกบุคคลเดຌป็นอยางดี ต฿นประทศเทยยังมีการศึกษา
กีไยวกับรืไองการสรຌางตราสินคຌาบุคคลเมมากนัก ดยสวน฿หญจะนຌนเปทีไตัวองคຏกรหรือผลิตภัณฑຏสีย
มากกวา อยางเรกใตามกใพบงานวิจัยทีไศึกษากีไยวกับตัวบุคคล฿นฐานะทีไป็นตราสินคຌา เดຌกการศึกษา
ของสุขุม หวังพระธรรม ิ2553) ทีไท าการศึกษารืไองการสืไอสารกับการสรຌางภาพลักษณຏดาราฟุตบอล 
ดยเดຌศึกษากระบวนการสรຌางภาพลักษณຏดาราฟุตบอลผานสืไอมวลชนละสืไอ฿หม รวมถึงเดຌศึกษา
นืๅอหานืๅอหาภาพลักษณຏดาราฟุตบอลเทยผายสืไอมวลชนละสืไอ฿หม ผลการศึกษาพบวาการมี
ชืไอสียงของดาราฟุตบอลเมเดຌกิดองดยธรรมชาติ ตกิดจากการสรຌางภาพลักษณຏผานสืไอตางโ 
ดยฉพาะสืไอมวลชนละสืไอ฿หมทีไท าการคຌนหานักฟุตบอลทีไมีความดดดน มาน าสนอ฿นลักษณะทีไ
สงสริม฿หຌกลายป็นดารา ดยการน าสนอนัๅนจะอาศัยกระบวนการอยางมีกลยุทธຏ 

 ฿นขณะดียวกัน อินทอรຏนใตเดຌขຌามามีบทบาทอยางมหาศาลกับผูຌคนทัไวลก ท า฿หຌผูຌรับสาร
ขຌามามีบทบาท฿นการสืไอสารมากขึๅน มຌ฿นยุครกอาจมีขຌอจ ากัด฿นดຌานการสดงขຌอมูลทีไสดงผลเดຌ
พียงภาพนิไงหรือตัวอักษร ต฿นปัจจุบันเดຌมีการพัฒนา฿หຌสามารถสดงผล฿นรูปบบภาพคลืไอนเหว
หรือวิดีอ รวมทัๅงสามารถบงปัน฿นลกออนเลนຏเดຌ ละมืไอคนทัไวเปมีชองทาง฿นการผยพรนืๅอหา
ของตัวอง จึงท า฿หຌรูปบบการสรຌางตราสินคຌาบุคคลมีการปลีไยนปลง จากทีไตຌองป็นองคຏกรกใเดຌถูก
พัฒนา฿หຌบุคคลธรรมดาสามารถสรຌางตราสินคຌาบุคคลเดຌ ดย฿ชຌสืไอ฿หมป็นชองทาง฿นการสรຌางตรา
สินคຌาบุคคล ดยยูทูบ ิYouTube) จัดวาป็นหนึไง฿นวใบเซตຏประภทวิดีอพลตฟอรຏมทีไมีผูຌ฿ชຌงานทัไว
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ลกป็นจ านวนมาก ละเมเดຌป็นพียงศูนยຏกลาง฿นการรับชมคลิปตางโ ตยังป็นชองทาง฿นการ
ปຂดรับขຌอมูลขาวสารทุกประภท ซึไงจ านวนชัไวมงการรับชมยูทูบทัไวลกกวา  หนึไ งพันลຌานชัไวมงตอ
วัน สดง฿หຌหในถึงพฤติกรรมของผูຌคนทีไปลีไยนปลงเป ขณะทีไยูทูบมืองเทยติบตสอดคลຌองกับยูทูบ
ลก ทัๅงจ านวนผูຌชม ผูຌผลิตนืๅอหา รวมถึงฆษณาทีไพิไมขึๅน ละมีนวนຌมพิไมขึๅนตอเปรืไอยโ ดย฿น
ประทศเทย ผูຌ฿ชຌอินทอรຏนใตกวารຌอยละ 62 ฿ชຌวลากับการดูยูทูบ มากกวาทรทัศนຏ นอกจากผูຌชมทีไ
พิไมขึๅนลຌวนัๅน ผูຌผลิตนืๅอหากใพิไมขึๅนอยางหในเดຌชัด ละประสบความส ารใจอยางกຌาวกระดด ดยมี
ผูຌผลิตนืๅอหาทีไป็น Gold Channel หรือยอดการติดตาม ิSubscribe) มากกวา 1 ลຌานคนถึง 50 

ชอง พิไมขึๅน 2 ทาภาย฿นระยะวลาพียง 1 ปทานัๅน ิPPTV HD Thailand, 2560) จากสถิติการ
ติบตของยูทูบ฿นประทศเทยทีไท า฿หຌกิดผูຌผลิตนืๅอหา หรือ Creators ป็นจ านวนมากนัๅน สงผล฿หຌ
นืๅอหามีความหลากหลายกวา฿นอดีต ปัจจุบันมีผูຌผลิตนืๅอหามากมายทัๅง฿นนืๅอหารืไองพลง กม 
บันทิง จากสถิติผูຌ฿ชຌ YouTube ฿นเทย ป 2558 พบวานืๅอหาทีไมีผูຌชมมากทีไสุด เดຌกชองประภท 
YouTube Creators ตามดຌวยพลง หรือ Music Video ละคร ซีรีไสຏยຌอนหลัง ละภาพยนตรຏ ละ
ตัวอยางภาพยนตรຏ ตามล าดับ ิSmadmin, 2559ี ดยกลุมทีไรับชมยูทูบมากทีไสุด เดຌก กลุมจนอ
รชัไนซด (Generation Z) ละจนอรชัไนวาย (Genaration Y) ทีไมีการรับชมยูทูบกวารຌอยละ 98 

ดยจนอรชัไนวายมีการรับชมมากทีไสุดถึงรຌอยละ 53 ตอสัปดาหຏ (Matemate, 2559) ดังนัๅนจึงอาจ
กลาวเดຌวากลุมผูຌชม฿นชวงวัยนีๅถือป็นกลุมปງาหมายหลัก฿นการรับชมยูทูบ  (Pierre, 2010) สวนกลุม
ทีไ฿ชຌยูทูบทีไกิดหลังจนนรชัไนวาย คือ กลุมจนนรชัไนซด (Generation Z) ป็นบุคคลทีไกิด฿นชวง
ป พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ซึไงป็นกลุมคนดิจิทัล (Digital Natives) คุຌนคยกับ฿ชຌสังคมออนเลนຏเดຌป็น
อยางดี จึงเมนาปลก฿จทีไพบวาคนกลุมนีๅจะอยูติดกับสมารຏทฟนมากกวาสืไอดัๅงดิม มีการ฿ชຌสืไอ฿หม
พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นดຌานการสวงหาขຌอมูลขาวสารละความบันทิง (Grail Research 

Analysis, 2011) 

 การขຌามาของสืไอดิจิทัลท า฿หຌพฤติกรรมผูຌบริภคปลีไยนปลง รายการดใกทางทรทัศนຏทีไ
ปรียบสมือนครูอาจารยຏหรือผูຌปกครอง฿นทางอຌอมก าลังถูกทนทีไดຌวยสืไอออนเลนຏ ขณะทีไรายการดใก
ป็นทีไนิยม ตจ านวนงินของผูຌผลิตรายการดใกกลับสวนทางกัน การผลิตรายการตຌอง฿ชຌงินจ านวน
มาก ตกลับเมมีผูຌสนับสนุน จึงเมมีกลຌาลงทุนผลิตรายการ ละคาดกันวาตลาดรายการดใกจะคอยโ 
ปຂดตัวลงดຌวยปัญหาพืไอความอยูรอดทางดຌานศรษฐกิจ ละพบวาสัดสวนรายการดใกทางทรทัศนຏมี
จ านวนทีไนຌอยมากมืไอทียบกับรายการประภทอืไนโ อีกทัๅงการขงขันของสืไอพืไอชวงชิงสวนบงทาง
การตลาดยิไงสงผล฿หຌรายการดใกถูกลดทอนความส าคัญลงเปอีก ิรายการดใก,  โ55้ี 
ขณะดียวกนัผูຌคนมีชองทาง฿นการสืไอสารป็นของตัวอง จึงท า฿หຌกิดการผลิตรายการดใกขึๅนมาอยาง
พรหลาย ดยฉพาะวใบเซตຏยูทูบทีไมีลักษณะคลຌายคลึงกับชองทรทัศนຏป็นอยางมาก อีกทัๅง
คา฿ชຌจาย฿นการผลิตยังเมสูงมากมืไอทียบกับการผลิตรายการทรทัศนຏ อีกทัๅงยังเมตຌองมีคา฿ชຌจาย฿น
การออกอากาศ จึงปຂดอกาส฿หຌผูຌทีไสน฿จอยากมีรายการป็นของตนอง ผลิตคลิปละอัพหลดลง
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วใบเซตຏยูทูบมากขึๅน ละสรຌาง฿หຌยูทูบกลายป็นสังคมโ หนึไงทีไมีผูຌทีไสน฿จ฿นรืไองดียวกันรวมกลุมกัน
ละติดตามชองนัๅนโ ปรียบเดຌดังนักสดงทางทรทัศนຏทีไมีฟนคลับติดตาม สงผล฿หຌยูทูบบอรຏ
กลายป็นบุคคลทีมีชืไอสียงละป็นทีไรูຌจัก฿นสังคมโ หนึไงนัไนอง 

ดຌวยหตุนีๅ ผูຌวิจัยจึงสน฿จกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใก นืไอง
ดຌวยจ านวน Creator รายการดใกทีไพิไมขึๅน฿นทุกวัน มีทัๅงทีไประสบความส ารใจจนกลายป็นบุคคลทีไมี
ชืไอสียง ละมีทีไยังเมป็นทีไรูຌจักอีกมาก ประกอบกับ฿นทางวิชาการยังเมคอยมีนวคิดหรือการ
ศึกษาวิจัยกีไยวกับกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล฿นสืไอออนเลนຏออกมาพรหลายนัก จึงป็นทีไมา
ของงานวิจัยฉบับนีๅทีไตຌองการศึกษากระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลทีไท า฿หຌยูทูบบอรຏประสบ
ความส ารใจดຌวยวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ พืไอ฿หຌคຌนพบวิธีการทีไน ามาซึไงการประสบความส ารใจละ
น ามาตอยอดความส ารใจของตราสินคຌาบุคคล฿นอนาคตเดຌ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 พืไอศึกษากระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใก 

ค าถามน าวิจัย 

 ยูทูบบอรຏรายการดใกมีกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลอยางเร 

นวคิดทีไกีไยวขຌอง 

กระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล ิThe Personal Branding Process: DCCM) 

 สริมยศ ธรรมรักษຏ ิโ55ไี เดຌท าการอธิบายกีไยวกับกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลวามี
ความคลຌายคลึงกับกระบวนการสรຌางตราสินคຌาอืไนโ ตปรับหนวยของกระบวนการมาทีไตัวบุคคล ดย
ริไมจากการส ารวจคຌนหา ิDiscover) จากนัๅนขຌาสูกระบวนการสรຌาง ิCreate) ขัๅนตอนหลังจาการ
สรຌางคือ การสืไอสาร ิCommunication) กระบวนการสุดทຌายหลังจากท าการสืไอสารคือ การรักษา฿หຌ
คงเวຌ ิMaintain) อธิบายเดຌ ดังนีๅ 

 แ. การส ารวจคຌนหา ิDiscover) ป็นการส ารวจวารงบันดาล฿จของคุณคืออะเร รง
ขับคลืไอนคืออะเร ฿นขณะดียวกันอาจส ารวจตรวจสอบจากบุคคลรอบขຌางวาคนอืไนพูดถึงคุณอยางเร
นอกจากนีๅจะตຌองส ารวจถึงจุดขใงทีไหนือกวาคนอืไนดยเมตຌองอายทีไจะบอกกับทุกคนพืไอป็นการ
บอกวารากง฿นรืไอง฿ดหรือสิไงทีไท า฿หຌคนอืไนโ หยุดสน฿จ ละสดงความประหลาด฿จ฿นทางทีไดีกับ
ตัวคุณ จากนัๅนกใจะริไมสรຌางผน฿นการพัฒนาขึๅนมาดยมีการก าหนดปງาหมายทัๅงระยะสัๅนละระยะ
ยาว  
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 โ. การสรຌาง ิCreate) ป็นขัๅนตอนทีไบุคคลจะตຌองสรຌางหรือก าหนด฿นสิไงตอเปนีๅ 

    โ.แ กลุมปງาหมาย ิTarget Group / Customer /Stakeholders) บุคคลทีไตัวคุณ
กีไยวขຌองดຌวยมี฿ครบຌาง ชน ลูกคຌา ผูຌฟัง ผูຌชม หัวหนຌางาน หรือลูกนຌอง กลุมปງาหมายหลานีๅชอบ
หรือเมชอบอะเร การท าความขຌา฿จ฿นความตຌองการ ิNeed) ของบุคคลทีไมีสวนกีไยวขຌองทัๅงหลายจะ
ป็นนวทาง฿นการก าหนดกนทຌหรือจุดยืนของตนองเดຌงายขึๅน ชน ถຌาคนทีไคุณกีไยวขຌองดຌวยป็น
หัวหนຌางาน ลองพิจารณาวาขาตຌองการลูกนຌองบบ฿ดขຌามาท างาน หรือถຌาปัจจุบันพิธีกรมีมากมาย
ละราตຌองการป็นพิธีกรหนຌา฿หมขຌาสูวงการ ราควรก าหนดจุดยืนของราบบ฿ด 

    โ.โ กนทຌหลักของตนอง ิBrand Core) หรืออีกนัยหนึไงกใคือ การนิยามความป็น
ตัวองออกมาดຌวยค าหรือขຌอความสัๅนโ ดยกนทຌหลักควรจะตຌองมาจากความป็นตัวตนของรา
อยางทຌจริงหรือพัฒนามาจากจุดขใงทีไรามีอยูจริง ทัๅงนีๅกนหลักดังกลาวจะตຌองมีคุณลักษณะคือ มี
ความตกตาง ิDifferentiation) ละมีความสัมพันธຏ ิRelevance) หรือป็นสิไงทีไกลุมปງาหมายนัๅน
ตຌองการหรืออยากจะพบหใน ชน ถຌาป็นลูกนຌอง กใตຌองมีคุณสมบัติตกตางละป็นสิไงทีไจຌานาย
ตຌองการบุคลิกลักษณะบบนีๅดຌวย ป็นตຌน 

    โ.ใ หตุผล ท าเม ิReason – Why) ควรตอบค าถาม฿หຌเดຌวา ท าเมตຌองป็นรา พืไอท า
฿หຌทุกคนมีความชืไอถือ฿นจุดขใงของรา ชน ท าเมผลิตภัณฑຏบรนดຏนีๅจึงตຌองลือกราป็นพรีซน
ตอรຏ ท าเมผูຌบริหารของบริษัทนีๅ จึงมีความตຌองการ฿หຌราเปดຌวย พราะการตอบค าถามชนนีๅเดຌทันที
ละชัดจน นัไนทากับป็นการสะทຌอนกลับเปยังจุดขใงละบงบอกถึงคุณคาของตราสินคຌาบุคคล 

    โ.ไ คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของตราสินคຌาบุคคล ิBrand Character or Brand 

Personality) การมีบุคลิกทีไชัดจนวาคุณจะป็นคนบบ฿ด ชน สุขุม ฉลาด คิดตกตาง ป็นตຌน 
บุคคลนัๅนตอบสนองตอรืไองตางโ อยางเร ทัศนคติทีไมีตอลก สังคม หรือสิไง฿ดโ ป็นอยางเร สิไง
หลานีๅลຌวนลຌวตป็นพืๅนฐานของตราสินคຌาบุคคลของคุณทัๅงสิๅน อยางชน ถຌากลาวถึงบุคลิกภาพ 
ของนักการมืองทีไมีความสมถะ นิไมนวล จຌาหลักการ พูดจาฉียบคม บาดลึกกใคงชืไอมยงกับ คุณชวน 
หลีกภัย เดຌอยางชัดจน 

 ใ. การสืไอสาร ิCommunicate) หลังจากทีไก าหนดหรือสรຌางทิศทางของตราสินคຌาบุคคล
ลຌว กใจะป็นขัๅนตอน฿นการสืไอสาร฿หຌบุคคลอืไนหในสิไงทีไราก าหนดเวຌ ดยกอนทีไราจะสืไอสารเปยัง
บุคคลตางโ ตຌองพิจารณากอนวา กลุมผูຌรับสารปງาหมายทีไราตຌองการสืไอสารดຌวยป็น฿คร ชน ผนก
ทรัพยากรบุคคล ครูอาจารยຏลูกคຌา ผูຌชม ผูຌฟัง ป็นตຌน จากนัๅนจึงลือกสืไอ฿นการน าสนอ พืไอ฿หຌการ
สืไอสารตราสินคຌาของตัวองมีความหมายอยางทຌจริงผานการสืไอสารตนอง จะตຌองสรຌางรืไองราวผาน
หลงขຌอมูลตางโ การสืไอสาร ประกอบดຌวยการ฿หຌมีคนขຌามาสดงความหใน฿นบลใ อก การขียน
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บทความ฿นนิตยสาร การหาชองทาง฿นการประชาสัมพันธຏตัวอง การปรากฏตัวตามทีไตางโ การ฿หຌ
สัมภาษณຏ฿นประดในทีไสอดคลຌองกับกนทຌของบุคคล ป็นตຌน 

 ไ. การรักษา฿หຌคงเวຌ ิMaintain) มืไอตราสินคຌามีความชัดจนละขใงกรงขึๅน จะตຌองรักษา
ละคงความป็นตัวตน฿หຌคงเวຌ พืไอ฿หຌมีผูຌติดตามอยางตอนืไอง หรือรียกวาตຌองคงสຌนคงวา 
ิConsistency) เม฿หຌกิดรอยสะดุด ิSeamless) มืไอเดຌกลายป็นบรนดຏบุคคลทีไเดຌรับความนิยม
ชืไอสียงจะถูกน าสนอเป฿นหลายชองทาง อาทิ ผานวใบเซตຏ ผานบลใอก สืไอสังคมตาง ิSocial 

Media) รวมถึงชองทางวิดีอ ชน YouTube  

 ดังทีไกฤษณะ อิสระ ิโ55ๆี ทีไเดຌศึกษาการวิคราะหຏการสืไอสารบรนดຏบุคคลของนัก
ออกบบกราฟຂกผานสืไอสังคม มีการ฿ชຌนวคิดกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล฿นการวิคราะหຏ 
พบวามืไอนักออกบบกราฟຂกคຌนหา ิDiscover) ละสามารถสรຌาง ิCreate) อกลักษณຏตัวตนทีไบ
รนดຏบุคคลคຌนพบลຌว จึงมีความตຌองการทีไจะ฿หຌบุคคลอืไนเดຌรับรูຌ฿นคุณคาทีไป็นกนทຌของบรนดຏ
บุคคลดຌวยการสืไอสาร ิCommunicate) ผานสืไอสังคม  ละรักษา฿หຌคงอยู ิMaintain) ดຌวยการ
พัฒนาฝมืออยูสมอ ละสืไอสังคมมีบทบาทกับกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล฿นปัจจุบัน พราะ
คุณสมบัติของตัวสืไอสังคมละมุมมองการ฿หຌความส าคัญกับการสรຌางตราสินคຌาบุคคลทีไปลีไยนเปจาก
ดิม นืไองจากปัจจุบันสังคม฿หຌการยอมรับ฿นการสดงออกถึงคุณคาทีไทຌจริงของตัวบุคคลมากขึๅน 
นอกจากนักออกบบกราฟຂกจะเดຌรับผลประยชนຏตอตัวองลຌว ยังท า฿หຌคนทีไรับสารจากการสืไอ
สารตราสินคຌาบุคคลเดຌรับรงบันดาล฿จ มีการพัฒนา กิดรงจูง฿จ ยกระดับเดຌทัๅง฿นงวิชาชีพละ
สังคม ดยชองทางสืไอสังคมทีไนักออกบบกราฟຂกนิยม฿ชຌสรຌางตราสินคຌาบุคคลมากทีไสุด คือ 
Facebook นอกจากนีๅ สิไงส าคัญ฿นการสืไอสารตราสินคຌาบุคคลของนักออกบบกราฟຂก คือ ความ
ตกตาง฿นรูปบบของผลงานทีไสะทຌอนกนทຌของตราสินคຌาบุคคลพืไอ฿หຌคนทัไวเปสามารถจดจ าเดຌ
  

 จากนวคิดละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง สามารถสรุปเดຌวาการสืไอสารตราสินคຌาบุคคลนัๅนป็น
กระบวนการทีไส าคัญ฿นการสืไอสารคุณลักษณะของบุคคล฿หຌสาธารณชนเดຌรับรูຌถึ งความตกตาง ดด
ดนของตนอง ซึไงการสืไอสารตราสินคຌาบุคคลนัๅนถຌาหากประสบความส ารใจ จึงป็นรืไองทีไนาสน฿จทีไ
บุคคลจะสืไอสารตราสินคຌาบุคคล ซึไงเมพียงคบุคคลผูຌมีชืไอสียงทีไจะสามารถสืไอสารตราสินคຌาบุคคล
เดຌ ตคนทัไวเปกใสามารถสืไอสารตราสินคຌาบุคคลเดຌชนกัน 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษา รืไอง กระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใก ป็นรูปบบ
การวิจัยชิงชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ดยการสัมภาษณຏชิงลึก ิIn-depth Interviewี 
พืไอศึกษากระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใก ผูຌวิจัย ฿ชຌวิธีสัมภาษณຏบบ
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จาะลึกดย฿ชຌวิธีบบป็นทางการละเมป็นทางการ ซึไงผูຌวิจัยนัดหมายสัมภาษณຏกลุมตัวอยางตละ
บุคคลดยค านึงถึงความสะดวกของกลุมปງาหมายป็นหลัก นอกจากนีๅผูຌวิจัย฿ชຌการสัมภาษณຏกึไง
ครงสรຌาง พืไอ฿หຌผูຌสัมภาษณຏจะเดຌมีอิสระ฿นการพิไมติมประดในตางโ ทีไกีไยวขຌองค าถามพืไอ฿หຌกิด
ความชัดจนมากยิไงขึๅน ดยจะตຌองสอดคลຌองกับประดในค าถามดຌวย อยางเรกใตามประดในค าถามทีไ
ผูຌวิจัยสรຌางขึๅน เดຌพัฒนามาจากนวคิดละทฤษฏีตลอดจนงานวิจัยทีไกีไยวขຌองทีไผูຌวิจัยเดຌศึกษา
ระหวางการตรียมการ ฿นการกใบขຌอมูลจะป็นนวค าถามปลายปຂด ิOpen-ended Questionี 
ละ฿ชຌการบันทึกสียงประกอบการสัมภาษณຏ 

 การสัมภาษณຏชิงลึก ป็นการสัมภาษณຏบุคคลซึไงป็นหลงขຌอมูลชัๅนตຌนทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿น
รืไองทีไผูຌวิจัยตຌองการจะศึกษา ทัๅงนีๅจะป็นการสัมภาษณຏบบจาะลึกซึไงสัมภาษณຏบุคคลทีไมีสวน
กีไยวขຌอง฿นกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใกบบกึไงครงสรຌาง พืไอ฿หຌผูຌ
สัมภาษณຏสามารถพิไมติมค าถามเดຌ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไมีความชัดจนมายิไงขึๅน ดยคัดลือกจากชองยู
ทูบทีไมีผูຌติดตามมากทีไสุด จ านวน 7 ชอง เดຌก 

   ิแี ชอง Dek Jew Chill Out จ านวนสมาชิก: 1,234,297 คน  
   ิโี ชอง ครูนกลใก  จ านวนสมาชิก: 909,530 คน 

   ิใี ชอง Lovely Kids Thailand จ านวนสมาชิก: 558,922 คน  
   ิไี ชอง Around The Dale จ านวนสมาชิก: 517,693 คน  
   ิ5ี ชอง 2Madams  จ านวนสมาชิก: 364,738 คน 

   ิๆี ชอง Jananoi  จ านวนสมาชิก: 333,953 คน 

   ิ็ี ชอง YimYam TV  จ านวนสมาชิก: 246,695 คน 

ิขຌอมูลมืไอวันทีไ 12 พฤษภาคม 2560) 

 หลังจากทีไผูຌวิจัยเดຌรวบรวมการสัมภาษณຏทัๅงหมดจากผูຌ฿หຌสัมภาษณຏลຌว ผูຌวิจัยเดຌน าบบ
สัมภาษณຏทัๅงหมดมาวิคราะหຏดยอาศัยกรอบนวความคิด ทฤษฏีทีไกีไยวขຌองมาป็นกรอบนวทาง฿น
การวิคราะหຏการศึกษากระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล ดยการน าสนอขຌอมูลจากการศึกษาครัๅงนีๅ
เดຌ฿ชຌวิธีการพรรณนาความ ิDescriptive Methodี 
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ผลการวิจัย 

ผูຌวิจัยเดຌศึกษากระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใก ดยมีขัๅนตอน  
4 ขัๅนตอน เดຌก การส ารวจคຌนหา ิDiscoverี การสรຌาง ิCreateี การสืไอสาร ิCommunicateี 
ละการรักษา฿หຌคงเวຌ ิMaintainี  

การส ารวจคຌนหา ิDiscover) 

ยูทูบบอรຏรายการดใกมีการส ารวจคຌนหารงบันดาล฿จ฿นการสรຌางชองยูทูบ บงป็น โ 
ประดใน เดຌก แี รืไองของความชอบสวนตัว ฿นรืไองกลຌอง รืไองปลาสวยงาม รืไองการถายท าคลิป
วิดีอ ลຌวน าลงชองยูทูบ ปรากฏวามีผูຌชมป็นจ านวนมาก จึงเดຌท ามาอยางตอนืไอง โี รืไองของความ
ตຌองการบงปันรืไองราว฿หຌกบุคคล฿นครอบครัวทีไมีความตຌองการรับรูຌรืไองราวกีไยวกับกิจกรรมละ
พัฒนาการของลูกหลาน ดยริไมรกมีจุดประสงคຏพืไอดูกันอง฿นครอบครัวทานัๅน ต฿นระยะหลังมี
ผูຌชมมากขึๅน จึงเดຌมีการลงทุนดຌานอุปกรณຏการถายท า พืไอ฿หຌผลิตคลิปเดຌมีคุณภาพมากยิไงขึๅน อีกทัๅง
รงบันดาล฿จ฿นการท าชองยูทูบยังมาจากความตຌองการ฿นการบงปันรืไองราว฿หຌผูຌอืไน ฿นฐานะทีไป็น
บลใอกกอรຏดຌานทองทีไยว พราะยูทูบถือป็นสืไอทีไสามารถหในเดຌทัๅงภาพละสียง ท า฿หຌเดຌอรรถรส฿น
การรับชมมากกวา฿นมุมมองทีไป็นตัวอักษรหรือภาพนิไง ผูຌชมจะเดຌหในภาพบรรยากาศละอารมณຏ
ความรูຌสึกเดຌดีกวาการอานจากบลใอก 

การสรຌาง ิCreateี 

การสรຌางป็นขัๅนตอนทีไยูทูบบอรຏตຌองมีการก าหนดกลุมผูຌชมปງาหมาย จุดขใง ละ
บุคลิกภาพของชองทีไเดຌจากกรอบนวคิดการวิจัย ดยยูทูบบอรຏรายการดใกก าหนดกลุมผูຌชม
ปງาหมายของรายการ บงป็น โ กลุม เดຌก แี กลุมดใก ตัๅงต฿นระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยม 
รวมทัๅง฿นระดับมหาวิทยาลัย ดยกลุมทีไรับชมมากทีไสุดคือกลุมดใก฿นระดับประถมศึกษา นืไองดຌวย
นืๅอหาทีไอืๅอตอความสน฿จของดใก ทัๅงนีๅ฿นอนาคตอาจมีการปลีไยนปลงเปตามอายุของยูทูบบอรຏ
ดใกทีไป็นผูຌน าสนอนืๅอหา โี กลุมพอมผูຌปกครองทีไขຌามารับชมรายการพรຌอมกับลูกดຌวย พราะ
ตຌองการทราบถึงพฤติกรรม฿นการชมยูทูบของลูก จนท า฿หຌป็นผูຌติดตามอง อีกทัๅงนืๅอหา฿นรายการ
ดใกของยูทูบบอรຏยังมีความนาสน฿จ ละผูຌชมสามารถน าเปประยุกตຏ฿ชຌเดຌ  

฿นรืไองจุดขใงของรายการมีการก าหนดเวຌอยางหลากหลาย บงป็น ใ ประดใน เดຌก 1ี 
รืไองสาระความรูຌควบคูกับความสนุก ความป็นธรรมชาติ นืๅอหาปลอดภัยส าหรับดใก เมมีความ
รุนรง พืไอ฿หຌผูຌปกครองวาง฿จ฿หຌลูกรับชมเดຌ  ละมีการสอดทรกการสอน฿นรืไองทีไป็นประยชนຏกับ
ผูຌชมละสามารถน ามาปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับตัวองเดຌ โี รืไองของความป็นละครสัๅน ทีไน านิทาน
พืๅนบຌาน ละคร฿นอดีต หรือละครทีไก าลังอยู฿นกระสน ามาท าป็นละครทีไ฿ชຌดใกป็นนักสดงน า  หรือ
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ท า฿หຌคลิป฿หຌมีรืไองราวกีไยวขຌองกับรืไองทีไจะน าสนอ฿นคลิปนัๅนโ หตุพราะปัจจุบันรายการดใกมี
ป็นจ านวนมาก ละมีนืๅอหาทีไคลຌายคลึงกัน จึงตຌองการสรຌางความตกตางดຌวยความป็นละคร ใี 
นืๅอหาทีไมีความฉพาะจาะจง฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงทีไทีไยูทูบบอรຏมีการคຌนควຌาหาขຌอมูลจนกิดความ
ชีไยวชาญ เดຌก รืไองการทองทีไยว รืไองสัตวຏ ละรืไองวิทยาศาสตรຏ 

ดຌานบุคลิกของรายการดใก ยูทูบบอรຏมีการสรຌางบุคลิกของรายการ บงป็น โ บุคลิก เดຌก 
แี มีบุคลิกทีไสะทຌอนอารมณຏ ดยฉพาะอยางยิไงอารมณຏตลก อารมณຏสนุกสนาน ราริง ตลก 
นอกจากนีๅยังพบอารมณຏ฿นดຌานการ฿หຌความรักของคน฿นครอบครัว การบอกรักดຌวยวิธีตางโ มีการ฿ชຌ
วลารวมกันกับคนครอบครัว ชน การพาเปทีไยว ป็นตຌน โี มีบุคลิกทีไสะทຌอนการมีสาระความรูຌรืไอง
พัฒนาการดใก ฿หຌดใกกิดการรียนรูຌดຌวยตัวอง ท ากิจกรรมตามวัย เม฿ชพืไอท าตามกระสหรือพืไอ
ความบันทิงพียงอยางดียว  

การสืไอสาร ิCommunicateี 

ยูทูบบอรຏรายการดใกมีการสืไอสารเปยังกลุมผูຌชมปງาหมายของรายการ บงป็น ใ ประดใน 
เดຌก แี ฿หຌผูຌชมขຌามามีสวนรวมกับรายการ ฿หຌลือกนืๅอหา฿นตอนถัดเป มีการรวมสนุก มีการตอบตຌ
กันทางชองการสดงความหใน฿ตຌคลิป โี สืไอสารดຌวยความป็นครู สอนวิธีการท าพืไอ฿หຌท าตามเดຌ ฿หຌ
ค านะน า฿นรืไองตางโ รืไองการท าสืไอการสอน กิจกรรมสริมสรຌางพัฒนาการดใก ละ ใี รืไองการ฿ชຌ
วลารวมกับคน฿นครอบครัวดຌวยการกิจกกรมท ารวมกัน การพาเปทีไยวตามสถานทีไตางโ ป็นการ
สรຌางความสัมพันธຏอันดีตอกัน 

การรักษา฿หຌคงเวຌ ิMaintainี 

ยูทูบบอรຏรายการดใกมีการรักษาผูຌชมของรายการ บงป็น ใ ประดใน เดຌก แี การท าคลิป
฿หຌดีละมีคุณภาพ ผูຌปกครองวาง฿จ฿หຌลูกดูเดຌ น าสนอ฿นรืไองทีไมีความ฿กลຌชิดกับผูຌชม ฿หຌผูຌชมกิด
ความรูຌสึกวาป็นรืไอง฿กลຌตัว ละความป็นตัวของตัวองอยางสมอตຌนสมอปลาย โี การชักชวนผูຌชม
฿หຌมาติดตามคลิปอยางตอนืไองดຌวยการกด฿หຌ Subscribe พืไอรวมป็นสมาชิกกับชอง ละกระดิไงจຌง
ตือนคลิป฿หม มืไอมีรายการ฿หมขຌามากใจะมีการจຌงตือนพืไอ฿หຌสมาชิกรับรูຌละขຌามาดูเดຌทันที ใี 
การเมท าคลิป฿หຌจบ฿นตอนดียว ตลือกท าป็นหลายตอน ละรอดูผลตอบรับกอนลงตอนตอเป หาก
ยังเมถึงยอดทีไก าหนดเวຌกใจะยังเมลงตอนตอเป ท า฿หຌผูຌชมตຌองติดตามวามืไอ฿ดจะมีตอนตอเปขຌามา   
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อภิปรายผล 

จากผลการวิคราะหຏกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใก  ซึไง฿น
การศึกษาครัๅงนีๅป็นการน าผลการศึกษาทีไกีไยวขຌองกับกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล ละ
องคຏประกอบดຌานความส ารใจของยูทูบบอรຏรายการดใก ดย฿ชຌกระบวนการศึกษาป็นเปตามกรอบ
นวคิดละทฤษฎีทีไเดຌจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบวามีประดในทีไนาสน฿จนามาอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงคຏ เดຌดังนีๅ 

วัตถุประสงค์ขຌอทีไ แ พืไอศึกษากระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใก 
ดยมีขัๅนตอนทัๅงหมด 4 ขัๅนตอน เดຌก 1ี การส ารวจคຌนหา ิDiscoverี 2ี การสรຌาง ิCreateี 3ี 
การสืไอสาร ิCommunicateี ละ 4ี การรักษา฿หຌคงเวຌ ิMaintainี 

 แี การส ารวจคຌนหา ิDiscoverี การส ารวจคຌนหารงบันดาล฿จ฿นการสรຌางชองยูทูบของยู
ทูบบอรຏมาจากความชอบสวนตัว ความสน฿จ฿นรืไองตางโ ละความตຌองการบงปันรืไองราว ซึไง
พบวายูทูบบอรຏรายการดใกมีการส ารวจคຌนหารงบันดาล฿จ฿นการสรຌางชองยูทูบจากความชอบ
สวนตัว ฿นรืไองการถายวิดีอ รืไองกลຌอง รืไองปลาสวยงาม มืไอพบวายูทูบสามารถสรຌางรายเดຌ จึงท า
อยางตอนืไอง ละความตຌองการบงปันรืไองราว฿หຌกบุคคล฿นครอบครัวทีไอยูตางจังหวัด ละบุคคล
อืไนโ ทีไติดตามรายการ สอดคลຌองกับการศึกษาของศิริพรรณ หอมเกล ิ2555ี ทีไศึกษารืไองกลยุทธຏ
การสรຌางตราสินคຌาบุคคลคริสตฟอรຏ เรทຏ ดยมีการสรຌางตราสินคຌาบุคคลจากความชอบของตนอง
วาชอบ฿นการป็นครู ละมีปງาหมายวาอยากจะป็นครูสอนภาษาอังกฤษทีไมีชืไอสียงละป็นทีไรูຌจัก
ของคนทัไวเป ดยริไมจากการวิคราะหຏผูຌบริภค คูขงขัน ละตนอง อีกทัๅงยังเดຌก าหนด
กลุมปງาหมายละต าหนงของตราสินคຌาเวຌอยางชัดจนวา ครูดใกดใกนวติดดินทีไมีนืๅอหาละ
วิธีการสอนภาษาอังกฤษทีไป็นอกลักษณຏฉพาะตัว อีกทัๅงยังสอดคลຌองกับการศึกษาของสหภาพ 
พอคຌาทอง ิโ555ี ทีไศึกษากีไยวกับการสรຌางบรนดຏบุคคลของศิลปຂนดาราเทยสูความป็นซูปอรຏสตารຏ 
ซึไง฿นสวนของภูมิหลังของศิลปຂนดาราทีไประสบความส ารใจจนเดຌรับการยอมรับวาป็นซูปอรຏสตารຏมี
ภูมิหลังมาจากความชอบ ความ฿ฝຆฝัน ความขຌา฿จ฿นตัวอง ละความรับผิดชอบตอการท างาน อาทิ 
ดา อในดรฟຂน ซึไงป็นศิลปຂนดารานักรຌองคนหนึไงทีไกຌาวขຌาสูอาชีพการป็นนักรຌองดຌวยความชอบ 
ความรัก฿นการรຌองพลงละขຌา฿จ฿นตนองวาตนองท าอะเรเดຌดีจึงท า฿หຌถึงมຌจะมีอุปสรรคกิดขึๅน
มากมาย ต ดา อในดรฟຂน กใสามารถฝຆาฟันอุปสรรคตางโ ละน าอาประสบการณຏของตนองมา฿ชຌ
฿นการท างานจนประสบความส ารใจ฿นทีไสุด 

โี การสรຌาง ิCreateี การสรຌางป็นขัๅนตอนทีไยูทูบบอรຏตຌองมีการก าหนดกลุมผูຌชมปງาหมาย 
จุดขใง ละบุคลิกภาพของชอง ดยยูทูบบอรຏรายการดใกก าหนดกลุมผูຌชมปງาหมายของรายการป็น
กลุมดใกละผูຌปกครอง ฿นดຌานจุดขใงของรายการดใกคือนຌน฿นรืไองสาระความรูຌกับความสนุก ความ
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ป็นธรรมชาติ ละความป็นละครสัๅน หรือน าสนอนืๅอหาทีไมีความฉพาะจาะจง ละการก าหนด
บุคลิกของรายการดใก นຌน฿หຌมีบุคลิกทีไสะทຌอนอารมณຏตลก สนุกสนานราริง การ฿หຌความรักละการ
฿ชຌวลารวมกันกับคน฿นครอบครัว ละบุคลิกทีไดูมีสาระ฿นรืไองพัฒนาการดใก สอดคลຌองกับการศึกษา
ของวิลินดา นนทมาตรຏ ิ2557ี ทีไศึกษาบุคลิกลักษณะของหญิงลี ศรีจุมพล พบวาหญิงลี ศรีจุมพลนัๅน
กใมีจุดขายของตัวอง คือ ความป็นคนสนุกสนาน ตຌนกง สรຌางความบันทิง฿หຌกับผูຌบริภคเดຌดี อา฿จ
฿สผูຌบริภค ปรับตัว฿หຌขຌากับทุกสถานการณຏเดຌดี อีกทัๅงสอดคลຌองกับ Aaker (1996ี เดຌอธิบายวา
บุคลิกภาพของตราสินคຌาบุคคลกิดขึๅนจากบุคลิกภาพสวนตัวของบุคคลนัๅน฿นการสรຌางตราสินคຌา
บุคคล บุคลิกภาพของบรนดຏบุคคลสามารถปรับปลีไยน ละพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล฿หຌมีความ
หมาะสมป็นทีไยอมรับวาดี฿นความรูຌสึกของคน฿นสังคม พืไอสรຌางป็นบุคลิกภาพของบรนดຏของ
บุคคลเดຌ ละยังสอดคลຌองกับการศึกษาของ McNally and Speak (โเเใ) ทีไกลาวถึงองคຏประกอบ
การสรຌางตราสินคຌาบุคคลดຌานความสัมพันธຏ มีดຌวยกัน ใ สวน ละหนึไง฿นนัๅนเดຌกสวนของรูปบบมี
การอธิบายเวຌวา รูปบบหมายถึงบุคลิกภาพของตราสินคຌาบุคคล อาทิ ความสนุกสนาน มิตรภาพ การ
สรຌางศรัทธา ป็นตຌน นอกจากนีๅปราณี อีไยมละออภักดี ิโ55ใี เดຌกลาววา มืไอก าหนดบุคลิกภาพ฿หຌ
สอดคลຌองกับตราสินคຌาบุคคลลຌวนัๅน จะสามารถสรຌางความชืไอถือ เวຌ฿จ ละภาคภูมิ฿จเดຌ 

3ี การสืไอสาร ิCommunicateี ขัๅนตอมาป็นขัๅนตอนการสืไอสาร ดยการสืไอสารเปยังกลุม
ผูຌชมปງาหมายของรายการทีไ฿หຌผูຌชมขຌามามีสวนรวมกับรายการดຌวยการสดงความหใน พูดคุยตຌตอบ
กัน นะน าทิศทางการน าสนอนืๅอหาของยูบอรຏ ละการสืไอสารดຌวยการสอน การ฿หຌค านะน า 
อธิบายผูຌชมทีไสอบถามขຌามา อีกทัๅงยังมี฿นรืไองการ฿ชຌวลารวมกับคน฿นครอบครัว สรຌางความสัมพันธຏ
อันดีซึไงกันละกัน สอดคลຌองกับการศึกษาของสหภาพ พอคຌาทอง ิ2555ี ทีไศึกษาการสรຌางตราสินคຌา
บุคคลของดาราศิลปຂนเทยสูความป็นซูปอรຏสตารຏ ซึไงระบุเวຌวาการสืไอสารของศิลปຂนดาราซึไงประสบ
ความส ารใจจนเดຌรับการยอมรับจากสังคมวาป็นซูปอรຏสตารຏทีไสืไอออกเปทัๅงหลายนัๅน มักจะมุง฿หຌ
ความสน฿จทีไนืๅอหาของสารทีไจะท าการสืไอสารออกเป ดยฉพาะอยางยิไง฿นรืไองการลือกนืๅอหาของ
สารทีไป็นบทบาท฿นการสดงละคร หรือนืๅอหาของพลง ซึไงป็นความสามารถทีไมีของดาราศิลปຂน
นัๅนโ ดังชนยูทูบบอรຏทีไมีการ฿หຌค านะน า฿นดຌานตางโ ทีไเดຌรูຌมากผูຌชม ละนืๅอหาของสารทีไจะท า
การสืไอสารออกเปสามารถสะทຌอนความป็นตัวองเดຌอยางชัดจน นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับ
การศึกษาของศิริพรรณ หอมเกล ิโ555ี ทีไศึกษารืไองกลยุทธຏการสรຌางตราสินคຌาบุคคลคริสตฟอรຏ 
เรทຏ ทีไกลาววาคริสตฟอรຏสืไอสารเปยังกลุมปງาหมายดຌวยการสอนภาษาอังกฤษ ทีไสามารถขຌา฿จทัๅง
ภาษาเทยละภาษาอังกฤษเดຌป็นอยางดี ละสิไงนีๅน ามาซึไงการประสบความส ารใจ฿นฐานะ
ผูຌชีไยวชาญ฿นการสอนภาษาอังกฤษส าหรับวัยรุน อีกทัๅงยังสอดคลຌองกับการศึกษารืไองการสืไอสารตรา
สินคຌาบุคคลผานครือขายสังคมออนเลนຏของคนดังขຌามคืนของยุทธิพงศຏ ซจิว ิโ555ี ทีไระบุเวຌวาคน
ดังขຌามคืนจะขยายชองทางการสืไอสารของตัวองจากวิดีอคลิป มาสูการปຂดวใบเซตຏละฟนพจของ
ตัวองพืไอสรຌางความสัมพันธຏทีไดีตอผูຌรับสาร ชองทางหลานีๅป็นชองทางทีไ฿ชຌบริหารความสัมพันธຏ
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ระหวางกลุมฟนคลับละลูกคຌาของตราสินคຌาสวนบุคคล ฿นฐานะผูຌรับสาร กับจຌาของตราสินคຌาสวน
บุคคล฿นฐานะผูຌสงสาร 

4ี การรักษา฿หຌคงเวຌ ิMaintainี ฿นขัๅนตอนสุดทຌายคือการรักษา฿หຌคงเวຌ ป็นการรักษาความ
ป็นตัวองอยางสมอตຌนสมอดຌวยการท าคลิป฿หຌดีละมีคุณภาพ ชักชวนผูຌชม฿หຌมาติดตามคลิปอยาง
ตอนืไองดຌวยการกด฿หຌ Subscribe พืไอป็นสมาชิกกับชอง นอกจากนีๅยังรักษาผูຌชมดຌวยการท าคลิป
ป็นหลายตอน ท า฿หຌผูຌชมตຌองคอยติดตามตอนตอเป สอดคลຌองกับกรกมล กຌวจียม ิ2558ี ทีไเดຌ
ศึกษารืไองตราสินคຌาบุคคลของบุคคลทีไมีชืไอสียงผานอินสตากรม กลาววาสิไงทีไส าคัญประการหนึไง฿น
การสรຌางตราสินคຌาบุคคลนัๅนคือการรักษาชืไอสียงตราสินคຌา฿หຌคงอยู ิmaintain) ซึไงป็นขัๅนตอน
สุดทຌายของกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล ดยผูຌทีไท าการสรຌางตราสินคຌาบุคคลตางมีการพยายาม
รักษาความป็นตราสินคຌาของตนองอยางสมไ าสมอ คือมีการลงคลิปวิดีอทีไสืไอสาร฿หຌหในตราสินคຌา
ของตนองอยางตอนืไองพืไอ฿หຌภาพลักษณຏหลานัๅนคงอยู฿นสายตาของผูຌทีไติดตามอยูตลอด อีกทัๅง
สริมยศ ธรรมรักษຏ ิ2554) ยังกลาวพิไมติมวามืไอตราสินคຌามีความชัดจนละขใงกรง ทุกสิไงทีไ
น าสนอจะตຌองคงสภาพละรักษาความป็นตัวตนของตัวองเวຌ฿หຌมากทีไสุด ตຌองสืไอสารรวมกัน฿หຌ
ครบถຌวน฿นทุกชองทาง พืไอรักษาความป็นตราสินคຌาเวຌ นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับ Montaya ละ 
Vandehey (2009) ทีไกลาววาการสรຌางตราสินคຌาบุคคลจะตຌองกิดขึๅนซๅ าโ พืไอยๅ าตือน฿หຌผูຌรับสาร
ขຌา฿จการสืไอสารของการสรຌางตราสินคຌาบุคคล 

ซึไงทัๅง 4 ขัๅนตอนสอดคลຌองกับนวคิดของสริมยศ ธรรมรักษຏ ิ2554ี ทีไเดຌถึงการสรຌางตรา
สินคຌาบุคคลทีไตຌองท า฿หຌป็นขัๅนตอนทัๅง 4 ขัๅนตอน ตามกระบวนการดังตราสินคຌาประภทอืไนโ ตนຌน
ฉพาะทีไตัวบุคคลทานัๅน ดังทีไยูทูบบอรຏตละคนทีไเดຌสรຌางตราสินคຌาบุคคล฿หຌกับชองของตัวอง  ดัง
ทีไกฤษณะ อิสระ ิ2556ี ทีไเดຌศึกษาการวิคราะหຏการสืไอสารตราสินคຌาบุคคลของนักออกบบกราฟຂก
ผานสืไอสังคม ละเดຌมีการ฿ชຌนวคิดกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคล฿นการวิคราะหຏ พบวามืไอนัก
ออกบบกราฟຂกคຌนหา ิDiscoverี ละสามารถสรຌาง ิCreateี อกลักษณຏตัวตนทีไตราสินคຌาบุคคล
คຌนพบลຌว จึงมีความตຌองการทีไจะ฿หຌบุคคลอืไนเดຌรับรูຌ฿นคุณคาทีไป็นกนทຌของตราสินคຌาบุคคลดຌวย
การสืไอสาร ิCommunicateี ผานสืไอสังคม  ละรักษา฿หຌคงอยู ิMaintainี ดຌวยการพัฒนาฝมืออยู
สมอ  

฿นการสรຌางตราสินคຌาบุคคล฿หຌประสบความส ารใจเดຌนัๅน ประกอบเปดຌวยกระบวนการ ไ 
ขัๅนตอน เดຌก แี การส ารวจคຌนหา ดยยูทูบบอรຏมักเดຌรับรงบันดาลมาจากความชอบสวนตัว ซึไงต
ละบุคคลกใมีความชอบทีไตกตางกัน ดังนัๅนความชอบหลานีๅจะป็นผล฿นการสรຌางรงบันดาล฿จ฿น
การท ารายการเดຌป็นอยางดี โี การสรຌาง คือการสรຌางความตกตางดຌวยจุดขใง ละมีวิธีการ
น าสนออยางหมาะสม ดยพบวายูทูบบอรຏรายการดใกสวน฿หญ฿หຌความส าคัญกับรืไองสาระความรูຌ
ละมีความสนุกควบคูเปดຌวย ซึไงป็นผลดีกับกลุมผูຌชมปງาหมายทีไสวนมากป็นดใก พราะดใกจะกิด



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ5ๆเ) 32 

การรียนรูຌละน าเป฿ชຌประยชนຏเดຌ ดังจะหในวาปัจจุบันยูทูบบอรຏกิดขึๅนมากมาย นืๅอหาทีไน าสนอกใ
มีความหลากหลายทัๅงหมาะสมละเมหมาะสม อีกทัๅงผูຌปกครองอาจเมสามารถควบคุม฿หຌบุตรหลาน
รับชมตฉพาะรายการดใกทานัๅน นืไองจากพฤติกรรมของดใกยุค฿หมทีไขຌา฿จการ฿ชຌทคนลยีเดຌ
อยางงายดาย ท า฿หຌพวกขาสามารถลือกนืๅอหาทีไตຌองการรับชมองเดຌ ดังนัๅนการทีไยูทูบบอรຏรายการ
ดใกมีจุดขใง฿นรืไองสาระความรูຌละความสนุก น าสนอสิไงทีไผูຌชมตຌองการ สดงถึงความ฿กลຌชิดกับ
ผูຌชม ท า฿หຌผูຌชมกิดความพึงพอ฿จกใจะท า฿หຌพวกขาขຌามาติดตามเดຌ อีกทัๅงบุคลิกทีไสนุกสนาน ท า฿หຌ
ผูຌชมเมรูຌสึกครียดจนกินเป กใจะท า฿หຌผูຌชมเดຌรูຌสึกวาการเดຌรับชมรายการดใกเมเดຌมีพียงสาระความรูຌ
อัดนนพียงอยางดียว ตยังมีความสนุกสนาน สรຌางความพลิดพลินเดຌ ใี การสืไอสาร นຌน฿หຌผูຌชม
ขຌามามีสวนรวมกับรายการดຌวยการพูดคุยตຌตอบกัน สดงความหใน ฿หຌค านะน าพืไอ฿หຌยูทูบบอรຏ
ปรับปรุงละพัฒนานืๅอหา฿หຌดียิไงขึๅน ซึไงป็นสิไงทีไสรຌางความ฿กลຌชิดกับผูຌชมเดຌป็นอยางดี รวมถึงการ
สืไอสารดຌวยการสอนรืไองตางโ ทีไป็นประยชนຏกผูຌชม อาทิ การสอนท าสืไอการสอน นะน ากิจกรรม
สริมพัฒนาการ ซึไงมีความหมาะสมอยางยิไงส าหรับผูຌปกครองทีไจะน านืๅอหาทีไเดຌรับชมมาปรับ฿ชຌกับ
บุตรหลานเดຌ ละ  ไี การรักษา฿หຌคงเวຌ ดยนຌนรืไองการท าคลิป฿หຌดีละมีคุณภาพ พืไอ฿หຌผูຌปกครอง
เวຌวาง฿จทีไจะ฿หຌบุตรหลานเดຌรับชมรายการทีไมีนืๅอหาปลอดภัย นอกจากเดຌรับความบันทิงลຌวยัง
เดຌรับความรูຌควบคูกันเปดຌวย อีกทัๅงการชักชวน฿หຌกดติดตาม ยังสงผล฿หຌผูຌชมกลับมาติดตามรายการ
อยางสมไ าสมอ ตกระนัๅนยูทูบบอรຏกใจะตຌองผลิตนืๅอหาละอัพหลดลงชองอยางสมไ าสมอดຌวย
ชนกัน นอกจากนีๅการท าคลิปป็นหลายตอนยังสงผล฿หຌกิดการติดตามอีกดຌวย นืไองจากการลงคลิป
฿นลักษณะนีๅปรียบเดຌกับละครทางทรทัศนຏทีไเมเดຌจบ฿นตอนดียว ดังนัๅนหากตຌองการทราบรืไองราว
฿นตอนถัดเปจึงตຌองขຌามา฿นชองบอยโ จากขัๅนตอนการรักษา฿หຌคงเวຌ จะหในเดຌวาการท าคลิป฿หຌมี
คุณภาพ ลงคลิปป็นตอนโ รวมถึงกดติดตามเวຌ จะสงผล฿หຌผูຌชมกลับมาชมคลิปอยางสมไ าสมอนัไนอง 
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ซึไงจากผลการวิจัยสามารถอธิบายเดຌดຌวยภาพ ดังนีๅ 

 

ภาพทีไ แ.แ กระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลของยูทูบบอรຏรายการดใก 

ขຌอสนอนะจากการศึกษา 

 ผูຌวิจัยขอสนอขຌอสนอนะทีไเดຌจากการศึกษา บงออกป็น 2 สวน คือ ขຌอสนอนะ฿นการ
น าผลการวิจัยเปประยุกตຏ฿ชຌ ละขຌอสนอนะส าหรับผูຌทีไจะท าการวิจัยครัๅงตอเป 

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 

 แี จากการศึกษาพบวา฿นกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลขัๅนการส ารวจคຌนหารงบันดาล
฿จ฿นการท ารายการดใก มักมาจากความชอบสวนตัว ดังนัๅนหากบุคคลมีความตຌองการทีไจะป็นยูทูบ
บอรຏ฿นอนาคตควรริไมจากการส ารวจความชอบของตนป็นหลักกอน 

 โี จากการศึกษาพบวา฿นกระบวนการสรຌางตราสินคຌาบุคคลขัๅนการสรຌางหรือการก าหนด ฿น
รืไองของกลุมปງาหมายทีไป็นดใกละผูຌปกครอง ซึไงสอดคลຌองกับนืๅอหาของชอง หากยูทูบบอรຏอืไนโ 
ทีไเมเดຌท ารายการกีไยวกับดใก฿หຌก าหนดกลุมปງาหมายตามนืๅอหาทีไเดຌน าสนอ อีกทัๅง฿นรืไองของจุด
ขใงละบุคลิกภาพของรายการกทีไตຌองสอดคลຌองดຌวยชนกัน คือตຌองมีบุคลิกภาพทีไหมาะสมส าหรับ
ผูຌชมปງาหมาย 

 3ี ฿นการสืไอสารเปยังผูຌชม นຌนการ฿หຌผูຌชมเดຌมีสวนรวมกับรายการ จะท า฿หຌผูຌชมรูຌสึก฿กลຌชิด
ละมีความป็นกันอง ซึไงจะท า฿หຌยูทูบอรຏสามารถสรຌางภาพลักษณຏการสืไอสารนัๅนโ เดຌ 

ขัๅนทีไ แ การ
ส ารวจคຌนหา 

• มาจากความชอบสวนตัว 

• ตຌองการบงปันรืไองราว 

ขัๅนทีไ โ  

การสรຌาง 

• กลุมปງาหมาย ป็นดใกละผูຌปกครอง 
• จุดขใง ดຌวยการท านืๅอหา฿หຌมีสาระละสนุก/ความป็นละคร/นืๅอหาทีไฉพาะจาะจง 
• บุคลิกภาพของรายการมีความสนุกสนาน อบอุน ละมีสาระ 

ขัๅนทีไ ใ  

การสืไอสาร 

• ฿หຌผูຌชมมีสวนรวมกับรายการ 

• สอนละ฿หຌค านะน ากับผูຌชม 

• ฿หຌผูຌชม฿ชຌวลารวมกันกับคน฿นครอบครัว 

ขัน้ท่ี 4 การ
รักษาให้คงไว้ 

• ท าคลิป฿หຌมีคุณภาพ 

•  ชักชวน฿หຌกด Subscribe 

• ท าคลิปป็นตอนโ 
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 ไี ฿นการรักษาผูຌชมนัๅน  ดຌวยระบบยูทูบจะชวย฿หຌกิดการรักษาผูຌชมเดຌป็นอยางดีดຌวยการกด 
Subscribe ซึไงถือป็นสิไงอ านวยความสะดวกส าหรับผูຌ฿ชຌงานยูทูบ 

ขຌอสนอนะส าหรับผูຌทีไจะท าการวิจัยครัๅงตอเป 

 แี ศึกษาถึงการรับสารจากการสรຌางตราสินคຌาบุคคล นืไองจากการศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษา
ฉพาะผูຌสงสารป็นหลัก พืไอ฿หຌครบถຌวน฿นกระบวนการสืไอสาร ผูຌศึกษาจึงหในวาสามารถคຌนควຌา
พิไมติมดຌานขຌอมูลจากผูຌรับสารเดຌอีกสวนหนึไง พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไตกตางหลากหลาย ละครบถຌวน฿น
กระบวนการสืไอสารยิไงขึๅน 

 โี การศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาฉพาะยูทูบบอรຏรายการดใกทานัๅน ฿นการศึกษาครัๅงตอเป
ควรมีการศึกษายูทูบบอรຏ฿นรายการประภทอืไนโ พืไอ฿หຌเดຌผลทีไครอบคลุม฿นรืไองกระบวนการสรຌาง
ตราสินคຌาบุคคลของกลุมยูทูบบอรຏ 
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การสืไอสารขຌามสืไอ พืไอสรຌางบรนด์บุคคลของผูຌด านินรายการขาว 

Transmedia Communication for Personal Branding of News Anchors 

ณัฏฐ์  บุณยสิริยานนท์3 
อัศวิน  นตรพธิ์กຌว, Ph.D.4 

 

บทคัดยอ 
จากพฤติกรรมการปຂดรับขาวสารของผูຌรับสาร฿นปัจจุบันทีไปຂดรับสืไอจากหลากหลายชองทาง  

ดยฉพาะสืไอออนเลนຏ  ท า฿หຌสืไอดัๅงดิมตຌองปรับตัวพืไอคงเวຌซึไงการท าหนຌาทีไผูຌสงสาร  ชนดียวกันกับ
บุคลากร฿นสืไอดัๅงดิมอยางผูຌด านินรายการขาวซึไงท าหนຌาป็นผูຌสงขาว  ตຌองปรับตัวดยการสรຌางตัวตน
฿นสืไอออนเลนຏพืไอ฿หຌขຌากับพฤติกรรมของผูຌรับสาร  ฿นขณะดียวกันกใจ าป็นตຌองสรຌางบรนดຏบุคคล
ของตนองพืไอสรຌางการรับรูຌกผูຌรับสารกอนตัดสิน฿จปຂดรับ 

วิธีการศึกษาบงออกป็น 2 สวน  คือ  การสัมภาษณຏ ิInterview) รวมกับการวิคราะหຏทป
สัมภาษณຏผูຌด านินรายการขาวทรทัศนຏจ านวน 4 คน  ดยบงป็นผูຌด านินรายการขาว฿นชองฟรีทีวี
กอนละหลังการประมูลทีวีดิจิทัล  ละกลุมผูຌชีไยวชาญดຌานการสรຌางบรนดຏละการ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลนຏ  ละการวิคราะหຏนืๅอหาสาร ิContent Analysis) ดยกใบขຌอมูลจากสืไอสังคมออนเลนຏทีไ
กลุมผูຌด านินรายการขาว฿ชຌพืไอสืไอสารกับกลุมผูຌชม  ดยกใบขຌอมูลป็นวลา 2 ดือน  ตัๅงตวันทีไ แ 
กุมภาพันธຏ โ5ๆเ – ใแ มีนาคม โ5ๆเ   

ผลการศึกษาพบวาการก าหนดบรนดຏบุคคลของผูຌด านินรายการขาว  ประกอบดຌวยการ
ก าหนดบุคลิกภาพของบรนดຏละอัตลักษณຏของบรนดຏ  ดยก าหนดจากการวิคราะหຏตัวอง  
วิคราะหຏกลุมปງาหมาย  ละวิคราะหຏคูขง  ดยสืไอสารบรนดຏบุคคลนัๅนเปยังกลุมปງาหมาย  ดย
ลือกชองทางสืไอทีไมีประสิทธิภาพ฿นการขຌาถึงกลุมปງาหมาย  ดยก าหนดนืๅอหาละวิธีการสืไอสารทีไ
เมขัดบรนดຏบุคคลละเมสรຌางความสับสน฿หຌกับผูຌติดตาม  ละสุดทຌายคือการรักษาบรนดຏ฿หຌคงเวຌ
ดยสืไอสารอยางสมไ าสมอละรักษาจุดยืนของบรนดຏบุคคลทีไก าหนดเวຌตัๅงตริไมตຌน  ผานการติดตาม
ละประมินผล฿นการสืไอสาร  ซึไงสามารถสรุปป็นลักษณะบรนดຏบุคคลของผูຌด านินรายการขาวเดຌ 
3 รูปบบ คือ 1ี ผูຌด านินรายการขาวทีไป็นคนขาว ิJournalist)  2) ผูຌด านินรายการขาวทีไป็นคนดัง 
ิCelebrity) ละ 3) ผูຌด านินรายการขาวทีไป็นทัๅงคนขาวละคนดัง ิJournalist and Celebrity) 

ค าส าคัญ:  บรนดຏบุคคล  ผูຌด านินรายการขาว  การสืไอสารขຌามสืไอ 
                                                                        

3 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตรຏละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
4 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารยຏ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาอก คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
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Abstract 

In the present media exposure behavior of audiences is made with multiple 

media channels. This has caused the traditional media to adapt in order to maintain 

their performance as a channel of communications. Similarly, the traditional media 

personnel such as the news anchor, who acts as a messenger, must also adapt. They 

do so by creating an identity in the online media to match the behavior of the 

receiver. At the same time, it is necessary to build up their own brand in order to 

create awareness for the recipient before making a decision. 

Data collection was conducted utilizing 2 methods. The first was In-depth 

interview with 4 news anchors classified as newscasters in the free-to-air TV before 

and after digital TV license auction and the branding and social media professionals. 

The second methodology was content analysis by collecting information from social 

media used by the news anchors to communicate with the audience. The data is 

collected for two months from February 1, 2017 to March 31, 2017. 

The study found that the personal branding of a news anchor starts by 

exploring yourself and define their own personal brand. This is derived from what 

they are, favorite things, their basic beliefs, combined with surveying prospects, 

competitors, and defining their own brand. They communicate to the target audience 

by choosing media channels that best reaches the target audience. This may use 

only a few channels if it is effective in communicating their respective messages. 

They select content and methods of communication that does not disrupt individual 

branding and does not confuse followers. And last but not least, they keep the 

brand alive by communicating consistently. The brand identity is maintained from 

the beginning through follow-up and evaluation in communication. The study found 

that there are 3 types of news anchor branding: 1) Journalist news anchor 2) Celebrity 

news anchor and 3) News anchor both the Journalist and celebrities. 

Keywords: Personal Branding,  News Anchor,  Transmedia Communication 

 

 

 

 



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ5ๆเ) 38 

บทน า 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

฿นกระบวนการสืไอสารขาว฿นสืไอทรทัศนຏ  ผูຌด านินรายการขาว฿นฐานะสืไอมวลป็นหมือนผูຌ
ฝງาประตู ิGatekeeper)  ฿นดานสุดทຌายกอนทีไขาวนัๅนจะถูกสงตอผานการอาน หรือลาของผูຌด านิน
รายการขาว  ฿นขณะดียวกันกใป็นประตูดานรก฿นการลือกรับขาวของผูຌชมชนดียวกันนืไองดຌวย
ความพึงพอ฿จ฿นตัวบุคคล  ดังชนกรณีการยุติบทบาทของสรยุทธຏ สุทัศนะจินดา  ฿นรายการรืไองลา
ชຌานีๅ  ทีไท า฿หຌจ านวนผูຌชมลดลงจนสงผลตอรายเดຌ  สอดคลຌองกับงานวิจัยรืไ องการปຂดรับละพึง
พอ฿จของผูຌรับสาร฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีตอรายการรืไองลาชຌานีๅ   ของกิติภัส สงงามปลัไง 
ิ2548ี  ทีไพบวาขຌอมูลกีไยวกับการรับรูຌละความพึงพอ฿จของผูຌชมทีไมีตอรูปบบของรายการรืไองลา
ชຌานีๅ  สวน฿หญพึงพอ฿จตอผูຌประกาศขาวของรายการ คือสรยุทธຏ  สุทัศนะจินดามากทีไสุด   

฿นขณะดียวกันมืไอผูຌชมพึงพอ฿จตอตัวบุคคลกใมักจะลือกชมรายการอืไนทีไบุคคลนัๅนป็นผูຌ
ด านินรายการดຌวย  จากงานวิจัยรืไอง ทัศนคติของผูຌชมรายการขาวทางสถานีทรทัศนຏเทยทีวีสีชอง 
3 ฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีตอ สรยุทธ  สุทัศนะจินดา   ของ กัลยกฤต บุญบ ารุงชัย ิ2555)  พบวา  
ผูຌชมทีไปຂดรับชมรายการทีไ สรยุทธ สุทัศนะจินดา  ป็นผูຌด านินรายการบอยครัๅง  สวน฿หญจะมี
ทัศนคติทีไดีตอสรยุทธดຌวย  ขณะดียวกันผูຌปຂดรับชมสรยุทธ฿นรายการรืไองลาชຌานีๅ  กใมักจะติดตาม
ชมรายการอืไนโ ทีไสรยุทธป็นผูຌด านินรายการดຌวยชนกัน  ขຌาลักษณะความจงรักภักดี  ิBrand 

Loyalty)  จึงอาจปรียบเดຌวาผูຌด านินรายการขาวป็นหมือนสินคຌาิProduct)    ซึไงมีหลากหลายบ
รนดຏ฿หຌผูຌบริภคิCustomer) เดຌตัดสิน฿จซืๅอิPurchase) การจะตัดสิน฿จซืๅอหรือเมนัๅนกใขึๅนอยูกับความ
พึงพอ฿จสวนบุคคลของผูຌบริภค  

฿นขณะดียวกันพฤติกรรมการปຂดรับขาวสารของประชาชน฿นปัจจุบันจากการวิจัยพฤติกรรม
การรับขาวสารละความชืไอมัไนของประชาชนทีไมีผลตอสืไอมวลชนของคณะนิทศศาสตรຏ 
มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย ิมหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย . คณะนิทศศาสตรຏ, 2559) พบวาประชาชน
รับขาวสารจากสืไอสังคมออนเลนຏ ิซชียลมีดียี บอยทีไสุด รองลงมาคือสืไอทรทัศนຏ  ละอันดับสาม
คือ วใบเซตຏหรืออพพลิคชัไนขาว ฿นขณะดียวกันกใมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอมากกวา 1 สืไอ ดังนัๅน
การสืไอสารขาวของผูຌด านินรายการขาวทรทัศนຏจึงตຌองปรับตัวตามพฤติกรรมของผูຌรับสาร  ฿น
ขณะดียวกันกใจ าป็นตຌองสรຌางตัวตน฿นสืไอออนเลนຏพืไอสรຌางการรับรูຌละความพึงพอ฿จตอผูຌรับสาร  
ซึไงจะสงผลตอการตัดสิน฿จปຂดรับวาผูຌรับสารจะลือกรับขาวสารนัๅนจากผูຌด านินรายการขาวคน฿ด 

จากหตุผลทัๅงหมดทีไกลาวมา  ผูຌวิจัยจึงสน฿จวาหากปรียบผูຌด านินรายการขาวทรทัศนຏป็น
สินคຌาทีไน าสนอขาว  เปสูผูຌชมทีไป็นผูຌบริภค  จะตຌองสรຌางละสืไอสารบรนดຏบุคคลขຌามสืไอ฿นสืไอ
ออนเลนຏทีไมีความหลากหลายของสืไอละธรรมชาติของสืไอกใตกตางกันอยางเร  พืไอท า฿หຌป็นบรนดຏ
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บุคคลของผูຌด านินรายการขาวกลายป็นบรนดຏ฿น฿จของผูຌชม  ดยผูຌวิจัยสน฿จวา  ผูຌด านินรายการ
ขาวทรทัศนຏก าหนด  สืไอสาร  ละรักษาบรนดຏบุคคลของตนองอยางเร฿นสืไอออนเลนຏ 

วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

1. พืไอศึกษาการก าหนดบรนดຏบุคคลของผูຌด านินรายการขาวทรทัศนຏ 
2. พืไอศึกษาการสืไอสารบรนดຏบุคคลขຌามสืไอ฿นสืไอออนเลนຏของผูຌประกาศขาวทรทัศนຏ 
3. พืไอศึกษาการรักษาบรนดຏบุคคลของผูຌด านินรายการขาวทรทัศนຏ 

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดยบงการศึกษาออกป็น 2 

สวน  สวนรกคือ  การผสมระหวางหลงขຌอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณຏชิงลึก  รวมกับหลงขຌอมูล
ทุติยภูมิจากการถอดทปสัมภาษณຏ  พืไอศึกษานวคิดการ฿นการก าหนดละสืไอสารบรนดຏบุคคลของ
กลุมผูຌด านินรายการขาว฿นสถานีทรทัศนຏดิจิทัลทีวี  จ านวน 4 คนดยลือกบบจาะจง  คือ  สุทธิ
ชัย หยุน ซึไง฿ชຌวิธีการถอดทปสัมภาษณຏ  ละ  ขมสรณຏ หนูขาว, ศิรัถยา อิศรภักดี, พีรวัฒนຏ อัฐนาค 
ดย฿ชຌวิธีการสัมภาษณຏ  ดยน ามาปรียบทียบกับนวทางของผูຌชีไยวชาญซึไง฿ชຌวิธีการลือกบบ
จาะจง ประกอบดຌวยกลุมผูຌชีไยวชาญดຌานการสรຌางบรนดຏ  จ านวน 2 คน เดຌก รศ.ดร.สรี  วงศຏ
มณฑา ละดร.ศิริกุล  ลากัยกุล ผูຌชีไยวชาญดຌานสืไอสังคมออนเลนຏจ านวน 2 คน เดຌก ณัฐพัชรຏ  วงษຏ
หรียญทอง ละรัสรินทรຏ อรุณอิทธิวิทยຏ 

สวนทีไสอง  คือการวิคราะหຏนืๅอหาสาร ิContent Analysis)  ป็นการกใบขຌอมูลจากสืไอ
สังคมออนเลนຏทีไกลุมผูຌด านินรายการขาวจ านวน 4 คน฿ชຌพืไอสืไอสารกับกลุมผูຌชม  ดยกใบขຌอมูลป็น
วลา 2 ดือน  ตัๅงตวันทีไ แ กุมภาพันธຏ โ5ๆเ – ใแ มีนาคม โ5ๆเ   

ผลการวิจัยละอภิปรายผล 

การสรຌางบรนดຏบุคคล  หมายถึง  การสรຌางอกลักษณຏ฿หຌบุคคล฿ดบุคคลหนึไง  พืไอ฿หຌ
อกลักษณຏนัๅนมีผลตอความรูຌสึกดຌานอารมณຏตอบุคคลอืไน  ดยภาพลักษณຏนัๅนมีคุณคาทีไดดดนละ
ตกตางจากคูขง  ละสืไอสารเปถึงกลุมปງาหมายทีไตຌองการ  ซึไงการก าหนดบรนดຏบุคคลของผูຌ
ด านินรายการขาวตามกระบวนการสรຌางบรนดຏบุคคลของ Labrecque, Markos, & Milne (2010, 

สริมยศ ธรรมรักษຏ, 2554) ซึไงประกอบดຌวย 4 ขัๅนตอนคือ การส ารวจคຌนหา ิDiscover), การสรຌาง 
ิCreate), การสืไอสาร ิCommunication), ละการรักษา฿หຌคงเวຌ ิMaintain)  

ซึไงจากการวิจัยพบวา  การก าหนดบรนดຏบุคคลของผูຌด านินรายการมีลักษณะรวมคือ  
ความนาชืไอถือ  ตจะมีลักษณะทีไตกตางกัน฿นการก าหนดบุคลิกของบรนดຏละอัตลักษณຏของบ
รนดຏ  ซึไงการก าหนดบรนดຏบุคคลมีทีไมาจากการวิคราะหຏตัวอง  คูขง ละ  กลุมปງาหมาย 
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฿นขัๅนตอนวิคราะหຏตัวอง จากงานวิจัยรืไอง Lessons of Personal Brand Identity  
ของ Chuck (1995)  ระบุวาบรนดຏบุคคลควรถูกสรຌางจากพืๅนฐานความป็นจริง  เม฿ชสิไงทีไประดิษฐຏ
ขึๅนมา  ซึไงจากการวิจัยพบวาการก าหนดบรนดຏบุคคลของผูຌด านินรายการลຌวนมาจากพืๅนฐานความ
ป็นตัวตน  ละพืๅนฐานความชืไอกีไยวกับคุณลักษณะของผูຌด านินรายการขาวทีไดี  ดยสะทຌอนดຌวย
ลักษณะของบรนดຏบุคคลรวมทัๅงวิธีการสืไอสารของผูຌด านินรายการตละคน   

การวิคราะหຏคูขงป็นสวนชวย฿นการสรຌางความตกตาง฿หຌกับบรนดຏบุคคล  ซึไงพบวาผูຌ
ด านินรายการเมเดຌพิจารณา฿นสวนนีๅ  นืไองจากพิจารณาจากตนองป็นหลัก สวนการวิคราะหຏ
กลุมปງาหมายป็นตัวบงชีๅวาบรนดຏบุคคลนัๅนจะถูกสรຌางมาพืไอสืไอสารกับ฿คร  ซึไงพบวาผูຌด านิน
รายการขาววิคราะหຏดยพิจารณาจากตนอง฿นฐานะผูຌรับสารวามีความตຌองการอะเร 

ซึไงองคຏประกอบทัๅง 3 อยางทีไกลาวมา  จะป็นตัวก าหนดบุคลิกภาพของบรนดຏละอัต
ลักษณຏของบรนดຏ  ซึไงป็นภาพรวมละจุดยืนของบรนดຏวาป็นอยางเร  ดยบุคลิกของบรนดຏถูก
ก าหนดจากองคຏประกอบการพิจารณาตัวองละกลุมปງาหมาย  ดยป็นบุคลิกทีไทຌจริง  ตลือก
ฉพาะบุคลิกทีไตอบจทยຏกลุมปງาหมาย  ละสืไอสารออกมา฿หຌชัดจน 

ขณะทีไอัตลักษณຏของบรนดຏบุคคล ถูกก าหนดจากองคຏประกอบทัๅงการวิคราะหຏตัวอง  
คูขงละกลุมปງาหมาย  ซึไงป็นหมือนจุดยืนของบรนดຏบุคคล  ตຌองมีความชัดจนเมสรຌางความ
สับสน  ขณะดียวกันกใตຌองมีความตกตางละชืไอมยงกลุมปງาหมาย 

ดังนัๅนจะพบวาการวิคราะหຏตัวองป็นสิไงส าคัญ฿นการสรຌางบรนดຏบุคคล  นืไองจากบรนดຏ
บุคคลป็นตัวสะทຌอนความป็นตัวตนของบุคคลคนนัๅนออกมา McNally and Speak (2003) ระบุวา 
บอยครัๅงทีไกิดความสับสนระหวาง  ตัวตนทีไทຌจริง   กับ ตัวตนทีไพึงประสงคຏ   คนทีไประสบ
ความส ารใจ฿นการสรຌางบรนดຏตัวองจึงส ารวจละหาสิไงทีไป็นกุญจส าคัญของตัวองละงานละ
หาทางสรຌางความสมดุลของบุคลิกภาพ พืไอ฿หຌกิดการสรຌางบรนดຏทีไป็นหนึไงดียวของบุคคลนัๅน โ 

การสืไอสารบรนดຏบุคคลจากผลการวิจัยพบวา  ฿นการสืไอสารบรนดຏบุคคลของผูຌด านิน
รายการขาว  ผูຌด านินรายการจะลือก฿ชຌสืไอหลักโ พียงเมกีไสืไอ฿นการสืไอสารบรนดຏบุคคลของตนอง  
สอดคลຌองกับผูຌชีไยวชาญทีไระบุวา  การลือกสืไอพืไอสืไอสารเมมีขຌอจ ากัดวาจะตຌอง฿ชຌจ านวนมากหรือ
นຌอย  ตตຌองป็นสืไอทีไขຌาถึงกลุมปງาหมายละมีประสิทธิภาพ  ดยตຌองสามารถบริหารจัดการเดຌ 

ดยพบวา ฟซบุຍค  ป็นสืไอทีไผูຌด านินรายการขาวนิยม฿ชຌ  ทัๅงฟซบุຍคสวนตัว  ละฟซบุຍ
คฟนพจ  สอดคลຌองกับรายงาน Digital in 2016 ของ We Are Social พบวาคนเทยงานสืไอสังคม
ออนเลนຏกวา 38 ลຌานคน  ิประชากรเทยทัๅงหมด 68 ลຌานคนี  หรือคิดป็นรຌอยละ 56 ของประชากร  
ละฟซบุຍคป็นสืไอสังคมออนเลนຏทีไมีคน฿ชຌมากทีไสุด  ประกอบกับรูปบบการสืไอสารของทีไสามารถท า
เดຌหลากหลายทัๅงการพสตຏรูป  วิดีอ  ขຌอความ  จึงท า฿หຌกลายป็นขຌอเดຌปรียบทียบ 
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ขณะทีไนืๅอหาละวิธีการสืไอสารบรนดຏบุคคลผานสืไอสังคมออนเลนຏเมกฏกณฑຏทีไตายตัว฿น
หลักการ  ตตຌองลือกวิธีการสืไอสาร฿หຌหมาะกับธรรมชาติของสืไอตละ ซึไงกระบวนการสืไอสารของผูຌ
ด านินรายการขาวตละคน  กใจะสะทຌอนวิธีการคิด  ความป็นตัวตนของตนองออกมาดຌวยชนกัน   

จากลักษณะของผูຌด านินรายการขาวละการสืไอสาร  ผูຌวิจัยจ านกป็นลักษณะบรนดຏ
บุคคลของผูຌด านินรายการขาวออกป็น 3 ลักษณะดังนีๅ 

1. ผูຌด านินรายการขาวทีไป็นคนขาว ิJournalist) คือ ลักษณะของบรนดຏบุคคลทีไมี
ภาพลักษณຏของผูຌทีไมีความชีไยวชาญดຌานขาว มีความรูຌ มีประสบการณຏดຌานขาว ดยมีรูปบบการ
สืไอสารนຌนการน าสนอรืไองราวของขาวป็นหลัก฿นทุกชองทางการสืไอสาร ซึไงป็นลักษณะของบรนดຏ
ทีไมีความชัดจน฿น฿จของกลุมปງาหมายเดຌงาย 

2. ผูຌด านินรายการขาวทีไป็นคนดัง ิCelebrity) คือ ผูຌท าหนຌาทีไป็นผูຌด านินรายการขาว
฿นสืไอทรทัศนຏ ละจบบทบาทผูຌน าสนอขาวเวຌพียง฿นสืไอทรทัศนຏทานัๅน ต฿นสืไออืไนโ ลือกทีไจะ
น าสนอภาพลักษณຏของบรนดຏบุคคล฿นรูปบบอืไนทีไเมเดຌกีไยวขຌองกับขาว ชน การออกก าลังกาย 
การสังสรรคຏ ป็นตຌน ดยวางต าหนงของบรนดຏบุคคลป็นคนดัง ทีไท าหนຌาทีไผูຌด านินรายการขาว ซึไง
ป็นลักษณะของบรนดຏทีไสามารถสรຌางมูลคา฿นดຌานอืไนโเดຌ ชน งานอีวนทຏ หรือรายการ฿นรูปบบ
อืไนโ  

3. ผูຌด านินรายการขาวทีไป็นทัๅงคนขาวละคนดัง ิJournalist and Celebrity) ป็น
ลักษณะรวมกันของทัๅงการป็นคนขาวละการป็นคนดัง มีการสืไอสารนืๅอหาดຌานขาว ละรืไอง
สวนตัว฿นสัดสวนทีไ฿กลຌคียงกัน ดยน าสนอภาพลักษณຏบรนดຏบุคคลของตนองป็นผูຌน าสนอขาว 
ต฿นขณะดียวกันผูຌติดตามกใยังเดຌหในภาพลักษณຏอืไนโ ฿นลักษณะการ฿ชຌชีวิตสวนตัวประกอบกันเป
ดຌวย 

บรนดຏบุคคลเมเดຌมีพียงคการสรຌางละการสืไอสารทานัๅน ตมืไอบรนดຏบุคคลป็นทีไรูຌจัก
ลຌวการรักษา฿หຌคงเวຌจะป็นตัวสรຌางความมัไนคง฿น฿จของกลุมปງาหมาย Blackwell and Stephan 

(2004) กลาววา  การรักษาละปรับปลีไยนบรนดຏ฿ชຌงินลงทุนนຌอยกวา ตคุຌมคามากกวาการสรຌาง
บรนดຏ฿หม การดูลรักษาภาพลักษณຏพืไอ฿หຌบรนดຏบุคคล฿หຌอยู฿น฿จของกลุมปງาหมายจึงมี
ความส าคัญพอโ กับการสรຌางบรนดຏบุคคล ซึไงการรักษาเวຌนัๅนตຌองมีความสมไ าสมอ฿นการสืไอสารจน
สรຌางการจดจ า ละตຌองเมละทิๅงจุดยืนของบรนดຏ  ดย Blackwell and Stephan (2004) ทีไระบุวา
สิไงส าคัญอยางหนึไง฿นการรักษา฿หຌคงเวຌกใคือการสืไอสารทีไตຌองมีความคงสຌนคงวา ละสอดคลຌองกันจึง
จะชวยท า฿หຌบรนดຏยึดครองต าหนง฿นตลาด ชวยยึดครองอัตลักษณຏ  ละชวยสรຌางอกาสทาง
การงิน฿หຌกับบรนดຏบุคคลนัๅนเดຌ  
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สรุปละขຌอสนอนะ 

การสรຌางบรนดຏบุคคลของผูຌด านินรายการขาว  มຌจะป็นการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏต
กระนัๅนกใเมควรทีไจะละทิๅงสืไอทรทัศนຏ  พราะจากงานวิจัยรืไอง พฤติกรรมการรับขาวสารละความ
ชืไอมัไนของประชาชนทีไมีตอสืไอมวลชน  ิมหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย. คณะนิทศศาสตรຏ, 2559)  

พบวามຌประชาชนสวน฿หญจะปຂดรับขาวสารจากสืไอสังคมออนเลนຏมากขึๅน    ต฿นดຌานความชืไอมัไน
นัๅน ประชาชนยัง฿หຌความชืไอถือ฿นสืไอกระสหลัก ดยฉพาะสืไอทรทัศนຏทีไประชาชนมีความชืไอวาจะ
น าสนอขຌอมูลขาวสารทีไมีหลากหลายงมุม หลายดຌาน ฿หຌกประชาชน  ดังนัๅนผูຌด านินรายการขาวซึไง
จัดป็นสืไอมวลชนดยวิชาชีพยังควรด ารงเวຌซึไงความนาชืไอถือ  มຌจะสรຌางบรนดຏบุคคลของตนอง
ผานสืไอสังคมออนเลนຏตตຌองเมขัดกับสิไงตนองป็น฿นสืไอทรทัศนຏ  ฿นขณะดียวกันยังควรป็นการ฿ชຌ
ทัๅงสืไอสังคมออนเลนຏละสืไอทรทัศนຏ฿นลักษณะสริมซึไงกันละกัน  พืไอประยชนຏ฿นการน าสนอ
สนอขาว  ละด ารงเวຌซึไงความป็นสืไอมวลชนมืออาชีพ 

ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอเป 

1. ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยสน฿จศึกษาฉพาะผูຌด านินรายการขาวซึไงป็นผูຌสงสารทานัๅน ซึไง
อาจท า฿หຌหในภาพพียงดຌานดียว ดังนัๅนพืไอความรอบดຌาน฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรศึกษา฿นมุมของ
ผูຌชม฿นฐานะผูຌรับสารพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไครบถຌวนมากขึๅน 

2. ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมุงศึกษาฉพาะผูຌด านินรายการขาวทีไท าหนຌาทีไ฿นหຌองสงขาว
ทานัๅน ตยังมีผูຌสืไอขาว บรรณาธิการขาว ซึไงอยู฿นกระบวนการสงขาวละสามารถสรຌางบรนดຏบุคคล
ของตนองเดຌชนดียวกัน 
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การจัดการการสืไอสารการตลาดละการรับรูຌนืๅอหาละครรืไอง เดอารีไตุຍดซีไส์ ดอะซีรีไส์ 
Marketing Communication Management and Exposure to the 

contents of T” Comedy Diary Tootsies the Series  

ณัชพล พใงพันธุ์5 
มเนยพล รณวช, Ph.D.6 

บทคัดยอ 

การวิจัยรืไองนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาการจัดการการสืไอสารการตลาดจากผูຌสงสาร ละการ
ปຂดรับกิจกรรมการสืไอสารการตลาด การรับรูຌนืๅอหาละคร ละพฤติกรรมการรับชมละครจากผูຌรับ
สาร ผลการวิจัยชิงคุณภาพ พบวา ละครรืไองนีๅสรຌางขึๅนพืไอชิงธุรกิจละความบันทิงดยวางผนกล
ยุทธຏการสืไอสารการตลาด ละผลการวิจัยชิงปริมาณ พบวา กลุมตัวอยางมีการปຂดรับกิจกรรมการ
สืไอสารการตลาดละพฤติกรรมการรับชมละครรืไองนีๅผานสืไอ฿หมประภทฟซบุຍก ละ Line TV มาก
ทีไสุด ละรับรูຌนืๅอหา฿นดຌานการเดຌรับความสนุกสนานละบันทิงมากทีไสุด ละจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา การปຂดรับกิจกรรมการสืไอสารการตลาดของละครมีความสัมพันธຏทางบวกกับการ
รับรูຌนืๅอหาละคร ละการรับรูຌนืๅอหาละครมีความสัมพันธຏทางบวกกับพฤติกรรมการรับชมทีไมีตอ
ละคร 

ค าส าคัญ : การสืไอสารการตลาดุ ละครทรทัศนຏุ เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏุ พศทีไ ใ 

  

                                                                        

5 นักศึกษาปริญญาท สาขาวิชาสืไอสารมวลชน คณะวารสารศาสตรຏละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรຏ 
6 ทีไปรึกษา ผูຌอ านวยการครงการปริญญาอก คณะวารสารศาสตรຏละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรຏ 



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 3 ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ5ๆเ) 45 

Abstract 

 The objectives of the research are 1) to study the marketing communications 

management of sender and 2) to study the exposure of marketing communications 

activities, contents, and viewing behavior of receiver. The quantitative research finds 

that the drama is produced with a business-oriented purpose and a fun by using the 

marketing communications plan. The qualitative research finds that Facebook is the 

media most of the audiences are exposed to. The respondents reported that most of 

them view the series through Line TV. In all this, they also have the most fun and 

entertainment. The testing of the hypothesis shows that the exposure to the 

marketing communications activities has a positive relationship to the exposure to 

the contents, while the latter has a positive relationship with the viewing behavior.  

Keywords: Marketing Communication, TV Series, Diary Tootsies the Series, Third 

Gender. 
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บทน า 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

 ฿นหลายปทีไผานมา กลุมชายรักชายเดຌถูกน ามาท าป็นบทประพันธຏทัๅงบนจองินละจอกຌว 
เมวาจะป็นภาพยนตรຏละละครทรทัศนຏ ตกใมีอยูพียงจ านวนนຌอยทีไ฿หຌพศทีไ ใ ป็นตัวละครอก 
อีกทัๅงถูกน าสนอภาพออกมา฿นชิงลบป็นสวน฿หญ ฿นป พ.ศ. โ55้ เดຌก านิดละครพศทีไ ใ รืไอง
฿หมคือ เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ ละครรืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ มีความนาสน฿จคือนืๅอรืไองสรຌาง
มาจากรืไองจริงของผูຌขียนบทดยอาศัยมุมมองจากพศทีไ ใ ถายทอดออกมา ละมีพศทีไ ใ ป็น
นักสดงน า อยางเรกใตาม การทีไจะท าละครทรทัศนຏตละรืไอง฿หຌประสบความส ารใจเดຌ ตຌองวัดความ
นิยมจากผูຌชมหรือรตติๅง ละ฿นกรณีศึกษาละครรืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ เดຌท าการออกอากาศ
ทุกวันสารຏ วลา โใ.เเ-โไ.เเ ทีไชอง จีอใมอใมโ5 ซึไงถือวาป็นชองทีวีดิจิตอลทีไกิดขึๅน฿หม ละ
ชวงวลากใถือวาป็นชวงวลาทีไผูຌคนสวน฿หญเมคอยชมละครละรตติๅงของชอง จีอใมอใมโ5 ฿นขต
กรุงทพละปริมณฑลอยู฿นอันดับทีไ แไ ถือวาเมป็นทีไนิยม ทัๅงนีๅท า฿หຌผูຌวิจัยกิดความสน฿จ฿นรืไอง
ของการจัดการการสืไอสารการตลาดของละครรืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ วาผูຌจัดละครมีวีธีการ
อยางเร฿นการฆษณาประชาสัมพันธຏ พราะมีคนติดตามละครป็นจ านวนมาก ทัๅง โ ทีไละครเมเดຌอยู
฿นชองทีไติดอันดับ แ ฿น แเ ของรตติๅงทีวี ท าเมจึงมีผูຌติดตามละครป็นจ านวนมาก ผูຌสงสารมีการ
วางผนอยางเร ฿ชຌกลยุทธຏ฿ด ละมีกิจกรรมการสืไอสารการตลาด฿ดบຌาง ผูຌสงสารตຌองการจะสืไอสาร
รืไอง฿ด฿หຌผูຌบริภคเดຌรับรูຌกีไยวกับพศทีไ ใ บຌางละฝຆายผูຌรับสารเดຌรับรูຌนืๅอหาหลานัๅนทีไผูຌสงสาร
ตຌองการจะสืไอสารหรือเม ผูຌสงสารมีการปຂดรับกิจกรรมการสืไอสารการตลาดอยางเร ละน าเปสู
พฤติกรรมการรับชมละครมากนຌอยพียง฿ด รืไองหลานีๅป็นรืไองทีไผูຌวิจัยตຌองการจะศึกษาละหา
ค าตอบตอเป 

วัตถุประสงค์ 

แี พืไอศึกษาการจัดการการสืไอสารการตลาดของละคร รืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ 
โี พืไอศึกษาความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรละการปຂดรับกิจกรรมการสืไอสาร

การตลาดของผูຌชมละคร รืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ  
ใี พืไอศึกษาความตกตางระหวางลักษณะทางประชากรละการรับรูຌนืๅอหาละคร รืไอง 

เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ  
ไี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการปຂดรับกิจกรรมการสืไอสารการตลาดของผูຌชมละคร 

รืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ ละการรับรูຌนืๅอหาละคร รืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ 
5ี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางการรับรูຌนืๅอหาของละคร รืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ 

ละพฤติกรรมการรับชมละคร รืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครัๅงนีๅ ฿ชຌวิธีการบบผสมผสานวิธี ิMixed - Method) ดังนีๅ การวิจัยชิงคุณภาพ 
ิQualitative Research) ฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูลดยการสัมภาษณຏบบจาะลึก ิIn - depth Interview) 

กับบุคคลากรของผูຌทีไกีไยวขຌองกับการจัดการการสืไอสารการตลาดของละครรืไองเดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซี
รีไสຏ ละการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ดຌวยการวิจัยชิงส ารวจ ิSurvey Research) 

ดยมีประชากร คือ ผูຌทีไคยชมละครรืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ อยางนຌอย แ ครัๅง ขนาดตัวอยาง 
ไเเ คน 

ผลการวิจัยละอภิปราย 

 ผลการวิจัย฿นการสัมภาษณຏจาะลึก พบวา ละครรืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ ป็นละครทีไ
จัดท าขึๅนมาพืไอชิงธุรกิจละพืไอความบันทิง ซึๅงตรงกับลักษณะการด านินงานการผลิตละคร
ทรทัศนຏ ิองอาจ สิงหຏล าพองุ โ55็ี กลาววา การด านินงานผลิตละครทรทัศนຏของบริษัทผูຌผลิตมี
ลักษณะคลຌายกับอุตสาหกรรมบันทิง มีปງาประสงคຏพืไอการคຌาละธุรกิจ  

นืๅอหา฿นละครยังคงมีลักษณะของตัวละครพศทีไ ใ ทีไคลຌายดิมทัๅง฿นรืไองของบุคลิกทาทาง
ละนิสัย ิปาณิสรา มงคลวาทีุ โ55เี กลาวถึงลักษณะนิสัยละมักผูกกลุมชายรักชายกับรืไอง 
วิตถาร ป็นรค อารมณຏรุนรง เมสมหวัง฿นความรัก ต฿นละครจะพบนืๅอหาดังกลาวทีไบาบางลง
กวาละคร฿นรืไองกอน โ   

ส าหรับการจัดการการสืไอสารการตลาดตามขัๅนตอน ดังนีๅ แี ก าหนดกลุมปງาหมาย คือ กลุม
นักศึกษาละกลุมประชาชนทัไวเป โี ก าหนดวัตถุประสงคຏ฿นการสืไอสาร คือ ฿หຌขຌอมูลขาวสารจน
น าเปสูการ฿หຌผูຌชมกิดการรับรูຌ นืๅอหาละกิดพฤติกรรมการรับชม ใี การสรຌางขาวสารทีไมี
ประสิทธิภาพ บงออกป็น โ ชวง฿นการสรຌางขาวสารละขຌอมูล คือ ช วงกอนละครฉายละชวง
ละครก าลังฉาย ไี การก าหนดชองทางการสืไอสารบงออกป็น โ ดຌาน คือ สืไอดัๅงดิมละสืไอ฿หม 5ี 
การประมินผล มีวิธีการดยการวัดจากการส ารวจความนิยม ิRating) ซึไงตรงกับ ิชืไนจิตตຏ จຌงจนกิจ
ุ โ5ไ5ี เดຌกลาววา การสืไอสารการตลาดคือรูปบบของการสืไ อสารทีไมีผูຌสงขาวสาร฿นรูปบบของ
สัญลักษณຏ ภาพ สียง การคลืไอนเหว ค าพูด ตัวอักษร ผานชองทางการสืไอสารละสงตรงเปยังผูຌรับ
ขาวสาร ดยตຌองประกอบเปดຌวยขัๅนตอนดังนีๅ คือ ก าหนดกลุมปງาหมายุ ก าหนดวัตถุประสงคຏุ สรຌาง
ขาวสารทีไมีประสิทธิภาพุ ลือกชองทางการสืไอสาร ละประมินผล 

ผลการวิจัยชิงส ารวจ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีอายุตไ ากวา แ่ ป มีการปຂดรับกิจกรรม
การสืไอสารการตลาดของละครรืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ ผานการฆษณาทางสืไอออนเลนຏบนฟ
ซบุຍกมากทีไสุด รวมทัๅงกลุมตัวอยางรับรูຌนืๅอหาละครวา ชมลຌวเดຌรับความสนุกสนานละบันทิงตลอด
มากทีไสุด ทัๅงนีๅกลุมตัวอยางชมละครทาง Line TV มากทีไสุด ซึไงตรงกับ ิฐิตินัน บ.คอมมอนุ โ55ๆี 
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กลาววา ยาวชนสามารถ฿ชຌสืไอ฿หมป็นครืไองมือรียนรูຌพิไมติมนอกหຌองรียน สืไอ฿หมจึงขຌามาสรຌาง
อ านาจละปຂดอกาส฿หຌยาวชนเดຌสดงความคิดหในของตนอง พราะฉะนัๅนสืไอ฿หมจึงมีอิทธิพลตอ
ยาวชนยุค฿หม 

 ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูຌชมทีไมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอ
ดือนตกตางกัน มีการปຂดรับกิจกรรมการสืไอสารการตลาดของละครรืไองเดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ 
ตกตางกัน รวมทัๅงผูຌชมทีไมีอายุ ระดับการศึกษา ละรายเดຌฉลีไยตอดือนตกตางกัน มีการรับรูຌ
นืๅอหาละครของละครรืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ ตกตางกัน  ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยรืไอง 
การปຂดรับชมละครทรทัศนຏกับการรับรูຌถึงประยชนຏ฿นการน าเป฿ชຌพืไอการพัฒนาตนองของ
นักศึกษา ฿นกรุงทพมหานครละปริมณฑล ของ ตรีรัตนຏ นิลรัตนຏ ิโ5ใๆี ทีไกลาวเวຌวา ผูຌทีไ
ประสบการณຏตางกันจะมีการรับรูຌทีไตางกัน฿หຌความหมาย฿นสิไงทีไเดຌรับตางกัน 

 นอกจากนัๅนการปຂดรับกิจกรรมการสืไอสารการตลาดมีความสัมพันธຏทางบวกกับการรับรูຌ
นืๅอหาละคร รืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏทีไสอดคลຌองกับ Lavidge & Steiner (1961) ฿นรืไองของ
การสรຌางพฤติกรรม฿หຌกิดกับผูຌบริภค พืไอ฿หຌกิดการยอมรับ ละพฤติกรรมการซืๅอ ละยังสอดคลຌอง
กับชืไนจิตตຏ จຌงจนกิจ ิโ5ไ5ี ทีไพบวา การสืไอสารการตลาด คือรูปบบของการสืไอสารทีไ มีผูຌสง
ขาวสารคือ ผูຌผลิตสินคຌาหรือการบริการ ผูຌจัดจ าหนายสินคຌาฝຆายฆษณาของบริษัท พนักงานขาย ฯลฯ 
สงขาวสาร฿นรูปบบของสัญลักษณຏ ภาพ สียง สง การคลืไอนเหว ตัวอักษร ค าพูด สียงพลง ฯลฯ 
ผานชองทางการสืไอสารประภทตาง โ หรือสงตรงเปยังผูຌรับขาวสาร ซึไงป็นกลุมปງาหมายของผูຌสง
ขาวสาร ละการรับรูຌนืๅอหาละครมีความสัมพันธຏทางบวกกับพฤติกรรมการรับชมทีไมีตอละครรืไอง 
เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ ซึไงสอดคลຌองกับ พิมพຏมาดา จิรศวตกุล (โ55ใ) ทีไพบวา พฤติกรรมของคนวัย
ดียวกันหรือสังคมดียวกันกใจะมีลักษณะพฤติกรรมคลຌายคลึงกัน ตรีรัตนຏ นิลรัตนຏ ิโ5ใๆี ทีไพบวา 
การรับรูຌถึงการน าเป฿ชຌประยชนຏพัฒนาตนองทรทัศนຏมีความสัมพันธຏกับการดูละครทรทัศนຏดຌวย 

สรุปละขຌอสนอนะ 

  จากผลการศึกษาครัๅงนีๅสดง฿หຌหในวา ละคร รืไอง เดอารีไตุຍดซีไสຏ ดอะซีรีไสຏ จัดท าขึๅนพืไอชิง
ธุรกิจ ดยสวงหาผลก าเร ดยมีนืๅอหาละครทีไ฿ชຌพศทีไ ใ ป็นตัวกลาง฿นการสืไอสาร ดยผูຌสงสาร
ตຌองการน าสนอละนຌนเปทีไรืไองของความสนุกสนานละพืไอความบันทิงป็นหลัก ตอยางเรกใตาม
ผูຌรับสารหรือผูຌชมละคร฿หຌความสน฿จ฿นประดในของรืไองพศทีไ ใ ฿นดຌานตาง โ มากกวาประดในรืไอง
ความสนุกสนานละความบันทิง 
 การจัดการการสืไอสารการตลาด มีความประสบความส ารใจนืไองจากรตติๅงของละคร ละ
กิดป็นกระสเวรัล฿นสืไออินทอรຏนใตอยางมากมาย ดยอาศัยสืไอทีไสามารถท า฿หຌกิดกระสเวรัลเดຌ
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ป็นตัวอยาง ดังนัๅนการสืไอสารการการตลาดทางดຌานสืไอ฿หม฿นยุคปัจจุบันจึงมีบทบาทละความส าคัญ
อยางมาก฿นรืไองการ฿หຌขຌอมูลขาวสารจนน าเปสูรืไองพฤติกรรม  
 การฆษณาผานสืไออินทอรຏนใต ฟซบุຍก ป็นทีไนิยมมากทีไสุด พราะป็นสืไอทีไมีอิทธิพลตอ
ชีวิตประจ าวันมากทีไสุด พราะมีความอิสระทางดຌานพืๅนทีไละวลา ท า฿หຌประชาชนรูຌสึกอยากจะ
ปຂดรับมากกวาสืไอประภทอืไน โ พราะเมรูຌสึกถูกดึงดูดหรือนຌมนຌาว฿จมากกินเป 

 ยาวชนยุค฿หมมองภาพลักษณຏของพศทีไ ใ เป฿นทางทีไดีขึๅนกวาทีไผานมา นืไองจากความ
ปຂดผยของพศทีไ ใ฿นสังคมเทยปัจจุบัน รืไองพศกลายป็นรืไองทีไผูຌคน฿นสังคมลຌวนยอมรับกันมาก
ขึๅน ละยาวชนยุค฿หมยอมรับนืๅอหาละคร฿นประดในพศทีไ ใ เดຌมากขึๅน อาจพราะป็นการ฿ชຌการ
สืไอสารผนวกกับสืไอ฿หม พราะฉะนัๅน฿นยุคปัจจุบันนีๅสืไอ฿หมจึงขຌามามีบทบาทอยางมาก฿นรืไองของ
การรับรูຌ฿นดຌานตาง โ  
 การศึกษาครัๅงตอเปอาจจะศึกษาวิจัยชิงคุณภาพ บบการสนทนากลุม กับกลุมนักวิชาการ
หรือกลุมพศทีไ ใ ดยตรง 
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ความสัมพันธ์ระหวางบุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี 
กับบุคลิกภาพผูຌบริภคละความภักดีตอตราสินคຌา 

RELATIONSHIP BETWEEN KOREAN COSMETIC BRAND PERSONALITY,  

CONSUMER PERSONALITY AND BRAND LOYALTY 

อุษา  ชิดชู7 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏ  ดังนีๅ 1ี พืไอศึกษาบุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี  2ี 
พืไอศึกษาบุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี  3ี พืไอศึกษาความภักดีตอตราสินคຌา
ครืไองส าอางกาหลี 4ี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพครืไองส าอางกาหลีกับบุคลิกภาพ
ผูຌบริภคทีไ฿ชຌ ครืไองส าอางกาหลี  5ี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพตราสินคຌา
ครืไองส าอางกาหลีกับความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี 6ี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวาง
บุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลีกับความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี ดย
ศึกษาตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี 2 ตราสินคຌาคือ อีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี ละสกินฟูງด 
ิSkinfoodี การวิจัยมี 2 สวน คือ 1ี การวิจัยชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณຏชิงลึกผูຌจัดการตราสินคຌา
รวมกับการศึกษาอกสาร 2ี การวิจัยชิงปริมาณ กใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางพศหญิงทีไ ฿ชຌ
ครืไองส าอางกาหลีอีทูดีๅ ฮຌาสຏิEtude houseี หรือสกินฟูງด ิSkinfoodี ฿นกรุงทพมหานคร ตรา
สินคຌาละ 200 คน  รวมป็น 400 คน  ดย฿ชຌบบสอบถาม฿นการกใบขຌอมูล   

 ผลการวิจัยพบวา  ตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี  มีบุคลิกภาพบบนารัก สวนตรา
สินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มีบุคลิกภาพบบลือก฿ชຌครืไองส าอางทีไผลิตจากธรรมชาติ  สวนกลุม
ตัวอยางทีไ฿ชຌตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี มีบุคลิกภาพบบป็นตัวของตัวอง  มีความภักดี
ตอตราสินคຌา฿นระดับคอนขຌางสูง  สวนกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มีบุคลิกภาพ
บบอัธยาศัยดี  มีความภักดี฿นระดับคอนขຌางสูง  บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีมี
ความสัมพันธຏกับบุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี฿นชิงบวกอยางมีนัยส าคัญ  
บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏกับความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี
฿นชิงบวกอยางมีนัยส าคัญ  ละบุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏกับ
ความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี฿นชิงบวกอยางมีนัยส าคัญ 

ค าส าคัญ : บุคลิกภาพตราสินคຌา บุคลิกภาพผูຌบริภค ความภักดีตอตราสินคຌา 

                                                                        

7 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตรຏ  จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย 
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Abstract 

 This purpose of this research were 1ี to study Korean cosmetic brand 

personality; 2ี to study Korean cosmetic consumer personality; 3ี to study Korean 

cosmetic consumer brand loyalty; 4ี to study relationship between Korean cosmetic 

brand personality and Korean cosmetic consumer personality; 5ี to study 

relationship between Korean cosmetic brand personality and Korean cosmetic 

consumers brand loyalty; and 6ี to study relationship between Korean cosmetic 

consumer personality and Korean cosmetic consumer brand loyalty. This study was 

based on qualitative and quantitative methods. First is the In-depth interview with 

brand managers of two Korean cosmetic brands and documentary research. For the 

quantitative research questionnaires were used to collect data from 400 females in 

Bangkok who were Etude house or Skinfood users. 
 The results showed that Etude House is lovely and Skinfood is a natural 

cosmetic products user. Etude house users are independent and Skinfood users are 

good-natured and Brand loyalty of both are relatively high level.  
 The hypotheses testing found the relationship between Korean cosmetic 

brand personalities and Korean cosmetic consumers personalities, Korean cosmetic 

brand personalities and Korean cosmetic consumers brand loyalty, Korean cosmetic 

consumers personalities and Korean cosmetic consumers brand loyalty were 

significantly and positively correlated. 
 

Keywords: Brand personality, Consumer personality, Brand Loyalty  
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ทีไมาละความส าคัญ 

นักการตลาดละนักวิชาการมีความชืไอกีไยวกับความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพตราสินคຌา
ละผูຌบริภควา ผูຌบริภคมืไอตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาเมวาจะป็นสินคຌาประภท฿ดหรือซืๅอสินคຌานัๅนอยางเร  
ปัจจัยดຌานบุคลิกภาพมักมีสวนส าคัญ฿นการตัดสิน฿จของผูຌบริภคสมอ  ดังนัๅนนักฆษณาละนักการ
ตลาดจึงนิยมสอดทรกลักษณะทางบุคลิกภาพผานทางฆษณาหรือการท ากิจกรรมทางการตลาดอยู
สมอ ิSchiffman & Kanuk, 2004ี  ชนดียวกับ Sirgy ิ1982ี ทีไกลาววาผูຌบริภคมีนวนຌมทีไจะ
ซืๅอสินคຌาทีไมีภาพลักษณຏหรือบุคลิกภาพ฿กลຌคียงกับภาพลักษณຏละบุคลิกภาพของตนอง  พราะ
ตຌองการ฿ชຌสินคຌาป็นครืไองมือ฿นการสงสริมหรือยืนยันตนอง 

 ครืไองส าอาง  ป็นกลุมสินคຌาหนึไงทีไผูຌบริภคสามารถ฿ชຌพืไอสงสริมละยืนยันตนองเดຌ  จาก
การส ารวจของบริษัท อสถสภา จ ากัด  พบวา  ปัจจุบันผูຌหญิงเทยริไมตหนຌารใวขึๅนทีไอายุฉลีไย 15 ป  
ละพบวาผูຌหญิงพกครืไองส าอางติดตัวหลายชิๅนมาก (สาววัยรุนเทยอายุ, 2557ี ดยจากขຌอมูล
ของ ลอรีอัล ประทศเทย  พบวา  ตลาดผลิตภัณฑຏครืไองส าอาง฿นประทศเทย  มีมูลคารวมอยูทีไ 
77,721 ลຌานบาท  ละมีขนาดของตลาดกลุมผลิตภัณฑຏสริมความงาม ิMake upี ละกลุม
ผลิตภัณฑຏดูลผิว ิSkin careี ฿หญทีไสุด฿นอาซียน (สวนบงผลิตภัณฑຏความงามุ 2557ี ตลาด
ครืไองส าอาง฿นประทศเทยมีการติบตอยางตอนืไองประมาณรຌอยละ 10 ตอป  ฿นระยะวลา 4-5 ป
ทีไผานมา ิ ครืไองส าอางกาหลียังุ 2557ี ละกลุมครืไองส าอาง฿นระดับกลาง ป็นกลุม
ครืไองส าอางทีไมีการติบตทางการตลาดสูงทีไสุด  นืไองจากการน าสนอผลิตภัณฑຏละนวัตกรรม฿หมโ 
ทีไมีคุณภาพ฿กลຌคียงกลุมผลิตภัณฑຏครืไองส าอางคานຏตอรຏบรนดຏ ิCounter brandี ิ 4 รืไองตลาด
ครืไองส าอางต,  2557ี 

 กลุมครืไองส าอางกาหลีป็นกลุมครืไองส าอางดาวรุง฿นตลาดประทศเทย  หในเดຌจากตรา
สินคຌาครืไองส าอางกาหลีทีไทยอยขຌามาปຂดตลาดอยางตอนืไอง  ซึไง฿นขณะนีๅเดຌขຌามาท าการตลาด฿น
ประทศเทยอยางครอบคลุม  ทัๅง฿นระดับบน  ระดับกลาง  ละระดับลาง ิ ครืไองส าอางกาหลียังุ 
2557ี  ซึไงจากความนิยมครืไองส าอางกาหลีเดຌสงผลตอตราสินคຌาครืไองส าอางของเทย  อยางชน  
การลือก฿ชຌผูຌน าสนอสินคຌาป็นนักสดงหรือศิลปຂนกาหลี  กลาวอຌางอิงวาครืไองส าอางผลิตจาก
ประทศกาหลี  กลาวฆษณาวาผลิตภัณฑຏ฿ชຌลຌว฿หຌผลสวยงามบบกาหลี ป็นตຌน 

 ละจากติบตอยางรวดรใวของตลาดครืไองส าอาง  ท า฿หຌมีผูຌผลิตครืไองส าอางพิไมขึๅน  ละ
ผลิตภัณฑຏครืไองส าอางมีคุณสมบัติทีไเมตกตางกัน  ผูຌบริภคจึงมีทางลือกมากขึๅน  ดยผูຌบริภค฿น
ปัจจุบันจึงมองการลือกซืๅอครืไองส าอางป็นการทดลองละป็นรืไองสนุกสนาน ละมีนวนຌมจะมี
ความภักดีตอตราสินคຌาอาจลดลง (นนทศร ชัยยิไงยงุ 2557ี ดังนัๅนการพัฒนาผลิตภัณฑຏครืไองส าอาง
฿หຌตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค  อาจเมพียงพอตอการขงขัน฿นปัจจุบัน  จึงจ าป็นตຌอง
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อาศัยกลวิธีอืไนขຌามาชวย  ซึไงบุคลิกภาพตราสินคຌาป็นหนึไงกลวิธีทีไน าสน฿จ  พราะสามารถสรຌาง
ความตกตาง฿หຌกับตราสินคຌาเดຌ  ละตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีป็นทีไนิยมของผูຌบริภค฿นปัจจุบัน  
ดังนัๅนบุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีจึงมีความนาสน฿จกการศึกษา  พืไอป็นประยชนຏ
ละน าองคຏความรูຌทีไเดຌป็นนวทางส าหรับผูຌผลิตครืไองส าอางประยุกตຏ฿ชຌกับการสรຌางตราตราสินคຌา 

วัตถุประสงค์ 

 1ี พืไอศึกษาบุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี 
 โี พืไอศึกษาบุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี 
 ใี พืไอศึกษาความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหล ี

 ไี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีกับบุคลิกภาพ
ของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี 
 5ี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีกับความภักดีตอ
ตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี 
 ๆี พืไอศึกษาความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลีกับความ
ภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅประกอบดຌวยการวิจัยป็น 2 สวน   

สวนทีไ 1 ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQuality Researchี พืไอศึกษาบุคลิกภาพตราสินคຌา
ครืไองส าอางกาหลี  ดย฿ชຌการสัมภาษณຏชิงลึก ิIn-depth interviewี ผูຌดูลตราสินคຌาครืไองส าอาง
กาหลี  รวมกับการศึกษาอกสาร ิDocumentary analysisี ดยตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีทีไ
ลือกวิจัยครัๅงนีๅคือตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี ละตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี  

สวนทีไ 2 การวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Researchี พืไอศึกษาบุคลิกภาพตราสินคຌา
ครืไองส าอางกาหลี฿นการรับรูຌของผูຌบริภค  บุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี  ละ
ความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี  ฿ชຌบบสอบถามกใบขຌอมูล  ดยกใบขຌอมูลจากกลุม
ตัวอยางพศหญิง ฿นขตกรุงทพมหานคร  ละป็นผูຌ฿ชຌครืไองส าอางกาหลีอีทูดีๅ ฮຌา ิEtude houseี 
หรือตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี ดยกใบขຌอมูลตราสินคຌาละ 200 คน  รวมป็น 400 คน   
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การประมวลผลขຌอมูล 

 ประมวลผลขຌอมูลดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป spss ฿ชຌสถิติชิงพรรณนาอธิบายขຌอมูลลักษณะ
ประชาการของกลุมตัวอยาง  บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี  บุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌ
ครืไองส าอางกาหลี  ละความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีของผูຌบริ ภคทีไ฿ชຌครืไองส าอาง 
ละ฿ชຌการวิคราะหຏคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธຏพียรຏสัน ิPearson s Correlation Coefficientี  ฿น
การทดสอบสมมติฐานทัๅง 3 ขຌอ 

ผลการวิจัย 

 สวนทีไ 1 การวิจัยชิงคุณภาพ ิQuality Researchี  

 การวิจัยชิงคุณภาพพืไอศึกษาบุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี ดຌวยวิธีการสัมภาษณຏ
ชิงลึกผูຌจัดการตราสินคຌารวมกับการศึกษาอกสารทีไกีไยวขຌอง  พบวา  ตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีอี
ทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี มีบุคลิกภาพบบป็นคนนารัก สด฿สราริง สนุกสนาน  ทันสมัย  
ออนหวาน ป็นตัวของตัวอง  มองลกงดี  อัธยาศัยดี  ละป็นคนนาชืไอถือ  สวนตราสินคຌาสกินฟูງด 
ิSkinfoodี มีบุคลิกภาพป็นคนลือก฿ชຌครืไองส าอางทีไผลิตจากธรรมชาติ สุภาพรียบรຌอย  สด฿สรา
ริง  ออนยน  ป็นมิตร  ป็นตัวของตัวอง  สวยดูดี  ฿หຌความส าคัญกับการรักษาสิไงวดลຌอม ละ
ป็นคนรักสุขภาพ 

 สวนทีไ 2 การวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Researchี 

บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี฿นการรับรูຌของกลุมตัวอยาง พบวา  กลุมตัวอยางทีไ
฿ชຌอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี มองวาตราสินคຌามีบุคลิกภาพบบป็นคนนารักมากทีไสุด  รองลงมาคือ
มีบุคลิกภาพบบป็นคนออนหวาน  ละมีบุคลิกภาพบบสวยดูดี  ตามล าดับ   

สวนกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มองวาตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มี
บุคลิกภาพบบป็นคนลือก฿ชຌครืไองส าอางทีไผลิตจากธรรมชาติมากทีไสุด  รองลงมาคือ  มีบุคลิกภาพ
ป็นคนทีไดูป็นมิตร  ละมีบุคลอกภาพบบคิดบวกมองลกงดี  ตามล าดับ   

บุคลิกภาพผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี  พบวา  กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ 
ิEtude houseี มีบุคลิกภาพบบป็นตัวของตัวองมากทีไสุด  รองลงมาคือมีบุคลิกภาพบบ
สนุกสนาน  ละมีบุคลิกภาพบบสด฿สราริง  ตามล าดับ   

สวนกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มีบุคลิกภาพบบอัธยาศัยดีมากทีไสุด  
รองลงมามีบุคลิกภาพบบป็นตัวของตัวอง  ละมีบุคลิกภาพบบป็นคนสนุกสนาน  ตามล าดับ  
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ความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลี  พบวา  กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌา สຏ 
ิEtude houseี  มีความภักดีตอตราสินคຌา฿นระดับคอนขຌางสูง  ดยมีความภักดี฿นดຌานมีความสน฿จ
ครืไองส าอางตัว฿หมโ ของตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseีมากทีไสุด    รองลงมากลุมตัวอยาง
รูຌสึกวาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี ป็นครืไองส าอางทีไดี  ละกลุมตัวอยางมีความภักดี฿นการอาน
หรือดูรีวิวครืไองส าอางของอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี ป็นประจ า  ตามล าดับ 

สวนตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี พบวา กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มี
ความภักดีตอตราสินคຌา฿นระดับคอนขຌางสูง  ดยมีความภักดีตอตราสินคຌ า฿นดຌานรูຌสึกวาสกินฟูງด 
ิSknfoodีป็นครืไองส าอางทีไดีมากทีไสุด  รองลงมามีความภักดี฿นดຌานสน฿จครืไองส าอาง฿หมของส
กินฟูງด ิSkinfoodี  ละมีความภักดี฿นดຌานนะน าครืไองส าอางสกินฟูງด ิSkinfoodี ฿หຌพืไอนหรือคน
รูຌจัก  ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานทีไ 1 บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏกับบุคลิกภาพของ
ผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏ
กับบุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี  ตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ 0.01 ทัๅง 2 ตราสินคຌา  ดยตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี  มีคาความสัมพันธຏ฿นระดับ
ปานกลาง   สวนตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มีคาความสัมพันธຏ฿นระดับตไ า 

สมมติฐานทีไ 2 บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏกับความภักดีตอตรา
สินคຌาครืไองส าอางกาหลีของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏ
กับความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี  ตามสมมติฐาน
ทีไตัๅงเวຌอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 ทัๅง 2 ตราสินคຌา  ดยตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude 

houseี มีคาความสัมพันธຏ฿นระดับตไ า สวนตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มีคาความสัมพันธຏ฿นระดับ
ปานกลาง 

สมมติฐานทีไ 3 บุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏกับความภักดี
ตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  บุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลีมี
ความสัมพันธຏกับความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีของผูຌบริภคทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลี  
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ตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  อยางมีนัยส าคัญทีไระดับ 0.01  ทัๅง 2 ตราสินคຌา  ดยทัๅงตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ 
ิEtude houseี  ละตราสินคຌาสกินฟูງด ิSkinfoodี มีคาความสัมพันธຏ฿นระดับตไ าทัๅง 2 ตราสินคຌา 

อภิปรายผล 

ตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีอีทูดีๅ ฮຌาสຏ ิEtude houseี ละสกินฟูງด ิSkinfoodี มีการ
ก าหนดบุคลิกภาพตามนวคิดของตราสินคຌาละค านึง฿หຌสอดคลຌองกับบุคลิกภาพของกลุมปງาหมาย 
สอดคลຌองกับนวคิดการสรຌางบุคลิกภาพตราสินคຌาของ Temporal ิ2000ี ทีไกลาววาการก าหนด
บุคลิกภาพตราสินคຌาตຌองค านึง฿หຌสอดคลຌองกับบุคลิกภาพของกลุมปງาหมายทีไก าหนดเวຌ ละมืไอ
ทียบคุณลักษณะกับมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคຌาของ Aaker ิ1997ี ลຌว  ตราสินคຌาอีทูดีๅ ฮຌาสຏ 
ิEtude houseี มีบุคลิกภาพอยู฿นกลุมบุคลิกภาพบบตืไนตຌน ิExcitementี สวนตราสินคຌาสกินฟูງด 
ิSkinfoodี มีบุคลิกภาพ฿นกลุมบุคลิกภาพบบจริง฿จ ิSincerityี 

บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏกับบุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌ
ครืไองส าอางกาหลี฿นชิงบวก อธิบายเดຌตามนวคิดของ Aaker ิ1996ี กลาววา  บุคลิกภาพตรา
สินคຌากับบุคลิกภาพของผูຌบริภคทีไ฿ชຌตราสินคຌาจะมีความ฿กลຌคียงกัน  ซึไงผูຌบริภคลือก฿ชຌสินคຌาพืไอ
ป็นการบงบอกอัตลักษณຏตนอง ิSelf-identityี ละตราสินคຌายังป็นครืไองยืนยันตัวตนของ
ผูຌบริภคตอสังคม กลาวคือ  ผูຌบริภคชืไนชอบทีไจะซืๅอผลิตภัณฑຏละตราสินคຌาทีไสะทຌอนบุคลิกภาพของ
ตนองมากทีไสุด ผลการวิจัยนีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Lin ิ2010ี ทีไศึกษาบุคลิกภาพผูຌบริภค  
บุคลิกภาพตราสินคຌา  ละความภักดีตอตราสินคຌา฿นกลุมผูຌซืๅอของลนละวีดีอกมสຏ  ซึไงพบวา
บุคลิกภาพผูຌบริภคมีความสัมพันธຏกับบุคลิกภาพตราสินคຌา งานวิจัยของ นนทกร ศาลิคุปต ิ2550ี เดຌ
ศึกษาความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพตราสินคຌากับบุคลิกภาพของผูຌบริภค กับกลุมตัวอยางผูຌทีไ฿ชຌตรา
สินคຌาละผูຌทีไเม฿ชຌตราสินคຌา  พบวา  บุคลิกภาพตราสินคຌามีความสัมพันธຏกับบุคลิกภาพของผูຌบริภค
ทีไ฿ชຌตราสินคຌา  มากกวาผูຌบริภคทีไเม฿ชຌตราสินคຌา  งานวิจัยของพรทิพยຏ ลือดจีน ิ2544ี ศึกษา
ความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพผูຌบริภคละบุคลิกภาพตราสินคຌา  ฿นสินคຌาทีไ฿ชຌการเตรตรองซืๅอ คือ 
รถยนตຏ ละสินคຌาทีไ฿ชຌความรูຌสึกซืๅอ คือ นๅ าอัดลม  พบวา บุคลิกภาพของผูຌบริภคมีความสัมพันธຏกับ
บุคลิกภาพตราสินคຌา฿นชิงบวก  ละสวนงานวิจัยของ พัชรินทรຏ ทอดวงศຏวรกุล ิ2555ี ทีไศึกษา
ความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพผูຌบริภคกับบุคลิกภาพตราสินคຌา  ของตราสินคຌา Apple ละตรา
สินคຌา Acer  พบวาบุคลิกภาพผูຌบริภคมีความสัมพันธຏชิงบวกกับบุคลิกภาพตราสินคຌา 

บุคลิกภาพตราสินคຌาครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏกับความภักดีตอตราสินคຌา
ครืไองส าอางกาหลี฿นชิงบวก อธิบายเดຌตามนวคิดของ Aaker ิ1996ี ทีไกลาววา  บุคลิกภาพตรา
สินคຌาสามารถท า฿หຌผูຌบริภครูຌสึกหมือนตราสินคຌานัๅนป็นพืไอนของตนอง  ดยตราสินคຌาตຌอง฿ชຌการ
สืไอสารทีไสดง฿หຌหในวาตราสินคຌาก าลังพูดคุยกับผูຌบริภค  ผูຌบริภคจะมีความสัมพันธຏทีไดีกับตราสินคຌา  
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ละป็นสิไงทีไสริมสรຌาง฿หຌกิดความภักดีตอตราสินคຌา  ซึไงทัๅง 2 ตราสินคຌา฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ฿นการ
สืไอสารกับกลุมปງาหมาย  ละผลการวิจัยนีๅสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Lin ิ2010ี ทีไศึกษา
ความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพตราสินคຌากับความภักดีตอตราสินคຌา  ดยพบวาบุคลิกภาพตราสินคຌา
มีความสัมพันธຏ฿นชิงบวกกับความภักดีตอตราสินคຌา  ทัๅง฿นกลุมตราสินคຌาของลนละวีดีอกมสຏ  
สวนงานวิจัยของ Chung and Park ิ2017ี เดຌศึกษาความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพตราสินคຌากับ
ความภักดีตอตราสินคຌาของผูຌ฿ชຌทรศัพทຏมือถือ พบวาบุคลิกภาพตราสินคຌามีความสัมพันธຏ฿นชิงบวก
กับความภักดีตอตราสินคຌา  ละพัชรินทรຏ ทอดวงศຏวรกุล ิ2555ี เดຌศึกษาความสัมพันธຏระหวาง
บุคลิกภาพตราสินคຌากับความภักดีตอตราสินคຌาซึไงผลการศึกษาพบวาบุคลิกภาพตราสินคຌา฿นมุมมอง
ของผูຌบริภคมีความสัมพันธຏกับความภักดีตอตราสินคຌาคอมพิวตอรຏนຌตบุຍกของกลุมผูຌ฿ชຌตราสินคຌา 
Acer ละ Apple    

บุคลิกภาพผูຌ฿ชຌครืไองส าอางกาหลีมีความสัมพันธຏกับความภักดีตอตราสินคຌาครืไองส าอาง
กาหลี฿นชิงบวก สอดคลຌองกับงานวิจัยของผลการวิจัยของพัชรินทรຏ ทอดวงศຏวรกุล ิ2555ี ทีไศึกษา
ความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพผูຌบริภคกับความภักดีตอตราสินคຌา  ซึไงผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพ
ผูຌบริภคมีความสัมพันธຏชิงบวกกับความภักดีตอตราสินคຌาคอมพิวตอรຏนຌตบุຍก Acer ละ Apple  

ละงานวิจัยของ Lin ิ2010ี ทีไศึกษาความสัมพันธຏระหวางบุคลิกภาพตราผูຌบริภค  บุคลิกภาพตรา
สินคຌา  ความภักดีตอตราสินคຌาของผูຌซืๅอของลนละวีดีอกมสຏ  ซึไงผลการวิจัยระบุวา  บุคลิกภาพ
ของผูຌบริภคมีความสัมพันธຏ฿นชิงบวกกับความภักดีตอตราสินคຌา  ซึไง Lin เดຌกลาวสริมวาการทีไ
บุคลิกภาพของผูຌบริภคมีความสัมพันธຏชิงบวกกับความภักดีตอตราสินคຌาอาจขึๅนอยู กับประภทของ
สินคຌาของตราสินคຌานัๅนสนองตอรูปบบการด านินชีวิตของผูຌบริภค  ชน ผูຌบริภคทีไมีบุคลิกภาพ
บบกใบตัวจะมีความภักดีตอตราสินคຌาของลนละวีดีอกมสຏมากกวา ผูຌบริภคทีไมีบุคลิกภาพชอบ
กิจกรรมกลางจຌง อยางเรกใตาม Schiffman & Kanuk ิ2004ี กลาววา การคาดดาความภักดีตอ
ตราสินคຌาจากบุคลิกภาพของผูຌบริภคป็นรืไองทีไยาก  พราะนอกจากบุคลิกภาพของผูຌบริภคลຌวยัง
ตຌองพิจารณาถึงประภทของสินคຌานัๅนดຌวย 

สรุปละขຌอสนอนะ 

บุคลิกภาพตราสินคຌาชวยสรຌางอกลักษณຏ฿หຌกับตราสินคຌา  สรຌางทัศนคติทีไดีของผูຌบริภคตอ
ตราสินคຌา  ป็นนวทาง฿นการออกบบการสืไอสารของตราสินคຌา฿หຌสามารถขຌาถึงกลุมปງาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ  ละท า฿หຌผูຌบริภคกิดความภักดีตอตราสินคຌา  สวนผูຌบริภคนัๅนจะลือกซืๅอ
ลือก฿ชຌตราสินคຌาทีไสอดคลຌองกับบุคลิกภาพของตนอง  มากกวาตราสินคຌาทีไมีบุคลิกภาพเมสอดคลຌอง
กับบุคลิกภาพของตนอง  หรือลือกตราสินคຌาทีไชวยสริมสรຌางบุคลิกภาพบบทีไตนองอยากจะป็น   
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ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอเป 

 1.อาจศึกษา฿นรืไองรูปบบการด านินชีวิต ิLife styleี ของกลุมตัวอยาง นืไองจากกลุม
ตัวอยางทีไ฿ชຌครืไองส าอางกาหลีอาจมีนวนຌม฿นการรับสืไอจากาหลี หรือมีความชืไนชอบ สน฿จ
กีไยวกับสืไอบันทิงของกาหลี฿ตຌ 

 2.อาจศึกษา฿นตราสินคຌาครืไองส าอางทีไมีการวางต าหนงตางกัน ชน ตราสินคຌา
ครืไองส าอางระดับบน กับตราสินคຌาครืไองส าอางระดับกลาง หรือตราสินคຌาครืไองส าอางทีไมีประทศ
ตຌนก านิดทีไตางกัน   

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 

 ผูຌบริภคจะรับรูຌถึงบุคลิกภาพตราสินคຌาเดຌจากองคຏประกอบทีไกีไยวขຌองละเมกีไยวขຌองกับ
สินคຌา  ดยบรรจุภัณฑຏของสินคຌาป็นองคຏประกอบทีไกีไยวขຌองกับสินคຌาทีไสามารถสืไอถึงบุคลิกภาพของ
ตราสินคຌาเดຌมากทีไสุด  จຌาของตราสินคຌาครืไองส าอางจึงตຌอง฿หຌความส าคัญกับการออกบบบรรจุ
ภัณฑຏ  ละควรออกบบ฿หຌสอดคลຌองกับบุคลิกภาพตราสินคຌา   

 ส าหรับสืไอสังคมออนเลนຏป็นชองทางการสืไอสารทีไตราสินคຌานิยม฿ชຌ฿นปัจจุบัน  ละป็น
ชองทางทีไตราสินคຌาสามารถ฿ชຌสรຌางบุคลิกภาพตราสินคຌาเดຌ  ละส าหรับตราสินคຌาทีไตຌองการขຌาถึง
กลุมปງาหมาย  ควรสรຌางบุคลิกภาพตราสินคຌา฿หຌมีความป็นพืไอนกับผูຌบริภค  ชนมีความป็นกันอง  
อัธยาศัยดี  ป็นมิตร  หรือ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏสดงออกถึงความชอบความสน฿จ฿นลักษณะดียวกัน
กับกลุมปງาหมาย  ทัๅงนีๅมืไอกลุมปງาหมายกิดการรับรูຌถึงความป็นพืไอนจากตราสินคຌา  ผูຌบริภคจะ
ปຂด฿จยอมรับตราสินคຌามากขึไน 

 ตราสินคຌาครืไองส าอาง฿นปัจจุบันนิยมท าการฆษณาผานบิวตีๅ บลใอกกอรຏ ิBeauty 

bloggerี ซึไงตราสินคຌาเมควรลือกบิวตีๅ บลใอกกอรຏ ิBeauty bloggerี คจากยอดจ านวนผูຌติดตาม  
ตตຌองพิจารณาลือกผูຌทีไมีบุคลิกภาพสอดคลຌองกับบุคลิกภาพตราสินคຌา  ละมีบุคลิกภาพทีไ
สอดคลຌองกับกลุมปງาหมาย  ทีไส าคัญคือตຌองป็นผูຌทีไมีความรูຌความช านาญ฿นรืไองของการตงหนຌา
ละความสวยความงาม  บุคลิกภาพของบิวตีๅ บลใอกกอรຏ ิBeauty bloggerี สามารถสะทຌอน
บุคลิกภาพของตราสินคຌาเดຌชนกัน 
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รงจูง฿จ การสวงหาขຌอมูล ละการตัดสิน฿จทองทีไยวภาย฿นประทศ 

ของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน 

Travel Motivation, Information Seeking and Decision Making of 

Single Female Working Consumers in Domestic Tourism 

ธนิศา สวงพรรค8 

บทคัดยอ 

 การศึกษา฿นครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏ แี พืไอส ารวจรงจูง฿จ฿นการทองทีไยว การสวงหาขຌอมูล
ทองทีไยว การตัดสิน฿จทองทีไยวของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน โี พืไออธิบายความสัมพันธຏระหวาง 
รงจูง฿จ฿นการทองทีไยว การสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวละการตัดสิน฿จทองทีไยวของผูຌบริภค
หญิงสดวัยท างาน ดย฿ชຌรูปบบการวิจัยชิงปริมาณทีไ ป็นการวิจัยชิงส ารวจ ดຌวยการ฿ชຌ
บบสอบถามออนเลนຏป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ก าหนดกลุมตัวอยางป็นผูຌหญิงเทย สถานภาพ
สด วัยท างาน อายุ ใ5 – ไไ ป จ านวน ไเเ คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทีไยว ้ ครัๅงตอป 
จ านวน ใ วันตอครัๅง มักทีไยว฿นวันหยุดสุดสัปดาหຏ ดินทางดຌวยรถยนตຏ ทองทีไยวกับกลุมพืไอนหรือ
คนรูຌจัก มักดินทางทองทีไยวภาคหนือละชืไนชอบการทองทีไยวบบธรรมชาติ มีการสวงหาขຌอมูล
ผานสืไออินทอรຏนใตอยางป็นประจ า ละ฿ชຌหลงขຌอมูลภาย฿นตัวนักทองทีไยวมากทีไสุด นอกจากนีๅ 
กลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญกับรงจูง฿จบบปัจจัยผลักดันดຌานสังคมละวัฒนธรรมมากทีไสุด รงจูง฿จ
บบปัจจัยดึงดูดดຌานการบ ารุงรักษาของจุดหมายปลายทางมากทีไสุด ฿นการศึกษานีๅพบวา รงจูง฿จ
ทัๅงปัจจัยผลักดันละปัจจัยดึงดูดมีความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จทองทีไยว สวนการสวงหาขຌอมูลผาน
หลงขຌอมูลตางโ มีระดับความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จทองทีไยว ดยทีไหลงขຌอมูลภาย฿นตัว
นักทองทีไยวมีระดับความสัมพันธຏมากทีไสุด  

ค าส าคัญ : รงจูง฿จ การสวงหาขຌอมูล การทองทีไยว การทองทีไยวภาย฿นประทศ การตัดสิน฿จ
ผูຌหญิงสด 
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Abstract 

This research aims to explain travel motivation, information seeking and 

decision making of single female working consumers in domestic tourism. This 

research also explores the relationship between travel motivation, information 

seeking and decision making of single female working consumers. The study uses 

quantitative research method utlizing survey research. The data was collected from 

400 single females working consumers whose age are between 35-44 years old and 

have travelled in the past six months. Results shows that, the majority of participants 

preferred travelling about 9 times per year, with personal car. They also preferred to 

travel with friends and relatives. Most consumers like to visit the North and like 

nature based tourism. Also it was found that Internet and internal source have high 

influence in the information seeking behavior. As for the push and pull motivation, 

the result shows that the single female working consumer places importance on 

socio-cultural factors and destination maintenance factors. From the hypothesis 

testing, the result concludes that travel motivation in push and pull factors is 

correlated with the travel decision making of single female working consumers with 

positive and low correlation at .05 significance level. In addition, information-seeking 

behaviors in 4 sources are also related to travel decision-making. Moreover internal 

source is the primary factor influencing travel decision making of the single female 

working consumer in domestic tourism.  

 

Keywords: Travel Motivation/ Information seeking / Decision Making / Tourism/ 

       Domestic Tourism / Single Women 
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ทีไมาละความส าคัญของปัญหา 

 ตามผนยุทธศาสตรຏการทองทีไยวเทย฿น ป โ5ๆเ นีๅทีไจัดท าดยการทองทีไยวหงประทศ
เทย ิโ55้ี นัๅน ยังคงด านินทิศทางผนการตลาด฿นประทศเวຌชนดิมคือ การกระตุຌนการดินทาง
ทองทีไยวภาย฿นประทศของคนเทยดยสอดคลຌองกับนวคิดนยบาย เทยลนดຏ ไ.เ ิThailand 

ไ.เี ทีไรัฐบาลตຌองการผลักดัน฿หຌสรຌางความขຌมขใงจากภาย฿นประทศ ซึไงการทองทีไยวถือป็น
ครืไองมือส าคัญ฿นการขับคลืไอนจีดีพีของประทศ การทองทีไยวหงประทศเทย ิโ55้ี ฿หຌความ
สน฿จกับกลุมปງาหมายนักทองทีไยวทีไป็นกลุมศักยภาพสูง จึงเดຌมีการก าหนดกลุมปງาหมายการ
สงสริมการตลาด฿นประทศออกป็น 3 กลุมหลักคือ กลุมจนนอรชัไนวาย กลุมผูຌหญิงละกลุมผูຌสูง
วัย ประกอบกับปรากฏการณຏทีไผูຌหญิงมีนวนຌมครองตัวสดมากยิไงขึๅน ซึไงมีสาหตุมาจากผูຌหญิงเดຌรับ
อกาสทางการศึกษามากยิไงขึๅนจากอดีต ท า฿หຌมีบทบาท อิทธิพลละมีสวนรวม฿นตลาดรงงานมาก
ขึๅน จนสามารถพึไงพาตัวองเดຌดยเมจ าป็นตຌองพึไงผูຌชาย ประกอบกับคานิยมกีไยวกับชีวิตคูทีไ
ปลีไยนเป อีกทัๅงผูຌหญิงบางกลุมรูຌสึกพอ฿จกับการอยูป็นสดมากกวาละกลุมผูຌหญิงดยฉพาะกลุม
ผูຌบริภคหญิงสดทีไอยู฿นวัยท างานป็นตลาด฿หมทีไมีศักยภาพ฿นการติบตละมีขนาด฿หญ ป็นกลุมทีไ
มีความก าลังทรัพยຏ฿นการซืๅอความพึงพอ฿จสวนตนสูง ิการทองทีไยวหงประทศเทย , โ55่ี ดย
ผูຌบริภคหญิงสดจะสน฿จละมีพฤติกรรมการบริภครืไองกิน ทองทีไยวละชใอปปຂ้งมากกวาผูຌหญิงทีไ
ตงงานลຌว ดยทีไผูຌบริภคหญิงสดสมัย฿หมนีๅจะมีทัศนคติ฿นการ฿ชຌงินอยางตใมทีไ นืไองจากตนมี
ก าลังซืๅอละสามารถตัดสิน฿จซืๅอองเมตຌองปรึกษา฿คร ิ สินคຌา  หนกระสุ โ55็ี สดง฿หຌหใน
ถึงการทีไ฿นอนาคต ตลาดสาวสด  จะป็นตลาด฿หมขนาด฿หญทีไจะเดຌรับความสน฿จมากยิไงขึๅน 
อยางเรกใตาม พฤติกรรมการทองทีไยวของกลุมนีๅมีประดในรายละอียดทีไจ าป็นตຌองศึกษาพิไมติม 
นืไองจากป็นกลุมผูຌบริภคกลุมมีพฤติกรรมการบริภคทีไปลีไยนปลงเปมากจากกลุมผูຌบริภคทีไป็น
ผูຌหญิงทัไวเป ดยฉพาะ฿นรืไองการดินทางทองทีไยว ซึไงนักทองทีไยว฿นปัจจุบันมีการตัดสิน฿จการ
ทองทีไยวละการวางผนการทองทีไยวดຌวยตนองมากขึๅน ริไมจากความตຌองการจะดินทางทองทีไยว 
ซึไงกีไยวนืไองกับรงจูง฿จทีไตกตางกันเป฿นนักทองทีไยวตละกลุม จากนัๅนจะคຌนหาขຌอมูลดຌวยตนอง
จากหลงขຌอมูลตาง โ ซึไงการลือก฿ชຌหลงขຌอมูล฿นการสวงหาขຌอมูลการทองทีไยว฿นตละประภท
กใจะมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จทองทีไยวทีไตกตางกันเป จึงป็นสิไงทีไควรศึกษาพืไอทีไจะสามารถน าเป
ตอบสนองกลุมปງาหมายทางการทองทีไยวเดຌดียิไงขึๅน ดังนัๅนการศึกษาครัๅงนีๅจึงมุงนຌนการส ารวจ
รงจูง฿จ฿นการดินทางทองทีไยว ทีไกระตุຌน฿หຌกิดความตຌองการทองทีไยว฿นประทศเทย รวมทัๅงการ
สวงหาขຌอมูลการทองทีไยว฿นสืไอตางโ พืไอประมินทางลือก ละตัดสิน฿จการดินทางของผูຌบริภค
หญิงสดวัยท างาน ซึไงป็นกลุมนักทองทีไยวศักยภาพฉพาะทีไมีความส าคัญมากขึๅน฿นระยะหลังมานีๅ 
ละป็นหนึไง฿นกลุมปງาหมายหลักตามยุทธศาสตรຏการทองทีไยว 
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วัตถุประสงค์ 

 แี พืไอส ารวจรงจูง฿จ฿นการทองทีไยว การสวงหาขຌอมูลการทองทีไยว การตัดสิน฿จ
ทองทีไยวของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน 

 โี พืไออธิบายความสัมพันธຏระหวางรงจูง฿จ฿นการทองทีไยว การสวงหาขຌอมูลการ
ทองทีไยว ละการตัดสิน฿จทองทีไยวของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นรูปบบการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Researchี ทีไป็นการวิจัย
ชิงส ารวจ ิSurvey Researchี ดຌวยการ฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ซึไงป็น
บบสอบถามออนเลนຏ ิOnline Surveyี ทีไป็นการกใบวัดผลพียงครัๅงดียวละผูຌตอบป็นผูຌกรอก
ค าตอบอง ผูຌวิจัยก าหนดกลุมตัวอยางป็นผูຌหญิงสดวัยท างาน อายุ ใ5 – ไไ ป จ านวน ไเเ คน  มี
วิธีการลือกตัวอยางดຌวยการสุมตัวอยางบบลูกซ ิSnowball Samplingี การวิคราะหຏขຌอมูลดຌวย
สถิติชิงพรรณนาละสถิติอຌางอิงพืไอทดสอบสมมติฐานดຌวยวิธีการวิคราะหຏสหสัมพันธຏของพียรຏสัน 
ิPearson s Product Moment Correlation Coefficient ี  

ผลการวิจัย 

 แ. ขຌอมูลลักษณะทางประชากรละพฤติกรรมการทองทีไยวภาย฿นประทศของผูຌบริภคหญิง
สดวัยท างาน กลุมตัวอยางมีอายุ ใ5 ละ ใๆ ปมากทีไสุด มีการศึกษาระดับปริญญาท มากกวาครึไงมี
อาชีพพนักงานบริษัทอกชน ดยทีไมีรายเดຌตอดือนอยูทีไ แ5,เเเ – ใเ,เเเ บาท ละ มากกวา 
ๆเ,เเเ บาท มักดินทางทองทีไยวภาย฿นประทศ ้ ครัๅงตอป ดยทองทีไยว฿นวันหยุดสุดสัปดาหຏ 
ิสารຏอาทิตยຏี มากทีไสุด ดินทางทองทีไยวจ านวน ใ วันตอครัๅง มากกวาครึไงหนึไงของกลุมตัวอยางมี
คา฿ชຌจาย฿นการทองทีไยวตอครัๅงอยูทีไ 5,เเเ – แเ,เเเ บาท มัก฿ชຌรถยนตຏสวนตัวป็นพาหนะ฿นการ
ดินทาง มากกวาครึไงหนึไงจะดินทางทองทีไยวกับกลุมพืไอนละคนรูຌจัก นอกจากนีๅ กลุมตัวอยาง
ดินทางทองทีไยวภาคหนือบอยทีไสุด ละชืไนชอบการทองทีไยวบบธรรมชาติมากทีไสุด  
 โ. รงจูง฿จ฿นการทองทีไยวภาย฿นประทศของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน กลุมตัวอยาง฿หຌ
ระดับความส าคัญของรงจูง฿จ฿นการทองทีไยวดยรวมอยู฿นระดับมาก ดยทีไกลุมตัวอยางมีรงจูง฿จ
บบปัจจัยผลักดัน฿นดຌานตางโ อยู฿นระดับมาก มีพียงดຌานสถานภาพทานัๅนทีไอยูระดับปานกลาง 
สวนรงจูง฿จบบปัจจัยดึงดูด กลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญกับรงจูง฿จบบปัจจัยผลักดันดยรวมอยู
฿นระดับมาก มีพียงดຌานการบ ารุงรักษาของจุดหมายปลายทางละดຌานความนาดึงดูด฿จของจุดหมาย
ปลายทางอยู฿นระดับมากทีไสุด 

 ใ. การสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวภาย฿นประทศของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน กลุม
ตัวอยางครึไงหนึไงมีการคຌนหาละรวบรวมขຌอมูลอยูสมไ าสมอ มຌวาจะเมมีผนการดินทางกใตาม
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ความถีไ฿นการสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวผานสืไออินทอรຏนใตของกลุมตัวอยางอยู฿นระดับประจ า 
ดยกลุมตัวอยาง฿ชຌสิรຏชอในจิๅนมากทีไสุด สืไอบุคคลอยู฿นระดับปานกลาง ดยกลุมตัวอยาง฿ชຌพืไอน
ละคนรูຌจักมากทีไสุด สืไอฉพาะอยู฿นระดับปานกลาง ดยกลุมตัวอยาง฿ชຌนิทรรศการการทองทีไยว
มากทีไสุด สืไอสิไงพิมพຏอยู฿นระดับ฿ชຌบຌาง เม฿ชຌบຌาง ดยกลุมตัวอยาง฿ชຌหนังสือคูมือการทองทีไยวมาก
ทีไสุด ละสืไอมวลชนอยู฿นระดับ฿ชຌบຌาง เม฿ชบຌาง ดยกลุมตัวอยาง฿ชຌทรทัศนຏมากทีไสุด นอกจากนีๅ
กลุมตัวอยางมีความถีไ฿นการสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวผานหลงขຌอมูลดยรวมอยู฿นระดับบอยโ 
ดยทีไกลุมตัวอยางมีความถีไ฿นการสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวผานหลงขຌอมูลภาย฿นตัวนักทองทีไยว 
หลงขຌอมูลบุคคล หลงขຌอมูลทีไเม฿ชพืไอการคຌาอยู฿นระดับบอยโ มีพียงหลงขຌอมูลพืไอการคຌา
ทานัๅนทีไอยู฿นระดับปานกลาง  

อภิปรายผลการวิจัย 

 พฤติกรรมการทองทีไยวของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน  
 จากผลการวิจัยสดง฿หຌหในวา ผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานดินทางทองทีไยวภาย฿นประทศ 
้ ครัๅงตอป ซึไงป็นตัวลขทีไสูงละนาสน฿จ ทียบเดຌกับการดินทางทองทีไยวภาย฿นประทศกือบ
ดือนละ แ ครัๅง ชนดียวกันกับรายเดຌของผูຌบริภคกลุมนีๅทีไอยู฿นระดับสูง คือมากกวา ๆเ,เเเ บาท
ตอดือน ท า฿หຌหในเดຌวา ผูຌบริภคกลุมนีๅมีก าลังทรัพยຏ฿นการ฿ชຌจายส าหรับการทองทีไยว อาจป็น
พราะมีสถานภาพสด หนຌาทีไการงานดี เมมีภาระ฿นรืไองของครอบครัวละบุตรทีไตຌองดูล ซึไง
ผลการวิจัยนีๅตางกับการทองทีไยวของผูຌบริภคกลุมอายุอืไน ชนงานวิจัยของ พงศຏสวก อนกจ านงคຏ
พร ิโ55่ี พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง อายุ 5แ-55 ป สถานภาพสมรสตเมมีบุตร มี
การตัดสิน฿จดินทางทองทีไยว โ – ใ ครัๅงตอป ทัๅงนีๅ กลุมตัวอยางผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานมากกวา
ครึไงหนึไงจะดินทางทองทีไยวกับกลุมพืไอนละคนรูຌจัก ดยทีไดินทางทองทีไยวภาคหนือบอยทีไสุด 
ละชืไนชอบการทองทีไยวบบธรรมชาติมากทีไสุด สอดคลຌองกับ บญจวรรณ อุชุพงศຏอมร ิโ55โี 
ทีไวา คนวัยท างานมีการทองทีไยวภาคหนือมากทีไสุด ดินทาง฿นชวงวันหยุดตอนืไอง ดินทางดຌวย
รถยนตຏสวนบุคคล 

 รงจูง฿จ฿นการทองทีไยว 

 ผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน฿หຌความส าคัญกับรงจูง฿จบบปัจจัยผลักดันดยรวมอยู฿นระดับ
มาก ดยทีไดຌานสังคมละวัฒนธรรม ดຌานการพัฒนาตนอง ดຌานอารมณຏ ดຌานรางกาย ดຌาน
ความสัมพันธຏกับคน฿กลຌชิดมีความส าคัญอยู฿นระดับมากทัๅงหมด ตามล าดับ ตส าหรับผูຌบริภคหญิง
สดวัยท างานนีๅ฿หຌความส าคัญกับดຌานสังคมละวัฒนธรรมมากทีไสุด ซึไงหมายถึง ความตຌองการรียนรูຌ
หาประสบการณຏละสรຌางความสัมพันธຏอันดีกับคนหลากหลายบบ ตางกับงานวิจัยของบญจวรรณ 
อุชุพงศຏอมร ิโ55โี ละปฐมลักษณຏ สุ วชวณิชยຏ ิโ55เี ทีไนักทองทีไยววัยท างานทัไวเป฿หຌ
ความส าคัญกับรืไองการพักผอนมากทีไสุด ซึไงปรียบเดຌกับป็นรงจูง฿จผลักดันดຌานรางกาย ทัๅง นีๅ
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รงจูง฿จบบผลักดันดຌานสถานภาพ ป็นรงจูง฿จดຌานดียวทานัๅนทีไอยู฿นระดับปานกลาง สอดคลຌอง
กับ กษรา กิดมงคล ิโ5ไๆี ทีไพบวา กลุมคนวัยท างานมีรงจูง฿จพืไอ฿หຌบุคคลอืไนชืไนชมยกยองอยู฿น
ระดับความส าคัญนຌอย ตางกับ Li, Wen ละ Leung ิ2011ี ซึไงพบวา นักทองทีไยวหญิงจะ฿หຌ
ความส าคัญกับการเดຌความรูຌละกียรติยศชืไอสียงมากทีไสุด อยางเรกใตาม ป็นพราะขຌอจ ากัด฿นการ
฿ชຌค า฿นบบสอบถามทีไสงผล฿หຌผลการวิจัยออกมาเมตรงกับความรูຌสึกจริง ดยทีไกลุมตัวอยางจะ
ค านึงถึงภาพลักษณຏของตัวองมากกวา จึงลือกค าตอบทีไคิดวาจะท า฿หຌตนองดูดีทีไสุด ฿นสวนของ
รงจูง฿จบบปัจจัยดึงดูด ผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน฿หຌความส าคัญกับรงจูง฿จบบปัจจัยดึงดูด
ดยรวมอยู฿นระดับมาก ดยทีไดຌานความสามารถ฿นการขຌาถึง ดຌานความนาสน฿จ ดຌานภาพลักษณຏ 
ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก ดຌานสถานการณຏ มีความส าคัญอยู฿นระดับมากทัๅงหมด ตามล าดับ 
อยางเรกใตาม มีพียงดຌานการบ ารุงรักษาของจุดหมายปลายทางละดຌานความนาดึงดูด฿จของ
จุดหมายปลายทางอยู฿นระดับมากทีไสุด ซึไงกลุมตัวอยาง฿หຌระดับความส าคัญกับสภาพภูมิทัศนຏละ
สภาพอากาศ฿นบริวณทองทีไยวมากทีไสุด ตรงกับงานวิจัยของบญจวรรณ อุชุพงศຏ อมร ิโ55โี ทีไ
กลาววา กลุมคนวัยท างานมีรงจูง฿จดຌานความนาดึงดูด฿จ ชน ภูมิอากาศ ภูมิประทศ สถานทีไ
ทองทีไยวทีไดดดน มากทีไสุด ละ฿หຌความส าคัญกับดຌานสิไงอ านวยความสะดวกชน สถานทีไพักทีไ
สะอาดละปลอดภัย ละสอดคลຌองกับ McGehee, Locker-Murphy, and Uysal ิแ้้ๆี ทีไระบุวา 
นักทองทีไยวหญิง฿หຌความส าคัญมักทีไจะกับรืไองความสะอาดละความสะดวกสบาย จึงท า฿หຌปัจจุบัน
นีๅสถานทีไทองทีไยว รงรมละทีไพัก ตางกใมีการขงขันกันสรຌางอกลักษณຏละความดดดน 
พืไอทีไจะสามารถดึงดูดนักทองทีไยวเดຌมากยิไงขึๅนผานการประชาสัมพันธຏละฆษณาผานสืไอตางโ 

 การสวงหาขຌอมูลการทองทีไยว  
 จากผลการวิจัยสดง฿หຌหในวา กลุมตัวอยางครึไงหนึไงมีการคຌนหาละรวบรวมขຌอมูลอยู
สมไ าสมอ มຌวาจะเมมีผนการดินทางกใตาม ซึไงสอดคลຌองกับทฤษฎีของ Assael ิแ้้่ี ทีไระบุวา
การคຌนหา฿นลักษณะนีๅป็นการสวงหาขຌอมูลดຌวยความกระตือรือรຌน ิActive information searchี 
ดยผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานมีการสวงหาขຌอมูลอยางตอนืไอง ิOngoing searchี กลาวคือ จะมี
การสวงหาขຌอมูลอยูตลอด ป็นประจ าละสมไ าสมอ ดยหลงขຌอมูลทีไกลุมตัวอยางทีไมีคาฉลีไยสูง
ทีไสุดคือ หลงขຌอมูลภาย฿นตัวนักทองทีไยวผานสืไออินทอรຏนใตอยู฿นระดับประจ า ดย฿ชຌสิรຏชอใน
จิๅนมากทีไสุด ชนดียวกับนฤมล พิไมชีวิต ิโ55โี ทีไพบวา นักทองทีไยววัยท างานสวน฿หญ฿ชຌสิรຏชอใน
จิๅน฿นการสวงหาละขຌาถึงขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลนຏทีไผูຌบริภคสรຌางขึๅนองมากทีไสุด อีก
ทัๅงผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅพบวา ผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานมีการสวงหาขຌอมูลอยางป็นประจ า ผาน
วใบเซตຏทีไมีนืๅอหาทองทีไยว กระทูຌดຌานทองทีไยวชนพันทิพดอทคอมละซชียลมีดียตางโ ชีๅ฿หຌหใน
ถึงการทีไสืไออินทอรຏนใตขຌามามีบทบาท฿นการสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวของผูຌบริภคกลุมนีๅอยาง
มาก อยางทีไ Dunham ิโเแ5ี เดຌพูดถึงพฤติกรรมนักทองทีไยวหญิงยุค฿หมวาจะคຌนหาจากการอาน
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บทความทีไถายทอดประสบการณຏการทองทีไยวจากนักทองทีไยวคนอืไน฿นสืไอออนเลนຏพืไอคຌนหาขຌอมูล
ตางโ ฿นสถานทีไทองทีไยวทีไป็นจุดหมายปลายทาง  
 ความสัมพันธ์ระหวางรงจูง฿จ฿นการทองทีไยวละการตัดสิน฿จทองทีไยว  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รงจูง฿จ฿นการทองทีไยวมีความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จ
ทองทีไยวของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .เ5 ดยทีไรงจูง฿จ฿นการ
ทองทีไยวบบปัจจัยผลักดันดยรวมละบบปัจจัยดึงดูดดยรวมมีความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จ
ทองทีไยวอยู฿นระดับตไ าละมีทิศทางดียวกัน อยางเรกใตาม งานวิจัยนีๅพบวามีพียง 3 ดຌานของ
รงจูง฿จ฿นการทองทีไยวทีไเมมีความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จทองทีไยวของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน 
เดຌก ิแี ดຌานความสัมพันธ์กับคน฿กลຌชิด ซึไงอาจป็นผลมาจากการทองทีไยวคนดียว ิSolo Travelี 
ป็นทีไนิยมมากขึๅน สนับสนุนดຌวยงานวิจัยของ Bond (โเแไี ทีไเดຌศึกษาบทบาทละพฤติกรรมของ
นักทองทีไยวผูຌหญิง฿นสหรัฐอมริกา พบวา สวน฿หญของผูຌหญิงทีไดินทางคนดียวคือ กลุมผูຌหญิงสด 
ท า฿หຌหในวา ผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานมีนวนຌมทีไจะทีไยวคนดียวมากขึๅน พืไอทีไเดຌอยูกับตัวอง
มากขึๅน ซึไงอาจจะเมเดຌตຌองการกระชับความสัมพันธຏกับคนรอบขຌางทีไป็นคนรูຌจักอยูลຌว ตป็นการ
ทีไยวคนดียวพืไอเดຌรูຌจอกับคนอืไนมากขึๅน สอดคลຌองกับผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅสนับสนุนวา ผูຌบริภค
หญิงสด฿หຌความส าคัญกับการสรຌางความสัมพันธຏกับคนทีไหลากหลายบบ ิโี ดຌานความสามารถ฿น
การขຌาถึงของจุดหมายปลายทาง จากผลการวิจัย฿นการศึกษาครัๅงนีๅพบวา ผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน
สวน฿หญดินทางดຌวยรถยนตຏสวนบุคคล จึงท า฿หຌหในวาบริการขนสงสาธารณะเมเดຌมีผลตอการ
ตัดสิน฿จ฿นการทองทีไยว พราะสามารถขับรถยนตຏสวนตัวขຌาถึงจุดหมายปลายทางเดຌดยเมตຌอง
พึไงพาระบบขนสงสาธารณะละกูกิๅลมพ ิGoogle Map) กใทดทนการเมมีปງายบอกทางเดຌ อยางเร
กใตาม รูปบบการทองทีไยว฿นปัจจุบัน พบวา นักทองทีไยวผูຌหญิงมุงนຌนการทองทีไยวบบผจญภัย 
สัมผัสธรรมชาติ คຌนหาสิไงปลก฿หม ิSkyscanner, โ55้ี ทัๅงนีๅ การทองทีไยว฿นลักษณะนีๅมีความ
ตຌองการทีไจะเดຌรับประสบการณຏทางการดินทางทีไประทับ฿จ ตຌองการปลีไยนสิไงวดลຌอมดิม฿น
ชีวิตประจ าวัน จึงท า฿หຌความยากล าบาก฿นการดินทางละขຌาถึงจุดหมายปลายทางอาจถูกลด
ความส าคัญลงเป ิใี ดຌานการบ ารุงรักษาของจุดหมายปลายทาง ปัจจุบันสืไออินทอรຏนใตมีบทบาท฿น
กลุมนักทองทีไยวมากขึๅน ดยนฤมล พิไมชีวิต ิโ55โี พบวา นักทองทีไยวชาวเทยมีลักษณะการ฿ชຌสืไอ
ออนเลนຏ฿นการสวงหาขຌอมูลทองทีไยวจากสืไอออนเลนຏทีไผูຌบริภคสรຌางขึๅนอง ซึไงตรงตามผลการวิจัย
฿นครัๅงนีๅทีไกลุมตัวอยางมีการ฿ชຌสืไออินทอรຏนใต฿นการคຌนหาขຌอมูลผานสิรຏชอในจิๅนอยาง ป็นประจ า
ละสวงหาขຌอมูลผานหลงขຌอมูลทีไ เม ฿ช พืไอการคຌา฿นสวนของหลงทีไ ป็นการถายทอด
ประสบการณຏดยตรงจากนักทองทีไยวอยู฿นระดับบอยโ ท า฿หຌสามารถรับรูຌถึงระดับความปลอดภัย
ของจุดหมายปลายทางละยอมรับ฿นความสีไยงทีไจะกิดขึๅนหากยังมีการดินทาง กลาวคือ มຌ
ผูຌบริภคหญิงสดจะ฿หຌความส าคัญกับปัจจัยดຌานนีๅ ตปัจจัยดຌานนีๅจะเมสงผลตอการตัดสิน฿จ
ทองทีไยว 
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 ความสัมพันธ์ระหวางการสวงหาขຌอมูลทองทีไยวละการตัดสิน฿จทองทีไยว  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การสวงหาขຌอมูลการทองทีไยวผานหลงขຌอมูลตางโ มี
ความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จทองทีไยวของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ .เ5 ดยหลงขຌอมูลบุคคล หลงขຌอมูลพืไอการคຌาละหลงขຌอมูลทีไเม฿ชพืไอการคຌามี
ความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จทองทีไยวดยมีความสัมพันธຏ฿นระดับตไ ามากละมีทิศทางดียวกัน มี
พียงหลงขຌอมูลภาย฿นตัวนักทองทีไยวทีไมีความสัมพันธຏอยู฿นระดับตไ าละมีทิศทางดียวกัน อยางเร
กใตาม นักทองทีไยวกลุมนีๅมีการสวงหาขຌอมูลทีไหลากหลายประภทประกอบกันดยทีไมีการสวงหา
ขຌอมูลอยางกระตือรือรຌนมຌวาจะเมมีผนการดินทางกใตาม ดย Assael (1998) กลาววา ถຌาผูຌบริภค
มีความรูຌสึกกีไยวพันกับสินคຌาอยู฿นระดับสูงมากทาเหร จะมีพฤติกรรมการสวงหาขຌอมูลทีไมากขึๅน
ทานัๅน ดังนัๅน การทีไนักทองทีไยวกลุมนีๅมีขຌอมูลกีไยวกับการทองทีไยวอยูมาก มืไอถึงวลาการตัดสิน฿จ
ทองทีไยวจะสามารถน าขຌอมูลทีไมาจากหลงขຌอมูลภาย฿นตัวนักทองทีไยวมา฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จวางผน
ทองทีไยวกอนป็นอันดับรก กอนทีไจะ฿ชຌหลงขຌอมูลอืไนโ ประกอบกันเป ชนดียวกับ Solomon 

(2015) ทีไบอกวา ผูຌบริภคจะริไมจากการสวงหาหลงขຌอมูลภาย฿นกอน ิ Internal search) ตมืไอ
ขຌอมูลเมพียงพอจะท าการหาจากหลงขຌอมูลภายนอก ิExternal search) พิไมติม ตางจากงานของ 
Pizam and Mansfeld (1999) ละ กษรา กิดมงคล ิโ5ไๆี ขัดยຌงวา หลงขຌอมูลภาย฿นตัว
นักทองทีไยว เม฿ชหลงขຌอมูลทีไมีความสัมพันธຏกับการตัดสิน฿จทองทีไยวมากทีไสุดมืไอทียบกับ
หลงขຌอมูลอืไนโ ตป็นหลงขຌอมูลบุคคลทน ดังนัๅน จะหในเดຌวา กลุมผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานมี
ความตกตางจากกลุมอืไนตรงทีไขຌอมูลทีไมาจากหลงขຌอมูลภาย฿นตัวนักทองทีไยวจะมีความกีไยวขຌอง
กับการตัดสิน฿จทองทีไยวภาย฿นประทศ ฿นขณะทีไการศึกษานักทองทีไยวทัไวเปพบวา หล งขຌอมูล
บุคคลป็นหลงขຌอมูลทีไมีผลกับการตัดสิน฿จทองทีไยวมากทีไสุด 

สรุปละขຌอสนอนะ 

 รงจูง฿จทางการทองทีไยวทัๅงปัจจัยผลักดันละปัจจัยดึงดูดสงผลตอการตัดสิน฿จทองทีไยว
ของผูຌบริภคหญิงสดวัยท างาน อีกทัๅงการสวงหาขຌอมูลผานหลงขຌอมูลตางโ ดยฉพาะหลงขຌอมูล
ภาย฿นมีผลตอการตัดสิน฿จของผูຌบริภคกลุมนีๅมากทีไสุด ทัๅงนีๅ ขຌอสนอนะพืไอการประยุกตຏ฿ชຌ คือ 
การสงสริมการทองทีไยวบบนຌนการเดຌประสบการณຏ฿หมโ การเดຌรียนรูຌ฿นวัฒนธรรมของพืๅนทีไ 
สามารถกระตุຌน฿หຌผูຌบริภคหญิงสดวัยท างานหันมาทองทีไยวภาย฿นประทศเดຌมากขึๅนเปอีก ละพิไม
การน าสนอความนาสน฿จละความนาดึงดูด฿จของจุดหมายปลายทางผานหลงขຌอมูลตางโ ละนຌน
สืไออินทอรຏนใต ส าหรับขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเปคือ ควรศึกษาพิไมติมถึงประภทของ
นักทองทีไยวผูຌหญิงสด฿หຌละอียดละชัดจนมากยิไงขึๅน ละศึกษาปรียบทียบกับพฤติกรรมการ
ทองทีไยวตางประทศ พืไอหาค าตอบวารงจูง฿จอะเรทีไท า฿หຌผูຌบริภคกลุมนีๅมีการตัดสิน฿จทองทีไยว
ตางประทศ หมือนหรือตางกับการตัดสิน฿จทองทีไยวภาย฿นประทศอยางเร 
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วัตถุประสงค ์

แ. พืไอป็นหลง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นสาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 

โ. พืไอป็นหลง฿นการผยพรผลงานวิชาการละงานสรຌางสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร ละ
นักศึกษา 
 

ขຌอมูลบืๅองตຌนของวารสาร 
 แ. ป็นวารสารวิชาการทีไมีมาตรฐานตามกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติทีไผยพรผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ละ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 โ. ก าหนดผยพร ปละ 3 ฉบับ 

 

หลักกณฑ์การพิจารณากลัไนกรองบทความ 

 แ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพรทีไ฿ดมากอนละตຌองเมอยู฿นกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์฿นวารสารหรือสิไงตีพิมพ์อืไน฿ด 

 โ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองป็นบทความทีไสดง฿หຌหในถึงคุณภาพทางวิชาการ ละมี
ประยชน์฿นชิงทฤษฎีหรือชิงปฏิบัติ ดยผานการพิจารณาละ฿หຌความหในชอบจากผูຌทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึไงตຌองมีคุณสมบัติอยางตไ าตามกณฑ์มาตรฐาน คือป็นผูຌชีไยวชาญ฿นสาขานัๅนโ ท างานวิจัยละมี
ผลงานวิจัยอยางตอนืไอง จ านวนอยางนຌอย โ ทานขึๅนเปตอบทความ 

 ใ. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์฿นการตรวจกຌเขรูปบบบทความทีไสงมาตีพิมพ์ 

 ไ. การยอมรับรืไองทีไจะตีพิมพ์ป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ ละกองบรรณาธิการจะเมรับผิดชอบ฿น
นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรืไองทีไสงมาตีพิมพ์ทุกรืไอง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 

 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ป็นวารสารทีไน าสนอบทความงานวิจัยละบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบขายครอบคลุมงานวิชาการทางดຌานนิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร 

 

ลักษณะของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความงานวิจัยละบทความทางวิชาการ฿นสาขานิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร ทีไสงมา
ตຌองเมคยผยพรทีไ฿ดมากอน 

 โ. ตຌนฉบับงานจะขียนป็นภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษกใเดຌ ดยตຌองมีบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประภทของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ตຌนฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) พืไอสดงความคิดหในสนับสนุนหรือตຌยຌง
ความหในของนักวิจัยอืไนโ ตลอดจนการผยพรความรูຌละประสบการณ์ทีไนาสน฿จ 

รูปบบการขียนบทความ 

 - บทความตຌองมีความยาวจ านวน ่-แเ หนຌา กระดาษ A4 

 - รูปบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชืไอรืไอง ละหัวขຌอ ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌอยูชิดขอบซຌายมือ 

o นืๅอหา ฿ชຌอักษร ขนาด แๆ พอยท ์

o การกัๅนขอบกระดาษ ดຌานบน แ นิๅว ดຌานลาง แ นิๅว ดຌานซຌาย แ.โ5 นิๅว ดຌานขวา แ.โ5 นิๅว 

o การอຌางอิง฿นนืๅอความ ฿ชຌระบบ APA Style  
o บรรณานุกรม ยกป็นภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ (รียงตามล าดับตัวอักษร) ฿ชຌตามบบทีไ

วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ก าหนด 

 

สวนประกอบของบทความ จ านวนเมกิน แ5 หนຌา มีดังนีๅ 
บทความวิจัย 

 ก. หนຌารก บทคัดยอ (Abstract) ภาษาเทย แ หนຌา (เมกิน โ5เ ค า) ละภาษาอังกฤษ แ (เมกิน 
โ5เ ค า) หนຌา ดยประกอบดຌวย 

 แ. ชืไอบทความ (Title) 



 2. ชืไอผูຌขียนทุกคน (Authors) ฿หຌระบุฉพาะชืไอละนามสกุล ดยเมตຌองมีค าน าหนຌานาม 

 ใ. ฿หຌขียนต าหนงทางวิชาการ ละทีไอยูส าหรับการติดตอทางเปรษณีย์ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถ
ดຌานลางกระดาษ 

 ไ. ฿หຌขียนครืไองหมายึ เวຌบนชืไอบทความพืไอระบุหลงทุนทีไเดຌรับการอุดหนุนเวຌ฿นชิงอรรถละ฿หຌ
ขียนครืไองหมายึึ เวຌหลังนามสกุลพืไอระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย มือง จังหวัด เวຌ฿นชิงอรรถ 

 5. บทคัดยอ (Abstract) ทัๅงภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ความยาวเมกิน โเเ ค า 
 บทคัดยอบทความวิจัย ขอ฿หຌขียนบทคัดยอยกป็น ใ ยอหนຌา     ยอหนຌารก฿หຌระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประยชน์ทีไจะเดຌรับ ยอหนຌาทีไ โ ฿หຌอธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง สถิติทีไ฿ชຌ 
ยอหนຌาทีไ ใ สรุปผลการวิจัย ละขຌอสนอนะ (ถຌามี) 

 บทคัดยอบทความวิชาการ ฿หຌขียนสรุปประดในส าคัญของบทความพรຌอมทัๅงตรวจสอบบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ฿หຌถูกตຌองกอนสงบทความ 

ๆ. ค าส าคัญ (Keywords) ความยาวเมกิน ใ-5 ค า ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

 ็. ผูຌนิพนธ์ประสานงาน (Corresponding author) ฿หຌท าครืไองหมายเวຌบนนามสกุลละระบุ
หมายลขทรศัพท์ละเปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ (e-mail) เวຌ฿นชิงอรรถ 

 ข. สวนนืๅอหา ประกอบดຌวย 

แ. บทน า (Introduction) 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 3. วิธีการทดลอง (Materials and methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research methodology) ป็นการ
อธิบายวิธีการด านินการวิจัยตละประภท 

 ไ. ผลการทดลองละวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาละอภิปรายผล (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ป็นการระบุหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ็. บรรณานุกรม฿ชຌรูปบบ APA 6th edition  

 

การจัดสงบทความ 

ผูຌตงสามารถสงบทความ พืไอรับการพิจารณาตีพิมพ์฿นวารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ทาง 
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