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คําแนะนําสําหรับผู�เขียน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนีๅศึกษาถึงรูปบบการน าสนอ฿นคลิปวิดีอทีไมีผล฿หຌกิดการตัดสิน฿จบงปัน  ซึไง
ปัจจุบันมีคลิปวิดีอจ านวนมากทีไท าขึๅนมาพืไอ฿หຌกิดป็นเวรัลมาร์กใตติๅง  ตกลับเมประสบ
ความส ารใจ฿นการผยพรตอ  งานวิจัยนีๅจึงมีวัตถุประสงค์ คือ แี พืไอศึกษาวิคราะห์รูปบบการ
น าสนอคลิปวิดีอการสืไอสารการตลาด ฿นรูปบบ Viral Marketing ทีไประสบความส ารใจละ
ลຌมหลว฿นดຌานการบงปัน  โี  พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอ฿น
รูปบบ Viral Marketing  ดยงานวิจัยนีๅป็นการวิคราะห์นืๅอหา ิContent  Analysis) คลิป
วิดีอจ านวน แเ รืไอง บงป็นคลิปวิดีอทีไประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน 5 รืไอง ละเม
ประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปันอีก 5 รืไอง  นอกจากนีๅเดຌท าการสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-

depth Interview) กับกลุมตัวอยางจ านวน แโ คน   
ผลการศึกษาพบวา แี  รูปบบการน าสนอคลิปวิดีอทีไประสบความส ารใจ฿นดຌานการ

บงปัน  ควรมีหลักกณฑ์ Viral Marketing อยางนຌอย  ใ ขຌอ คือ  แ.  Emotional : น าสนอ
กีไยวกับรืไองราวทีไมีอารมณ์ป็นหลัก เมวาจะป็นอารมณ์ศรຌา สนุก ตืไนตຌนหรือประทับ฿จ ป็นตຌน  
ซึไงจะท า฿หຌผูຌชมมีอารมณ์รวมเปกับคลิปวีดีอ  โ.  Unseen :  การน าสนอ฿นมุมมองทีไตกตาง
ออกเปจะท า฿หຌผูຌชมรูຌสึกถึงความปลก฿หม  อีกทัๅง ความคิดสรຌางสรรค์ป็นสิไงทีไควรมี฿นการท า
คลิปวิดีอ   ใ. Useful :  ฿หຌประยชน์หรือ฿หຌงคิด จะท า฿หຌผูຌชมกิดความรูຌสึกอยากบงปัน  
พราะบงปันเปลຌวกิดประยชน์ตอผูຌอืไนทีไเดຌรับชม   โี  ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จบงปัน
คลิปวิดีอ มี ใ ปัจจัยหลัก คือ ลักษณะนืๅอหาละวิธีการน าสนอ  ความชอบหรือความประทับ฿จ
หลังชมคลิปวิดีอ  ความหมาะสม฿นการบงปัน  ซึไง ใ ปัจจัยนีๅมีผลตอการบงปันของตละ
บุคคลตกตางกันเป นืไองจากมีทัศนคติทีไตกตางกัน   ใี  กลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์ ละ
จนนอรชัไนวาย สวน฿หญมีลักษณะความชอบ  เมชอบ  ละการลือกบงปันคลิปวีดีอ เม
ตกตางกัน   

                                                           

1 นักศึกษาระดับปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-
หารศาสตร์ 
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รชัไนวาย, การบงปัน 

 

 

Abstract 

This research studies the presentation of video clips that influence the 

sharing decision. Recently, there have been many video clips developed for viral 

marketing. However, some are not successful in being shared. For this reason, the 

researcher conducted this research with two objectives, which are แี To analysed 

the presentation patterns of marketing communication video clips in the form of 

viral marketing that were successful and unsuccessful in the sense of sharing. โี 
To identify the factors contributing to the decision to share viral marketing video 

clips. This research was conducted with the method of content analysis in which 

แเ video clips (five successful and five unsuccessful video clips) were analysed. 

The data collection method used in this research was in-depth interview with แโ 

participants. 

The research findings indicate the followings : 

1. The presentation of video clips that were successful in sharing should 

include at least three elements as follows: 

1.1)   Emotional: presenting the story based on emotions such as 

sadness, fun, exciting, or inspiring. These emotions will make 

audience feel involved with the story.  

1.2)   Unseen: portraying different point of views causing the audience 

to feel surprised. The creativity should be high. 

1.3)   Useful: being beneficial or giving food for thought to the 

audience, which will increase the sharing opportunity because 

consumers will share to help others who watch the video clips.  

2. Factors influencing the video clips sharing are content, impression of the 

video clips after watching, and appropriateness of sharing that video clip. 

These three factors influence viewers differently due to differences in 

attitude.  
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3. Generation X and Y participants majorly do not have much difference in 

the level of like, unlike, and video sharing. 

Keyword :  Video Presentation Format, Viral Marketing, Generation X, Generation 

Y, Sharing 

 

 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 
สืไอสังคมออนเลน์กลายป็นครืไองมือส าคัญส าหรับนักการตลาดยุค฿หมนืไองจากผูຌบริภค

ปຂดรับขຌอมูลผานสืไอออนเลน์ละ฿ชຌวลาตอวันกับสืไอดังกลาวสูงมาก การสรຌางบรนด์ละการ
ประชาสัมพันธ์ผานสืไอสังคมออนเลน์฿นรูปบบการบอกตอ จึงมีประสิทธิภาพมากกับการฆษณา
ออนเลน์฿นยุคสมัยนีๅพราะผูຌบริภคจะเมรูຌสึกวาถูกยัดหยียด฿นสินคຌาหรือบริการจนกินเป 
นักการตลาดจึงน าการสืไอสารการตลาดพรกระจายหรือ Viral  Marketing มาประยุกต์฿ชຌป็น
ครืไองมือสรຌางการรับรูຌ฿นสินคຌาละบริการพืไอพิไมยอดขาย฿หຌกับธุรกิจ ซึไงการตลาดพรกระจาย 
ิViral  Marketing) มีความนาชืไอถือละทรงพลังมากกวาการฆษณาบบตาง โ พราะสินคຌา
ละบริการนัๅน ป็นสิไงทีไบอกลาตอ โ กันมา฿นกลุมพืไอนหรือบุคคลอืไน฿นสังคมออนเลน์ จึงมีพลัง
ละนๅ าหนักความนาชืไอถือมากกวาฆษณาจากบริษัทผูຌผลิตสินคຌา ละถือวาป็นการบอกตอ
บงปันความคิดหใน ประสบการณ์ จากผูຌบริภคดຌวยกันอง 

Viral  Marketing ป็นกลยุทธ์การตลาดทีไมีพลังละป็นทีไนิยม มีนๅ าหนักความนาชืไอถือ 
มากกวาฆษณาบบอืไน โ พราะป็นการสงตอสารจากผูຌบริภคเปสูผูຌบริภคดຌวยกันอง ละป็น 
การตลาดทีไ฿ชຌตຌนทุนตไ า ตเดຌการรับรูຌทีไพรกระจาย Viral  Marketing ปรียบสมือนดาบสองคม 
มีทัๅงดຌานบวกละดຌานลบ พราะการพรกระจายขຌอมูลออกเป ผูຌบริภคป็นคนปลสารทีไผูຌผลิต
ตຌองการสืไอสาร ถຌาผูຌบริภครับรูຌสาร฿นดຌานบวกจะกิดผลตอบรับทีไดีละสงตอขຌอมูลเป฿นดຌานบวก 
ตหากผูຌบริภครับรูຌสาร฿นดຌานลบจะกิดผลสียหายตอตราสินคຌาหรือธุรกิจ 

ดังนัๅนความตัๅง฿จของการศึกษางานนีๅ คือ พืไอศึกษาวิคราะห์คลิปวิดีอ฿นรูปบบ Viral 

Marketing ทีไประสบความส ารใจละเมประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน พรຌอมทัๅงศึกษา
ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอ นืไองจากประทศเทยมีวัฒนธรรมทีไตกตางจาก
ตางประทศละความตกตางของกลุมคนจนนอรชัไนอใกซ์ละจนนอรชัไนวาย จึงป็นทีไมา
ของกิดการศึกษากีไยวกับ การวิคราะห์คลิปวิดีอเวรัลมาร์กใตติๅงละปัจจัยทีไมีผลตอการ
ตัดสิน฿จบงปันซึไงงานวิจัยนีๅคงจะป็นประยชน์ตอองค์กรตาง โ ฿นการสรຌางสรรค์คลิปวิดีอหรือ
งานฆษณา฿หຌกิดป็นกระสการสงตอซึไงผลวิจัยสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌกับการท ากลยุทธ์
การตลาดพรกระจาย ิViral Marketing) ละผูຌผลิตนืๅอหา ิViral Content) เดຌอีกดຌวย 
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วัตถุประสงค์ 
1. พืไอศึกษาวิคราะห์รูปบบการน าสนอคลิปวิดีอการสืไอสารการตลาด  ฿นรูปบบ  

Viral Marketing  ทีไประสบความส ารใจละเมประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน 

2. พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอ฿นรูปบบ  Viral Marketing  

ปัญหาน าวิจัย 

1. รูปบบการน าสนอคลิปวิดีอการสืไอสารการตลาด฿นรูปบบ Viral Marketing  ทีไ
ประสบความส ารใจละเมประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน  มีหลักกณฑ์ Viral 

Marketing  หมือนหรือตกตางกันอยางเร 

2.    ปัจจัย฿ดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอของผูຌบริภค฿นรูปบบ Viral 

Marketing 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยรืไอง การวิคราะห์คลิปวิดีอเวรัลมาร์กใตติๅงละปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
บงปัน ป็นการวิจัยทีไศึกษาถึงการบงปันคลิปวิดีอ ดย฿ชຌวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative 

Research)ดຌวยการวิคราะห์ดຌานนืๅอหา ิContent Analysis)  ละการสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-

depth Interview)  พืไอศึกษาวิคราะห์หลักกณฑ์  รูปบบทีไประสบความส ารใจละเมประสบ
ความส ารใจ฿นดຌานการบงปันละปัจจัยทีไมีผล฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอ ดยการ
วิคราะห์นืๅอหาจากคลิปวิดีอทีไประสบความส ารใจละเมประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน 
จ านวนทัๅงหมด  แเ  รืไอง คือ แ. เทยประกันชีวิต ๊ Unsung Hero  โ. Dtac : The Power of 

Love  ใ. Wacoal : Mood Boost-Up Bra  ไ. BKK แst Time : ฝรัไงดนคนเทยดาครัๅงรก  5. 
Burger King : ปลุกอารมณ์ผใดรຌอน฿นตัวคุณ  ๆ.  Bar B Q Plaza : ป฿หม฿นมุมทีไคุณอาจนึกเมถึง  
็. KFC : จะกิดอะเรขึๅนถຌาคุณหูหนวก แ วัน  ่. Giffarine : Diet Series  ้.  Think แ Minute 

: แ นาที ๆ็ ลຌานความคิด  แเ. Oriental Princess : Girl Go Green  ซึไงการคัดลือกคลิปวิดีอ
ทัๅง แเ รืไองจากวใบเซต์ยูทูบ ิYouTube) ดยลือกดูวิดีอทีไเดຌรับความนิยมละ Account ทีไอัพ
หลดคลิปวิดีอนัๅนตຌองป็น Account ผลิตภัณฑ์  ตราสินคຌาหรือธุรกิจ  ซึไงคลิปวิดีอทีไมียอดชมสูง
กวา โุ5เเุเเเ view  จะน ามาวิคราะห์ป็นคลิปวิดีอทีไประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน
ละยอดชมทีไตไ ากวา แเเุเเเ view  จะวิคราะห์ป็นคลิปวิดีอทีไเมประสบความส ารใจ฿นดຌาน
การบงปัน  การสัมภาษณ์ชิงลึก  ท าการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางทีไอายุ  แ้ - 5แ ป บงป็น โ 
กลุมตัวอยาง  คือ  กลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์  ทีไอายุ  ใไ – 5แ  ป  ละ กลุมตัวอยางจน
นอรชัไนวาย  ทีไอายุ  แ้ –ใใ ป  จ านวนทัๅงหมด  แโ คน  คละทัๅงพศชายละพศหญิง  พราะ
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กลุมตัวอยางทัๅง โ จนนอรชัไน ป็นกลุมทีไมีก าลังซืๅอละมีความตຌองการสูง  อีกทัๅงยังป็นกลุม
ขนาด฿หญของสังคมละป็นจนนอรชัไนทีไอยู฿นวัยท างานตอนตຌนละตอนปลาย 

การวิคราะห์คลิปวีดีอจะ฿ชຌหลักกณฑ์ Viral Marketing ทีไมีนักวิชาการน าสนอเวຌละ
หลักฐานผลการวิจัย  ดังสรุปเดຌตอเปนีๅ  

1. Attractive: หัวขຌอตຌองนาสน฿จ  คือ  ชืไอรืไอง พาดหัว หรือ Title ป็นสิไงดึงดูด
ผูຌชม฿หຌขຌาหาวิดีอ  ซึไงมีอกาสสูงมากทีไวิดีอนัๅนจะถูกบงปันหรือสงตอ รวมถึง
ระยะวลาของตัววิดีอ ทีไเมควรจะยาวกินเป พราะจะท า฿หຌผูຌชมกินความบืไอ
หนายละลิกดูสียกอน อีกทัๅงการมีรูปตัวอยางทีไนาสน฿จ จะท า฿หຌผูຌชมกิดความ
สน฿จจนตຌองคลิๆกรับชมคลิปวิดีอนัๅน  

2. Emotional :กีไยวกับอารมณ์ ความรูຌสึก คือ  วิดีอทีไขຌาถึงอารมณ์ของผูຌชม เมวา
จะป็น ศรຌา ตลก สนุก ประทับ฿จ ตืไนตຌน ซึๅงกิน฿จ กรธ ซใกซีไ หรือ รืไองนาอับ
อาย ป็นตຌน ทีไ฿หຌความรูຌสึกทัๅง฿นดຌานบวกละดຌานลบ ดยผูຌชมอาจมีประสบการณ์
กีไยวกับรืไองนัๅนโ จึงท า฿หຌมีอารมณ์รวมเปกับสิไงทีไเดຌพบหใน ละท า฿หຌนวนຌม
การบงปันทีไสูง  

3. Unseen: มีลักษณะทีไตกตาง  คือ  การคิดละการสืไอสารทีไนอกกรอบ ตกตาง
จากสิไงทีไคยมีมากอน อาจจะป็นวิดีอทีไเมเดຌถูกผยพรผานสืไอหลักหรือวิดีอทีไ
ท าขึๅนมาพืไอน าสนอผานสืไอออนเลน์ดยฉพาะ  จะท า฿หຌผูຌชมสน฿จ฿นความปลก
฿หมละกิดการบงปัน฿หຌผูຌอืไน฿นครือขายเดຌรับชม 

4. Controversial: มีความขัดยຌง คือ  วิดีอทีไป็นประดในถกถียง ป็นกระส Talk 

of The Town ซึไงอาจจะป็นวิดีอทีไมีความรุนรง มีภาพทีไวาบหวิว ท า฿หຌผูຌชม
ตางมีความคิดหในตางกัน฿นตละมุมมองจนกินป็นทีไสน฿จละกิดการบงปัน 
ป็นกระสการบอกตอเดຌ฿นทีไสุด 

5. Useful: ฿หຌประยชน์ ฿หຌงคิด  คือ ลักษณะวิดีอทีไ฿หຌประยชน์ อาจจะ฿นดຌาน฿หຌ
ความรูຌ  ฿หຌงคิดการ฿ชຌชีวิต หรือ ท า฿หຌคนหยุดคิดทบทวน เตรตรองสิไงตาง โ  
ชน ค าคม ค าสอน ขຌอคิด ป็นตຌน 

6. Convenient: งายตอการบงปันละเมจ ากัดการขຌาชม  คือ สามารถสงตอ
บงปันเดຌงาย เมยุงยาก เมซับซຌอน ละตຌองเมจ ากัดการขຌาชม พราะการจ ากัด
การขຌาชมจะท า฿หຌการบอกตอมีประสิทธิภาพลดลง 

7. Un-Advertising: ดูเมหมือนการฆษณา  คือ วิดีอทีไเมนຌนขายของจนกินเป 
พราะผูຌชมจะกิดความรูຌสึกอคติเมอยากบงปัน พราะหมือนป็นการเปฆษณา
สินคຌานัไน หรือ วิดีอทีไสรຌางขึๅนมา฿นรูปบบทีไจง฿จ฿หຌหมือนวาเม฿ชฆษณา ชน 
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คลิปวิดีอตางโ ทีไท าหมือนอบถาย ตสุดทຌายมาฉลยวา ป็นการฆษณาสินคຌา
ชนิดหนึไงโ  

8. Unique: มีความป็นอกลักษณ์  คือ  มีลักษณะฉพาะของตราสินคຌา อาจจะป็น
รืไองสี Mood and Tone หรือรวมเปถึงนักสดงทีไป็นคารกตอร์ของสินคຌานัๅน 
โ ซึไงตัวนักสดงมีสวนทีไจะท า฿หຌกิดการบงปันวิดีอนัๅนเดຌ 

9. Sufficiently Promoted:  เดຌรับการปรมทอยางพียงพอ คือคลิปวิดีอทีไคิดนืๅอ
รืไอง รูปบบการน าสนอตางโ มาอยางดีลຌว ตຌองเดຌรับการปรมทสงสริม฿หຌ
ผูຌคน฿นครือขายเดຌหในอยางพียงพอ ท า฿หຌเวรัลวิดีอถูกผยพร฿นวงกวຌาง ละ
ตัวตຌนสืไอตຌองปลอยวิดีอ฿หຌหลากหลายชองทา 

10. Effectively Executed: ด านินงานอยางมีประสิทธิภาพ คือ การด านินงาน฿น
การผลิตตຌองป็นเปอยางถูกวิธี ทัๅงการควบคุมคุณภาพ฿นดຌานการผลิต  นักสดง 
รวมทัๅงงบประมาณตຌองพียงพอตอการถายท า พืไอท า฿หຌเอดียทีไสรຌางสรรค์นัๅน
เดຌรับการผยพร 

ผลการวิจัย 

สวนทีไ แ  การวิคราะห์นืๅอหาจากคลิปวิดีอทีไประสบความส ารใจละเมประสบ
ความส ารใจ ฿นดຌานการบงปัน  

คลิปวิดีอทีไประสบความส ารใจควรมีหลักกณฑ์เวรัลมาร์กใตติๅง  อยางนຌอย 5 ขຌอ ซึไงจาก
การวิคราะห์จะหในเดຌวา คลิปวิดีอทีไประสบความส ารใจทัๅง 5 รืไอง  มีอยางนຌอย 5-่ ขຌอ ละขຌอ
ทีไคลิปวิดีอควรมี คือ  Emotional : การน าสนอกีไยวกับอารมณ์  ความรูຌสึก  ซึไงมี฿นคลิปวิดีอทีไ
ประสบความส ารใจทัๅง 5 รืไอง ละอีกขຌอทีไควรมีคือ  Useful : การ฿หຌประยชน์ ฿หຌงคิด พราะ
ป็นสิไงทีไผูຌชมอยากบงปันออกเปพืไอ฿หຌประยชน์กผูຌทีไมารับชม  ชน  คลิปวิดีอของเทยประกัน
ชีวิต  ทีไมีการ฿หຌงคิด มุมมองการ฿ชຌชีวิต  ซึไงถຌาคลิปวิดีอเหนเมเดຌ฿หຌประยชน์  คลิปวิดีอนัๅน
ควรมีลักษณะทีไตกตาง ิUnseen)  พืไอป็นจุดขายหรือดึงดูดความสน฿จของผูຌชม  ชน  คลิป
วีดีอของ Bangkok แst Time  ทีไเมเดຌน าสนอ฿นมุม฿หຌงคิดหรือประยชน์  ตดຌวยการน าสนอ
ทีไมีความตกตางละยังเมมีคนคยท ามากอน  ท า฿หຌคลิปวิดีอรืไองนีๅเดຌรับการบงปันป็นอยาง
มาก  อีกขຌอทีไท า฿หຌคลิปวิ ดี อประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน คือ  Sufficiently  

Promoted : เดຌรับการปรมทอยางพียงพอ  การปรมททีไพียงพอจะท า฿หຌคลิปวิดีอออกเปสู
สายตาผูຌบริภคเดຌ฿นจ านวนมากละท า฿หຌคลิปวิดีอกิดการบงปันจากกลุมผูຌชมจนกิดป็น
กระสเวรัลมาร์กใตติๅง 

ดังนัๅนการจะท า฿หຌคลิปวิดีอประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน  นืๅอรืไองละวิธีการ
น าสนอควรมีอยางนຌอย ใ-ไ หลักกณฑ์ของการท าเวรัลมาร์กใตติๅง  ซึไงหลักกณฑ์ส าคัญทีไควรมี 
คือ  Emotional : กีไยวกับอารมณ์ละความรูຌสึก,  Unseen : มีลักษณะทีไตกตาง,  Useful : ฿หຌ
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ประยชน์หรือ฿หຌงคิด,  Sufficiently  Promoted : เดຌรับการปรมททีไพียงพอ  ฿นหนึไงคลิป
วิดีอควรจะมีหลักกณฑ์ส าคัญทีไกลาวมา   พืไอ฿หຌคลิปวิดีอทีไท าออกมากิดป็นกระสเวรัลมาร์
กใตติๅงละประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน 

สรุปผลการวิคราะห์คลิปวิดีอ 

คลิปวิดีอ จุดดน จุดดຌอย 

Wacoal : Mood  

Boost Up Bra 

1. Attractive : ตัๅงชืไอรืไองเดຌนาสน฿จ 

2. Emotional : น าสนออารมณ์ทีไซใกซีไ  
ตลกละประหลาด฿จ 

3. Unseen : น าสนอตกตางจาก
ฆษณาชุดชัๅน฿นยีไหຌออืไน 

4. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

5. Sufficiently Promoted : ผูຌบริภค
สงตอคลิปวีดีออยางพรหลาย 

6. Effective Executed : การถายท ามี
คุณภาพ มีการตงพลงขึๅน฿หม 

1. Useful : การน าสนอเมมีประยชน์
หรืองคิด 

2. Un - Advertising :  นຌนขายสินคຌา
มากเป 

3. Controversial : การน าสนอเมมี
ประดใน฿หຌกิดการถกถียง 

4. Unique : เมมีอกลักษณ์ทีไท า฿หຌรับรูຌ
วาป็นฆษณาของตราสินคຌา฿ด 

เทยประกันชีวิต : 
Unsung Hero 

 

1. Emotional : น าสนออารมณ์ทีไซึๅงกิน
฿จ    

2. Useful : ฿หຌงคิด฿นการ฿ชຌชีวิต 

3. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

 

4. Unseen : การลารืไองนาสน฿จละ
ตกตางจากฆษณาทีไคยมีมา 

5. Un-Advertising : รืไองราวทีไน าสนอ
เมหมือนฆษณา 

6.  Unique : ฆษณามีความป็น
อกลักษณ์ของเทยประกันชีวิต 

7. Sufficiently Promoted : ผยพร
ผานสืไอทรทัศน์ 

8. Effective Executed : การถายท ามี

1. Attractive : ตัๅงชืไอรืไองเมนาสน฿จ 

2. Controversial : ป็นการน าสนอ฿น
ดຌานบวก  จึงเมมีประดในถกถียง 
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คลิปวิดีอ จุดดน จุดดຌอย 

คุณภาพ 

BKK 1st Time 1. Attractive : ตัๅงชืไอรืไองเดຌนาสน฿จ 

2. Emotional : น าสนออารมณ์ตลก 
ขบขัน 

3. Unseen : น าสนอ฿นลักษณะทีไ
ตกตาง   

4. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

5. Un-Advertising : การน าสนอ฿น
รูปบบการสัมภาษณ์ เมหมือนการ
ฆษณา 

6. Unique  : มีตัวละครป็นคารกตอร์
ทีไมีความป็นอกลักษณ์ 

7. Effective Executed : การถายท ามี
คุณภาพ 

1. Useful : เมเดຌ฿หຌประยชน์หรืองคิด 

2. Controversial : การน าสนอเมมี
ประดใน 

฿หຌกิดการถกถียง 
3. Sufficiently  Promoted : เมท าการ

ปร มททีไพียงพอ 

Dtac : The 

Power of Love  

1. Emotional : น าสนออารมณ์
ความสัมพันธ์ของคน฿นครอบครัว 

2. Unseen : ตอกยๅ าความสัมพันธ์ของ
คน฿นครอบครัวกับทคนลยี฿น
ปัจจุบัน 

3. Useful : ฿หຌงคิดกีไยวกับการอา฿จ
฿สดูลคน฿นครอบครัว 

4. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

5. Sufficiently Promoted :  ผยพร
ผานสืไอทรทัศน์ 

6. Effective Executed : การถายท ามี
คุณภาพ 

1. Un - Advertising : น าสนอถึงตรา
สินคຌามากกินเป 

2. Attractive : ชืไอรืไองยังตัๅงเมนาสน฿จ 

3.  Controversial : การน าสนอเมมี
ประดใน฿หຌกิดการถกถียง 

4. Unique : เมมีอกลักษณ์ทีไท า฿หຌรับรูຌ
วาป็นฆษณาของตราสินคຌา฿ด 

Burger King : ครู
ฟຂวส์ขาดปาบีบี
หลกคาหຌอง 

1. Attractive : ตัๅงชืไอรืไองเดຌนาสน฿จ 

2. Emotional : น าสนออารมณ์ทีไ
รุนรง 

1. Useful : เม฿หຌประยชน์หรืองคิด 

2. Unseen :  ป็นการน าสนอทีไมีความ
รุนรง มีมา฿นเวรัลปัจจุบัน 
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คลิปวิดีอ จุดดน จุดดຌอย 

3. Controversial : มีประดในของ
อาจารย์ละนักศึกษาท า฿หຌกิดการ
ถกถียง฿นสังคม 

4. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

5. Un-Advertising : ป็นการจัดฉาก฿หຌ
ดูสมจริง 

6. Effectively Executed : คิดคอนซใป
กอนถายท าละท าเดຌสมจริง 

7. Sufficiently  Promoted :  ผูຌบริภค
สงตอคลิปวีดีออยางพรหลาย 

3. Unique : เมเดຌสืไอถึงตราสินคຌา หรือ
ความป็นอกลักษณ์ของตราสินคຌา 

1 นาที = 67 ลຌาน
ความคิด 

1. Emotional : น าสนอ฿หຌคนกิดความ
รักชาติ รักประทศ 

2. Useful : ฿หຌงคิดกีไยวกับสังคมเทย
ละประทศชาติ 

ใ.    Un-Advertising : ป็นการ
สัมภาษณ์กลุมวัยรุนละถามความ
คิดหใน 

1. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

 

2. Attractive : ตัๅงชืไอรืไองเมนาสน฿จ 

3. Sufficiently  Promoted : เมเดຌรับ
การ  ปรมทอยางพียงพอ 

4. Unseen : การน าสนอเมความ
ตกตาง 

ไ. Controversial : การน าสนอเมมี
ประดใน ฿หຌกิดการถกถียง 

5. Unique : ยังเมมีอกลักษณ์ทีไท า฿หຌคน
ดูรูຌวาสืไอถึงตราสินคຌา฿ด 

6.  Effectively  Executed : การล าดับ
รืไอง การตัดตอยังเมมีประสิทธิภาพ 

 

 

KFC :  จะกิด
อะเรขึๅนถຌาคุณหู
หนวก 1 วัน 

1. Attractive : ตัๅงชืไอรืไองเดຌนาสน฿จ 

2. Useful : ฿หຌประยชน์กผูຌพิการเดຌมี
อาชีพ 

3. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

1. Sufficiently  Promoted : เมเดຌรับ
การ  ปรมทอยางพียงพอ 

2. Emotional : เมสรຌางอารมณ์฿หຌผูຌชม
รูຌสึกรวมตามเดຌ 

3. Unseen : การลารืไองยังเมมีจุดทีไ
ตกตาง ละเมมีจุดนาสน฿จ 

4. Controversial : การน าสนอเมมี
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คลิปวิดีอ จุดดน จุดดຌอย 

ประดใน ฿หຌกิดการถกถียง 
5. Un - Advertising :  ฝงตราสินคຌา

กินเป 

6. Unique : ยังเมมีอกลักษณ์ทีไท า฿หຌคน
ดูรูຌวาสืไอถึงตราสินคຌา฿ด 

7. Effectively  Executed : การด านิน
รืไองยืดยืไอ เมกระชับ เมนาสน฿จ 

Oriental 

Princess : ชืไอ
ผูຌหญิงมีอะเรซอน
อยู 
 

1. Attractive : ตัๅงชืไอรืไองเดຌนาสน฿จ 

2. Unseen : การน าสนอดย฿ชຌพลง
ลารืไอง 

3. Un-Advertising : หมือนป็น MV 

ประกอบพลง 
4. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

1. Sufficiently  Promoted : เมเดຌรับ
การ  ปรมทอยางพียงพอ 

2. Emotional : การการน าสนอเมชวน
กิดอารมณ์ความรูຌสึกตางโ 

3. Controversial : การน าสนอเมมี
ประดใน ฿หຌกิดการถกถียง 

4. Unique : เมมีความป็นอกลักษณ์ทีไดู
ลຌวรูຌวากีไยวกับตราสินคຌา฿ด 

5. Useful : เมเดຌ฿หຌงคิดหรือประยชน์ 
6. Effectively Executed : พลงทีไ฿ชຌ฿น

การลารืไองฟังยาก 

Bar B Q : ป฿หม
฿นมุมทีไคุณอาจนึก
เมถึง 

1. Emotional : น าสนออารมณ์ซึๅงกิน
฿จละประทับ฿จ 

2. Useful : ฿หຌงคิดกีไยวกับการ
สียสละของคน฿นอาชีพตางโ 

3. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไง 
4. งานตอการบงปัน 

Effectively  Executed : การถายท า
มีคุณภาพ 

1. Attractive : ระยะวลา฿นการรับชม
นาน 

2. Un - Advertising :  นຌนขาย
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌากินเป 

3. Unseen : การน าสนอเมมีลักษณะทีไ
ตกตางจากคลิปวีดีออืไน 

ไ.  Sufficiently  Promoted  : เมเดຌท า
การ  ปรมทคลิปวีดีออยางพียงพอ 

5. Controversial : การน าสนอเมมี
ประดใน ฿หຌกิดการถกถียง 

6. Unique : เมสามารถท า฿หຌผูຌชมรับรูຌเดຌ
วาคลิปวิดีอกีไยวกับตราสินคຌา฿ด 

Giffarine : Diet 1. Attractive : ตัๅงชืไอรืไองเดຌนาสน฿จ 1. Emotional : การน าสนอเมสรຌาง฿หຌ
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คลิปวิดีอ จุดดน จุดดຌอย 

Series  2. Convenient : อัพหลดผาน 

YouTube ซึไงงานตอการบงปัน 

ผูຌชมกิดอารมณ์รวมดຌวย 

2. Useful : เม฿หຌประยชน์หรืองคิด 

3. Controversial : การน าสนอเมมี
ประดใน ฿หຌกิดการถกถียง 

4. Sufficiently  Promoted : เมเดຌท า
การ  ปรมทคลิปวีดีออยางพียงพอ 

5. Unseen : นืๅอหาการลารืไองเมมีจุด
นาสน฿จหรือตกตาง 

6. Un - Advertising :  ฆษณาขาย
สินคຌามากกินเป 

7. Unique : เมมีอกลักษณ์ทีไท า฿หຌผูຌชม
จ าเดຌวาป็นของตราสินคຌา฿ด 

8. Effectively  Executed : การลา
รืไองเมเดຌบอกวามีตอนตอเป฿หຌรับชม 

สวนทีไ โ   การสัมภาษณ์ชิงลึก  สัมภาษณ์กลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์ ละจนนอ
รชัไนวาย  
  การสัมภาษณ์กีไยวกับหตุผลทีไกลุมตัวอยางทัๅง โ จนนอรชัไนชอบบงปันคลิป
วิดีอ คือ  แ.อยาก฿หຌผูຌอืไนเดຌรับชมละชอบ฿นสิไงทีไบงปัน  โ. อยาก฿หຌผูຌอืไนมีความสุข ความสนุก
ละหัวราะเปกับคลิปวิดีอทีไบงปัน  ใ.  อยาก฿หຌผูຌอืไนเดຌฉุกคิด฿นงมุมตางโ จากคลิปวิดีอทีไ  
ไ. อยาก฿หຌผูຌอืไนเดຌดู เดຌหใน พราะชืไอวาบางคลิปวิดีอทีไดีโ   หลายคนยังเมคยดู   5.  อยาก฿หຌ
ผูຌอืไนเดຌรับรูຌถึงประยชน์หรือขຌอมูลตางโ ทีไบงปัน  ๆ.  อยากสรຌางภาพลักษณ์ของตนอง  การ
บงปันอะเรจะท า฿หຌผูຌอืไนมองตัวราเดຌหลายงมุม  ซึไงกลุมตัวอยางทัๅง โ จนนอรชัไน ฿หຌหตุผล
คลຌายโ กัน ตตกตางกันตรงทีไ กลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์ บงปันวีดีอพืไอสรຌาง
ภาพลักษณ์ของตนอง ลือก฿หຌผูຌอืไนรับรูຌฉพาะ฿นดຌานทีไตนองตຌองการ฿หຌรูຌ  ละกลุมตัวอยางจน
นอรชัไนวาย  บงปันคลิปวิดีอพืไอ฿หຌงคิด ฿หຌคนทีไเดຌดูนัๅนฉุกคิดตามทีไคลิปวิดี อน าสนอ 
อาจจะพืไอสังคม พืไอครอบครัวหรือพืไอตนอง 
  กลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์  ลือกบงปันขຌอมูลจาก  Facebook Fanpage  

ละพืไอน พราะขຌอมูลจาก Facebook Fanpage ทีไเปกดติดตาม  จะป็นขຌอมูลทีไตนองสน฿จ 
ดังนัๅนวลา Fanpage บงปันอะเร  สวน฿หญกลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์จะมีการบงปันตอทีไ
สูง  สวนกลุมตัวอยางจนนอรชัไนวาย  ลือกบงปันขຌอมูลจากพืไอน พราะกลุมคนรุนดียวกันมี
ลักษณะนิสัย ความชอบคลຌาย โ กัน  จึงรูຌสึกวาการบงปันขຌอมูลตอจากพืไอน  จะมีความ
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฿กลຌคียงกีไยวกับความชอบของตนองมากกวาการหาจากหลงขຌอมูลอืไนละระหวางคลิปวีดีอทีไ
ถูกบงปันมาจากตราสินคຌากับพืไอน  กลุมตัวอยางทัๅง โ จนนอรชัไนลือกทีไจะบงปันคลิปวิดีอ
ตอจากพืไอนมากกวา  พราะพืไอนมีความชอบคลຌายโ กัน ละคลิปวีดีอทีไพืไอนบงปัน คน
ทัไวเปนาจะยังเมคยดูทาคลิปวิดีอทีไตราสินคຌาบงปัน  อีกทัๅงการบงปันคลิปวิดีอตอจากพืไอน
ป็นการบอกหลงทีไมาวาดูคลิปวิดีอนีๅมาจาก฿คร   
  ประภทคลิปวิดีอทีไกลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์  อยากบงปันป็นพิศษมี
ความหลากหลายตกตางกันเป คือ  คลิปวิดีอประภทซึๅงกิน฿จทีไสดงความสัมพันธ์ระหวางพอ
มลูก, ประภทตลก พราะท า฿หຌหัวราะ คลายครียด, ประภท฿หຌงคิด ฿หຌผูຌอืไนฉุกคิด,  ประภท
กีไยวกับการทองทีไยว,  ประภทดูลຌวนารัก ชน คลิปกีไยวกับสัตว์ลีๅยงนารัก,  ประภทสรຌาง
ความประทับ฿จ ดูลຌวรูຌสึกดี  ละคลิปวิดีอทีไเมอยากบงปัน คือ ประภทรุนรง ตอยตี หรือ
ตก฿จกลัว  พราะป็นคลิปทีไเมหมาะสม ดูลຌวเมกิดประยชน์ตอตนองละผูຌอืไน อีกทัๅงยังป็น
ตัวอยางทีไเมดีกยาวชน    สวนคลิปวิดีอทีไกลุมตัวอยางจนนอรชัไนวาย  อยากบงปันป็น
พิศษ  คือ  คลิปประภท฿หຌก าลัง฿จ ฿หຌงคิด฿นชิงบวก  พราะ฿หຌพลัง฿นการด านินชีวิต มีก าลังมี
รง฿จ  ละคลิปวิดีอทีไเมอยากบงปันคือ  ประภทตีกันหรือสรຌางความรุนรง พราะดูลຌวหดหู
฿จ ดูลຌวนาสมพชกับสิไงทีไกิดขึๅน  ซึไงเมตกตางจากลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์ 
  รงจูง฿จทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางทัๅง  โ  จนนอรชัไนบงปันคลิปวิดีอ คือ นืๅอ
รืไอง นืๅอหาของคลิปวิดีอ  พราะคลิปวิดีอทีไนืๅอรืไองดี ยอมนาสน฿จ นาติดตาม ยิไงนืๅอรืไองทีไมี
จุด฿หຌลุຌนหรือตืไนตຌน จะท า฿หຌเมรูຌสึกบืไอ ละท า฿หຌอยากบงปัน฿หຌผูຌอืไน  อีกทัๅงนืๅอรืไองตຌองสัๅน 
กระชับ เมยืดยืๅอละเมยาวจนกินเป  นอกจากนืๅอรืไองลຌว สิไงทีไกลุมตัวอยางสน฿จคือ คุณภาพ
ของการถายท าละรูปภาพตัวอยางของคลิปวิดีอ 

  วลา฿นการด านินรืไองเมมีผลตอการรับชมละบงปันของกลุมตัวอยางทัๅง  โ  
จนนอรชัไน  ถຌานืๅอหาละการน าสนอของคลิปวิดีอมีความนาสน฿จ ละป็นประภทคลิป
วิดีอทีไกลุมตัวอยางชอบป็นการสวนตัว  ถึงมຌคลิปวิดีอจะมีระยะวลากิน 5 นาทีกใรับชม  ต
ถຌากิน  โ-ใ  นาที  กลุมตัวอยางบางคนรูຌสึกวานานกินเปทีไจะบงปัน฿หຌคนอืไน ถึงมຌนืๅอหาจะ
นาสน฿จมากกใตาม  พราะคิดวาความยาวของคลิปวิดีอจะรบกวนผูຌอืไนละดຌวยความยาวทีไ
ยาวนานจะท า฿หຌผูຌอืไนเมกดดูคลิปวิดีอนีๅ 
  กลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์รูຌสึกวาตนองดนหลอกหลังชมคลิปวิดีอทีไฉลย
ตอนทຌายวาจง฿จขายสินคຌา  พราะรูຌสึกวาการท าบบนีๅลนกับความรูຌสึกของผูຌบริภคละจะเม
สน฿จ฿นตราสินคຌานัๅนอีก   สวนกลุมตัวอยางจนนอรชัไนวาย รูຌวาคลิปวิดีอสมัยนีๅจัดท าขึๅนพืไอ
ขายสินคຌาอยูลຌว อยูทีไวาท าออกมา฿นงบวกหรืองลบ  ถຌาท าออกมาขายสินคຌาลຌวภาพรวมของ
หนังฆษณาป็นงบวกกใรูຌสึกดีละอยากบงปัน ตถຌาท าออก฿นงลบจะเมชอบ฿นตราสินคຌานัๅน 
ละถຌาเมจ าป็นจะเมซืๅอผลิตภัณฑ์ของตราสินคຌานัๅน 
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สรุปผลการสัมภาษณ์ชิงลึก 

ค าถาม Generation X Generation Y 

คลิปวิดีอ10 รืไองทีไชอบ
มากทีไสุดละอยากบงปัน 
พราะหตุ฿ด 

คลิปวิดีอของ เทยประกันชีวิต : 
Unsung Hero ละ 1 นาที = 67 ลຌาน
ความคิด  พราะนืๅอหากีไยวกับ
สังคมเทย  อยากบงปัน฿หຌคน฿นสังคม
เดຌรับรูຌ ละชวยกันท า฿หຌสังคมดีขึๅน 

คลิปวิดีอของ เทยประกันชีวิต : 
Unsung Hero พราะการ
น าสนอทีไสืไอถึงการชวยหลือคน
฿นสังคม ละอยากบงปัน฿หຌคน
฿นสังคมเดຌดู ฿หຌคิดตาม 

คลิปวิดีอ แเ รืไอง ทีไเม
ชอบ พราะหตุ฿ด 

คลิปวิดีอของ Burger King พราะการ
น าสนอทีไดูรุนรงละพฤติกรรมทีไเม
หมาะสมของอาจารย์ละนักศึกษา 

คลิปวิดีอของ Oriental 

Princess  

พราะนืๅอหาละการน าสนอเม
นาสน฿จละยังดูเมรูຌรืไอง 

หตุผลทีไบงปัน แ. สรຌางภาพลักษณ์ของตนอง การ
บงปันอะเรออกเป จะท า฿หຌคนอืไน
มอง฿นลักษณะหรือประภททีไบงปัน 

โ. ชอบป็นการสวนตัวละรูຌสึกวาคลิป
วีดีอนัๅนมีความนาสน฿จใ. อยาก฿หຌคน
อืไนเดຌหในละมีความสุขเปกับสิไงทีไ
บงปันละยังป็นประยชน์กคนอืไน   

1. อยาก฿หຌคนอืไนเดຌสนุก เดຌ
หัวราะ เดຌดูละชอบเปกับคลิป
ทีไบงปัน  
2.  อยาก฿หຌคนอืไนเดຌฉุกคิด เดຌ
ประยชน์จากคลิปทีไบงปัน   

 

ลือกบงปันคลิปวิดีอจาก
หลงขຌอมูล฿ดละพราะ
หตุ฿ด 

จาก Facebook Fanpage พราะ
Fanpage จะพสถ์คลิปวิดีอทีไตัวรา
นัๅนมีความสน฿จ 

จากพืไอน พราะพืไอนมีความ 
ชอบ฿นสิไงทีไสน฿จคลຌายโ กัน 

ประภทคลิปวิดีอทีไอยาก
บงปันป็นพิศษ ละ
พราะหตุ฿ด 

ประภท฿หຌงคิด พราะอยาก฿หຌคนอืไน
เดຌฉุกคิดถึงสิไงตางโ เมพืไอตนองกใคน
รอบขຌาง 

ประภท฿หຌก าลัง฿จ ฿หຌงคิด฿น
ชิงบวก พราะคนอืไนจะเดຌมีพลัง
฿นการด านินชีวิต มีก าลัง฿จ 

คลิปวิดีอประภท฿ดทีไเม
ชอบละเมบงปัน พราะ
หตุ฿ด 

ประภทรุนรง ตอยตีหรือท า฿หຌตก฿จ
กลัว  พราะป็นคลิปทีไเมหมาะสม ดู
ลຌวเมกิดประยชน์ตอตนองละผูຌอืไน 

ประภทตีกันหรือ฿ชຌความรุนรง  
พราะดูลຌวหดหู฿จ นาสมพช 

อะเรคือสิไงทีไนาสน฿จ฿น
คลิปวีดีอ พราะหตุ฿ด 

การลารืไอง  คือ นืๅอรืไองตຌองสัๅน 
กระชับ เมยืดยืไอ เมยาวจนกินเปละ
ตຌองขຌา฿จงาย 

นืๅอรืไองละการด านินรืไอง  
พราะคลิปวิดีอทีไมีนืๅอรืไองดี 
ยอมมีความนาสน฿จ ละการ
ด านินรืไองทีไท า฿หຌอารมณ์ผูຌชม
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ค าถาม Generation X Generation Y 

ขึๅนลง จะมีความนาตืไนตຌน 

วลามีผลตอการรับชม
หรือเม 

เมมีผลตอการรับชม  ถຌาดูคลิปนัๅนลຌว
ชอบ หรือคลิปวีดีอมีการน าสนอทีไ
นาสน฿จ 

เมมีผลตอการรับชม ถຌาคลิปวิดีอ
นัๅนป็นประภททีไสน฿จ 

รูຌสึกอยางเรถຌาดูคลิปวิดีอทีไ
ฉลยทีไหลังวาท าออกมาพืไอ
ฆษณา 

รูຌสึกฉยโ ถຌาคลิปวิดีอนัๅนท าออกมา฿น
ชิงบวก ตถຌาท าออกมา฿นชิงลบจะเม
สน฿จละเมบงปัน 

เมรูຌสึกอะเร พราะขຌา฿จอยูลຌว
วาคลิปวิดีอทีไท าขึๅนมาทุกวันนีๅ 
พืไอการฆษณาขายสินคຌา 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษามีประดในน ามาอภิปรายผล  ดังนีๅ 
1. รูปบบการน าสนอคลิปวิดีอเวรัลมาร์กใตติๅงทีไประสบความส ารใจละเมประสบ

ความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน 

คลิปวิดีอทีไประสบความส ารใจทัๅง 5 รืไอง เดຌก คือ แ. เทยประกันชีวิต ๊ Unsung 

Hero  โ. Dtac : The Power of Love  ใ. Wacoal : Mood Boost-Up Bra  ไ. BKK แst 

Time : ฝรัไงดนคนเทยดาครัๅงรก  5. Burger King : ปลุกอารมณ์ผใดรຌอน฿นตัวคุณ   ฿ชຌทคนิค
ดย฿ชຌ Emotional คือสรຌางคลิปวิดีอทีไมีรืไองราวสอดคลຌองกับความรูຌสึกของผูຌบริภค ซึไงทคนิค 
Emotional ป็นการกระตุຌนความรูຌสึกของผูຌชม ฿หຌมีอารมณ์รวมเปกับสิไงทีไตราสินคຌาตຌองการ
สืไอสารละมืไอผูຌชมขຌาถึงอารมณ์ จะท า฿หຌผูຌชมกิดการบงปันละอยากสงตอ฿หຌกผูຌอืไน ซึไ ง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Elsamari Botha and Mignin Reyneke (โเแใี พบวา  ผูຌชม฿ชຌ
อารมณ์ป็นตัวตัดสิน฿นการบงปัน ถຌาผูຌชมมีอารมณ์ชืไอมยงกับนืๅอหาของวิดีอ  อกาสบงปัน
วิดีอจะสูง ตถຌาเมมีอารมณ์รวมหรือความรูຌสึกชืไอมยงกับวิดีอ อกาสบงปันจะตไ า  นอกจาก
การน าสนอ฿นดຌานอารมณ์ยังมีทคนิค฿นดຌาน  การน าสนอทีไตกตาง  ิUnseen) คือ การคิดนืๅอ
รืไอง฿หຌนอกกรอบตกตางจากคลิปวิดีออืไนโ  ละการน าสนอคลิปวิดีอ฿นรูปบบ฿หຌงคิด฿หຌ
ประยชน์ ิUseful)  กใป็นอีกทคนิคทีไคลิปวิดีอควรมี พราะการทีไผูຌบริภคบงปันเป พวกขา
ตຌองการ฿หຌคนอืไนเดຌรับถึงประยชน์หรืองคิด  ซึไงสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ  มาริสา  ธีรตยาคี
นันท์  ิโ555ี ทีไพบวา  นืๅอหาทีไบอกประยชน์การ฿ชຌงาน มักป็นเป฿นดຌานบวกสอดคลຌองกับ
สังคมละวัฒนธรรมละเมยัดยียดขายสินคຌาจนกินเป  ละนอกจากทคนิคการน าสนอ฿น
รูปบบตางโ คลิปวิดีอทัๅง 5 รืไองทีไประสบความส ารใจยังมีชืไอคลิปวิดีอทีไนาสน฿จละความยาว
ของตละคลิปวิดีอ เมนานจนกินเป฿ชຌวลาประมาณ แ-โ นาทีตอการรับชม  อีกทัๅงมีการป
รมททีไพียงพอละมีการสงตออยางพรหลาย  ท า฿หຌคลิปวิดีอทัๅง 5 รืไองนีๅประสบความส ารใจ
ละมียอดชมกิน สองลຌาน มีคนพูดถึงละสงตอกัน฿นวงกวຌาง 
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คลิปวิดีอทีไเมประสบความส ารใจ฿นดຌานการบงปัน 5 รืไอง เดຌก  แ.  Bar B Q Plaza : 

ป฿หม฿นมุมทีไคุณอาจนึกเมถึง  โ. KFC : จะกิดอะเรขึๅนถຌาคุณหูหนวก แ วัน  ใ. Giffarine : Diet 

Series  ไ.  Think แ Minute : แ นาที ๆ็ ลຌานความคิด  5. Oriental Princess : Girl Go 

Green  สวน฿หญขาดการน าสนอ฿นรืไอง Emotional ทีไ฿หຌผูຌชมขຌามามีอารมณ์รวม฿นการ
น าสนอละยังน าสนอกีไยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินคຌามากกินเป ซึไง Megan O’Neil  (โเแเี 
เดຌกลาวเวຌวา  ขຌอผิดพลาดขຌอ฿หญของการท าเวรัลวีดีอ฿หຌออกมา฿นรูปบบฆษณามากจนกินเป 
จะท า฿หຌผูຌบริภครูຌสึกเมอยากบงปัน  พราะคนสวน฿หญชอบบงปันคลิปวิดีอทีไมีความตลก นา
ตก฿จหรือประหลาด฿จมากกวาการบงปันคลิปวิดีอทีไนຌนฆษณาขายสินคຌา  ละคลิปวิดีอทัๅง 5 
รืไองทีไเมประสบความส ารใจ ยังขาดการปร มททีไพียงพอ  ถึงมຌนืๅอหาการน าสนอ฿นคลิป
วิดีอจะดี  ตถຌาเมเดຌรับการปรมท  คลิปวิดีอนัๅนกใถือวาออกสูสายตาผูຌบริภคนຌอย ละท า฿หຌ
เมป็นทีไพูดถึงหรือบอกตอ เมกิดป็นเวรัลมาร์กใตติๅง 

2. ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอ 

ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอมี ใ ปัจจัยหลัก  คือ ลักษณะนืๅอหาละ
วิธีการน าสนอ  ปัจจัยรองลงมา คือ ความชอบหรือความประทับ฿จหลังชมคลิปวิดีอ ปัจจัย
สุดทຌายคือ  ความหมาะสม฿นการบงปัน   

สิไงทีไกลุมตัวอยาง฿หຌความส าคัญ฿นการบงปันมากทีไสุดจะป็นลักษณะนืๅอหาละวิธีการ
น าสนอ คือ นืๅอรืไองทีไสืไอสาร฿หຌผูຌชมขຌาถึงอารมณ์ละขຌา฿จสารทีไตราสินคຌาตຌองการสืไอสาร
ออกเป  รวมเปถึงความชอบหรือความประทับ฿จสวนตัวของตละบุคคล จะหในเดຌวา ตละคลิป
วิดีอมีคนชอบละเมชอบตกตางกัน  ซึไงสอดคลຌองกับทฤษฎีความตกตางระหวางบุคคล 
ิDefleur  M. , แ้่้ี อธิบายเวຌวา บุคคลมีความตกตางกันหลายประการ  ชน  บุคลิกภาพ  
ทัศนคติ  สติปัญญา ละความสน฿จ  ป็นตຌน  ซึไงความตกตางนีๅขึๅนอยูกับสภาพวดลຌอม สังคม
ละวัฒนธรรม  ท า฿หຌมีพฤติกรรมการสืไอสารหรือการลือกปຂดรับสารทีไตกตางกัน  พราะฉะนัๅน
การปຂดรับสารทีไตกตางกัน มีผลท า฿หຌการตัดสิน฿จบงปันตกตางกันดຌวย  นอกจากนีๅยัง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของ  วิน  รัตนาธีราธร ิโ55ใี   ทีไพบวา ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จสงตอ
หรือเมสงตอ Viral Video มี โ ปัจจัย คือ  ความประทับ฿จหลังจากดูออนเลน์วีดีออันนืไองมาก
จากนืๅอหาละวิธีการน าสนอ  ปัจจัยรองลงมา คือ ความหมาะสมของนืๅอหาทีไจะชร์ลงเป฿น
ครือขายสังคมออนเลน์   ปัจจัยรองลงมา คือ ความชอบหรือความประทับ฿จหลังชมคลิปวิดีอ  
ปัจจัยนีๅป็นอีกปัจจัยทีไท า฿หຌกิดการบงปัน  พราะหลังจากดูคลิปวิดีอจบ ถຌาผูຌชมกิดความชอบ
หรือความประทับ฿จ จะท า฿หຌกิดการบงปันตอทีไสูง  ตมีกลุมตัวอยางหลายคนทีไชอบหรือ
ประทับ฿จรืไองราว฿นคลิปวิดีอ ตกลับเมบงปันพราะเม฿ชประภทของคลิปวิดีอทีไตนองชอบ
หรือสน฿จ  คดูคลิปวิดีอลຌวรูຌสึก ชอบ ประทับ฿จ ต เมเดຌกิดความรูຌสึกทีไอยากจะบงปัน   
ปัจจัยสุดทຌาย คือ ความหมาะสม฿นการบงปัน  พราะผูຌบริภคสวน฿หญดูความหมาะสมกอนทีไ
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จะบงปันคลิปวิดีอออกเป นืไองจากบางคนหวง฿นภาพลักษณ์ทีไคนอืไนมองตนอง  ถຌาการ
บงปันคลิปวิดีอมีลักษณะซใกซีไ อาจท า฿หຌคนอืไนมองวา ป็นคนชอบคลิปวิดีอประภทนีๅ  ละ
การบงปันคลิปวิดีอกีไยวกับรืไองศาสนา การมือง รืไองพศ  ตຌองดูความหมาะสมกอนทีไจะ
บงปัน พราะความหในของคน฿นสังคม อาจจะเมตรงกับผูຌบงปัน ละจะกิดขຌอถกถียงขึๅนเดຌ 

3. จนนอรชัไนอใกซ์ละจนนอรชัไนวายกับการตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอ 

กลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์สวน฿หญชอบคลิปวิดีอประภทซึๅงกิน฿จ ฿หຌงคิดละ
ตลกขบขัน  เมชอบคลิปวิดีอประภทตอยตี รุนรง หรือท า฿หຌตก฿จกลัว  ละลือกทีไจะบงปัน
คลิปวิดีอตอจากพืไอน  กลุมตัวอยางจนนอรชัไนอใกซ์มีความสน฿จ฿นนืๅอหาของคลิปวิดีอ ทีไ
ตຌองสัๅนกระชับ เมยืดยืๅอ  พราะฉะนัๅนระยะวลาของคลิปวิดีอมีผลตอการรับชมละบงปัน ถຌา
นานกิน ใ นาที  จนนอรชัไนอใกซ์เมอยากทีไจะบงปัน  พราะพวกขาคิดวานานกินเปทีไจะมี
฿ครมารับชมซึไงสอดคลຌองกับบทความของ ทวี สมบัติกุลธนะ ิโ5ไ5ี  ทีไพูดถึงการปຂดรับฆษณา
ของกลุมจนนอรชัไนอใกซ์วา  การท าฆษณา฿หຌคนกลุมนีๅควรจะนຌนขຌอมูลทีไป็นจริงทานัๅน 
พราะคนกลุมนีๅจะศึกษา฿นสิไงทีไตนองสน฿จตลอดวลา  ละถຌาพวกขารูຌวาขຌอมูลทีไน าสนอมานัๅน
เมป็นความจริงหรือกินจริง  ขาจะรูຌสึกเมดีตอสินคຌาหรือบริการนัๅนทันที   ดังนัๅนฆษณาทีไจะ
จาะกลุมป้าหมายจนนอรัไนอใกซ์  ควรนຌน฿หຌประยชน์อยางทຌจริงละกลุมคนจนนอรชัไน
อใกซ์ ยังชอบความทຌาทาย  กลຌาสีไยง  ทัๅงดຌานอาชีพการงานหรืองานอดิรก   ซึไงบทความนีๅกใ
สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ ศรีกัญญา  มงคลศิริ ิโ5ไ่ี เดຌวิจัยกีไยวกับพฤติกรรมละรูปบบ
การด านินชีวิตของจนนอรชัไนอใกซ์ทีไมีความตกตางจากจนนอรชัไนอืไน คือ  รักอิสระ  รักการ
ป็นจຌาของกิจการ  กลຌาสดงออกละตຌองการ฿หຌผูຌอืไนยอมรับ  ชอบความจริงตกลียดขัๅนตอน
ละกฎระบียบ  หลง฿หล฿นทคนลยี  หวง฿ยสุขภาพ  หลง฿หล฿นตนองละตราสินคຌา 

กลุมตัวอยางจนนอรชัไนวาย สวน฿หญชอบคลิปวิดีอประภท฿หຌงคิด฿หຌก าลัง฿จ ละ
ตลกขบขัน เมชอบคลิปวิดีอประภทตอยตีหรือสรຌางความรุนรง  ละลือกทีไจะบงปันคลิป
วิดีอตอจากพืไอน  กลุมตัวอยางจนนอรชัไนวาย สน฿จ฿นลักษณะนืๅอหาละการน าสนอ ทีไมี
รืไองราว฿หຌนาติดตาม  พราะฉะนัๅนวลาของการรับชมจึงเมมีผล  ถຌานืๅอรืไองนาสน฿จ นาติดตาม 
ตอยากิน 5 นาที พราะลักษณะนิสัยของคนจนนอรชัไนวาย เมสามารถทนรอนานโ เดຌ  สารทีไ
จะสืไอสารกับจนนอรชัไนนีๅตຌองสัๅนละกระชับ  รวมเปถึงตຌองมัไน฿จวามีประยชน์ตอจนนอรชัไน
วาย  ซึไงสอดคลຌองกับบทความของ Marketing Oops (โ55่ี กลาวถึง  การผลิตคอนทຌนต์฿หຌ
หมาะสมกับหนุมสาว Gen Y  คือ จนนอรชัไนนีๅตຌองสรຌางคอนทຌนต์ทีไมีความตกตาง พืไอดึงดูด
ความสน฿จ ดยตຌองท าการส ารวจ ตีจทย์฿นสิไงทีไกลุมจนนอรชัไนวายสน฿จ ละคอนทຌนต์นัๅน
ตຌองมีประยชน์ ชวยพัฒนา฿นดຌานการ฿ชຌชีวิตของจนนอรชัไนนีๅ  อีกทัๅงตຌองสัๅนกระชับ ขຌา฿จงาย  
เมขายของจนกินเป พราะพวกขาจะรูຌสึกอึดอัด ละคอนทຌนต์ทีไจนนอรชัไนวายชอบตຌองมี
ความตลก สรຌางอารมณ์ขันมืไอดู พราะคนจนนอรชัไนนีๅเมชอบอะเรทีไครียด   ละการบงปัน



 

17 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ แ ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55่) 

ส าหรับจนนอรชัไนวาย สิไงทีไพวกขาตัดสิน฿จบงปันเป สวน฿หญจะป็นนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับ
ตัวองละพืไอนโ หรือบงปันเปลຌวตຌองทห์ ตຌองท า฿หຌตัวองดูฉลาดหรือกระตุຌนความคิด 
เมชนนัๅนกลุมจนนอรชัไนวายจะเมบงปัน  ซึไงกลุมจนนอรชัไนวายชอบรับขาวสารผานสืไอ
สังคมออนเลน์ละนิยมการบอกตอบบปากตอปากกีไยวกับบรนด์ทีไชอบ฿นสืไอสังคมออนเลน์
ละนอกจากนีๅกลุมจนนอรชัไนวาย ยัง฿หຌความส าคัญกับการชืไอมยง ติดตอ ลกปลีไยนขຌอมูล
ผานระบบออนเลน์ละจะเมลิกพฤติกรรมพึไงพาระบบออนเลน์มຌอายุจะมากขึๅน  กลุมจนนอ
รชัไนวาย ชืไอวาสังคมออนเลน์ป็นประยชน์ตอการด านินชีวิตท า฿หຌเดຌขຌาถึงสังคม฿หมโ ละ
เดຌรับความชวยหลือ  ความคิดหในทีไป็นประยชน์  เดຌรียนรูຌสิไงทีไนาสน฿จจากประสบการณ์ชีวิต
คนอืไน฿นสืไอสังคมออนเลน์ละเดຌรูຌจักลก฿นมุมมองทีไกวຌางขึๅน  ิผูຌจัดการ ใๆเ สัปดาห์ , โ55ใี  
ละ ทวี  สมบัติกุลธนะ ิโ5ไ5ี เดຌกลาวถึง พฤติกรรมกีไยวกับจนนอรชัไนวายเวຌวา  จนนอ
รชัไนวายชอบฆษณาทีไนຌนความสนุกสนาน  เมตຌองการขຌอมูลรายละอียดมาก ขຌอความทีไจะสืไอ
ควรป็นขຌอความทีไจ างาย  พราะคนกลุมนีๅสน฿จ฿นชวงวลาสัๅนโ ละคนกลุมนีๅปลีไยนปลงเดຌ
รวดรใวมาก  ภาษาทีไตຌอง฿ชຌควรทันสมัยหรือป็นภาษาดียวกันกับกลุมจนนอรชัไนวาย   
 ดังนัๅน ความตกตางของทัๅง โ จนนอรชัไนตามทีไกลาวมาขຌางตຌนสอดคลຌองกับสมมติฐาน
ทีไตัๅงเวຌ  ซึไงทฤษฎีความตกตางระหวางบุคคล ิIndividual Differences Theory) กลาวเวຌวา คน
ทีไมีลักษณะประชากรตางกัน  จะมีลักษณะทางจิตวิทยาทีไตางกัน ซึไงมีปัจจัย ดังนีๅ  แี  อายุ  ป็น
ปัจจัยทีไท า฿หຌมีความตกตางทางความคิดละพฤติกรรม  คนทีไมีอายุนຌอยมักมีความคิดสรีนิยม  
ยึดถืออุดมการณ์ละมองลก฿นงดีมากกวาคนทีไมีอายุมากกวา  ละคนทีไมีอายุมากกวาจะมี
ความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือปฏิบัติ มองลก฿นงรຌายมากกวาคนอายุนຌอย นืไองจากผาน
ประสบการณ์ทีไตกตางกัน  โี  พศ  ท า฿หຌมีพฤติกรรมการติดตอสืไอสารทีไตางกัน  ชน พศหญิง
มีนวนຌมความตຌองการทีไจะสงละรับสารมากกวาพศชาย  ฿นขณะทีไพศชายเมเดຌมีความ
ตຌองการสงละรับสารพียงอยางดียว  ละยังมีปัจจัยทีไมี อิทธิพลตอการปຂดรับสาร ซึไง 
Schramm (แ้็ใี เดຌกลาวเวຌ คือ  ความสามารถ฿นการรับสารของตละคนเมทากัน อยูทีไสภาพ
รางกายละจิต฿จ  อีกทัๅงสถานภาพทางอารมณ์ป็นอุปสรรคตอความขຌา฿จ฿นความหมายของสาร  
รวมเปถึงทัศนคติ ยังป็นตัวก าหนดทาที฿นการรับละตอบสนองตอสิไงทีไปຂดรับ  ดังนัๅนความ
ตกตางของตละจนนอรชัไน จึงมีผลตอการบงปันทีไตกตางกัน  นืไองจากลักษณะประชากร
฿นดຌานตางโ ทีไตกตางกัน รวมเปถึง ทัศนคติ  อารมณ์ ภูมิหลัง ทีไตกตางกันดຌวย 

ขຌอสนอนะ 

จากผลการวิจัยครัๅงนีๅ  มีขຌอสนอนะ  โ  ประการ฿หญโ คือ 

1. ขຌอสนอนะจากผลการศึกษา 
แ.แ  การท าคลิปวิดีอ฿หຌกิดป็นกระสเวรัลมาร์กใตติๅง   นืๅอรืไองละการ

น าสนอควรมีลักษณะทีไสืไอถึงอารมณ์  พืไอ฿หຌผูຌชมขຌาถึงอารมณ์ทีไคลิปวิดีอตຌองการน าสนอละ
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ควรฝงเปดຌวยประยชน์หรือการ฿หຌงคิดตางโ  พืไอผูຌชมอยากทีไจะบงปัน฿หຌผูຌอืไนเดຌรับรูຌถึง
ประยชน์ละงคิดตางโ  นอกจากนีๅควรมีความคิดสรຌางสรรค์฿นมุมมองทีไตกตางจากดิม  
พราะปัจจุบันคลิปเวรัลมีจ านวนมากบนสืไอสังคมออนเลน์  ละคลิปเวรัลทีไประสบความส ารใจ
ควรจะมีลักษณะทีไตกตาง สืไออารมณ์ละฝงเปดຌวยงคิดหรือประยชน์กผูຌชมนืไองจากกลุม
ตัวอยางสวน฿หญชอบคลิปวิดีอทีไมีรืไองราว฿นการน าสนอทีไ฿หຌงคิด ฿หຌประยชน์฿นดຌานบวก 
หรือคลิปวิดีอทีไ฿หຌความตลกขบขันน าสนอออกมาอยางสรຌางสรรค์  ซึไงคลิปวิดีอประภทนีๅ  กลุม
ตัวอยางลือกทีไจะบงปัน฿หຌกคน฿นครือขายเดຌรับชม 

แ.โ นืไองจากผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางทัๅง โ จนนอรชัไนสวน฿หญเมสามารถ
ทนดูอะเรนานโ ทีไตนองเมเดຌมีความสน฿จเดຌ ดังนัๅนการน าสนอรืไองราวตางโ ผานคลิปวิดีอเม
ควรกิน ใ นาที  พราะภาย฿น ใ นาทีสามารถลารืไองราวตางโ เดຌอยางมากมายละการด านิน
รืไองควรมีจุดทีไ฿หຌอารมณ์ของผูຌชมมีความขึๅนลง  พืไอพิไมความรูຌสึกตืไนตຌนละท า฿หຌผูຌชมอยาก
ติดตามชมคลิปวิดีอจนจบ เมวาจะมีระยะวลานานคเหน 

แ.ใ การสรຌางกระสจากคลิปวิดีอ ฿หຌกิดป็นเวรัลมาร์กใตติๅง  ถຌาสรຌางกระส
ออกมา฿นดຌานบวก  ผูຌบริภคจะรูຌสึกดีตอคลิปวิดีอละตราสินคຌา  ตถຌาสรຌางออกมา฿นดຌานลบ  
ผูຌบริภคสวน฿หญจะกิดความอคติตอคลิปวิดีอละตราสินคຌา  พราะพวกขารูຌสึกวาเมควรลน
กับความรูຌสึก  อีกทัๅงตราสินคຌาอาจจะถูกจมตีอยางหนักจากผูຌบริภค฿นสืไอสังคมออนเลน์ซึไง
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางชอบคลิปวิดีอทีไสรຌางกระส฿นดຌานบวกมากกวาดຌานลบ ละจะ
รูຌสึกดีตอตราสินคຌามากกวาทีไจะอคติ  ถຌาคลิปวิดีอน าสนอบบสรຌางกระส฿นดຌานบวก 

แ.ไ การน าสนอเวรัลมาร์กใตติๅง฿นรูปบบของคลิปวิดีอ  ควรท าออกมา฿นรูปบบ
ทีไสอดคลຌองละหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสินคຌาหรือธุรกิจ  เม฿ชมุงนຌนพืไอสรຌางกระส฿หຌ
ผูຌบริภคบงปันละบอกตอพียงอยางดียว พราะการท าพืไอสรຌางกระสพียงอยางดียวอาจท า
฿หຌภาพลักษณ์ของสินคຌาหรือธุรกิจป็นเป฿นทางลบ  ซึไงผูຌบริภคอาจเมเดຌรูຌสึกดีตอสินคຌาหรือธุรกิจ 

2. ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป 

โ.แ การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ดย฿ชຌการสัมภาษณ์ชิงลึกละวิคราะห์
นืๅอหา฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยางพียง แโ คน  ดังนัๅน พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไสามารถ
น าเปวิคราะห์คนสวนมากเดຌ ควรท าวิจัย฿นชิงปริมาณ ดย฿ชຌบบสอบถาม พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลของ
กลุมตัวอยางมากขึๅนหรือสัมภาษณ์กลุมตัวอยาง฿นจ านวนทีไมากขึๅน   อีกทัๅงเมจ าป็นตຌองศึกษา
ปรียบทียบระหวางจนนอรชัไนอใกซ์ละจนนอรชัไนวาย พราะจะท า฿หຌเดຌขຌอมูลทีไเมลึก  ควร
ลือกศึกษาฉพาะจนนอรชัไน฿ดจนนอรชัไนหนึไง พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไถูกตຌองละมนย า 

โ.โ งานวิจัยชิๅนนีๅป็นการศึกษากลุมตัวอยาง แโ คน  อาจจะเมสามารถน าเป฿ชຌ
ตีความป็นความหในของคนสวน฿หญเดຌ  ดຌวยงานวิจัยชิๅนนีๅป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ  ขຌอสรุปทีไเดຌ
จึงป็นรายละอียดกีไยวกับทัศนคติ฿นดຌานตางโ ของผูຌ฿หຌสัมภาษณ์จากการชมคลิปวิดีอ  ละ
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ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จบงปันคลิปวิดีอ เมสามารถน าขຌอสรุปจากงานวิจัยครัๅงนีๅเปตีความ
ป็นความคิดหในของคนสวน฿หญ฿นสังคมเดຌ นืไองจากผูຌวิจัย฿ชຌกลุมตัวอยางพียง แโ คนทานัๅน 
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บทคัดยอ 

 ปัจจุบันการสืไอสารกຌาวสูสืไอดิจิทัลท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลตຌองปรับตัว฿หຌขຌา
กับยุคสืไอทีไ ปลีไยนปลง งานวิจัยนีๅจึงมีวัตถุประสงค์ทีไจะศึกษาวิธีการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา 
กระบวนการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา ละปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์
ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล พืไอป็นการพัฒนาองค์ความรูຌละนวทาง฿นการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอ
ดิจิทัล ดย฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึกจากผูຌชีไยวชาญทีไมีประสบการณ์ตรง฿นการคิดสรຌางสรรค์งาน฿น
สืไอดิจิทัล จ านวน 18 ทาน  
 ผลการศึกษาพบวา วิธีการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลมีทีไมาของความคิดสรຌางสรรค์
กิดจากจทย์ทางการสืไอสารละประสบการณ์ ดย฿หຌความส าคัญเปทีไกลุมป้ าหมายละ
ผลิตภัณฑ์ ซึไงองค์ประกอบของความคิดสรຌางสรรค์กิดจากความสามารถทางสติปัญญาละ
ความสามารถทางดຌานจิต฿จละความรูຌสึก ดยบงประภทของความคิดสรຌางสรรค์จากนวคิด
ละต าหนงของผลิตภัณฑ์ ทางดຌานกระบวนการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลพบวาขัๅนตอน
การคิดสรຌางสรรค์บงออกป็น 4 ขัๅนตอน เดຌก การทราบขຌอมูลพืๅนฐาน การคิดนวคิดหลัก การ
ออกทคนิคความคิดควบคูเปกับรูปบบการน าสนอ ละการสะทຌอนความคิด อีกทัๅงวิคราะห์
สภาพวดลຌอมภายนอกของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลพบวา ปัจจัยทางดຌานสังคม ดຌาน
ศรษฐกิจ ดຌานนยบาย ละดຌานทคนลยี ป็นปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ของนัก
สรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

ค าส าคัญ:  ความคิดสรຌางสรรค์ุ สืไอดิจิทัล, ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

 

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2
 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ-

หารศาสตร์ 
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Abstract 

In the present communication are moving into digital media. Creative has 

to adapt to media change.  The purposes of this study were to examine creative 

advertising method, creative advertising procedure and factors effecting creativity 

in digital media in order to develop knowledge and creative concept in digital 

media.  In-depth Interview is conducted with 18 experts who experienced 

creativity in digital media.  

The study found that creative advertising in digital media comes from 

communication assignments and experiences which emphasized on target group 

and product.   Creativity composed of intellectual abilities together with mental and 

emotional abilities which can be categorized from concept and figure of 

product.Creative Advertising in digital media procedure can be divided to 4 

procedures as follows: Basic Information Perception, Main Idea Mentation, 

Technical Thinking with Presentation and Reflection. Moreover external 

environment analysis found that Society, Economy, Policy and Technology Factors 

are influence creativity of creative in digital media.   

 

Keyword: Creativityุ Digital Media, Advertising in Digital Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ แ ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55่) 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันทคนลยีทางการสืไอสารเดຌพัฒนาเปอยางมาก ดยมีครืไองมือสืไอสารทีไทันสมัย
สามารถรับสงขาวสารเดຌอยางรวดรใว จึงท า฿หຌการติดตอสืไอสารของมนุษย์ป็นเปอยางรวดรใว 
สะดวก ละกวຌางขวาง ราอาจรียกเดຌวา การสืไอสารเดຌกຌาวสู ฮยุคสืไอดิจิทัลฮ อยางทຌจริงิRichard 

Smith, 2013ี การกຌาวหนຌาของครืไองมือการสืไอสารท า฿หຌสืไอเม฿ชผูຌควบคุมผูຌรับสืไออีกตอเป ต
ป็นสืไอองทีไตຌองปรับขຌาหาผูຌรับสืไอมากขึๅน ดยตຌองปรับปลีไยนตัวอง฿หຌป็นทีไตຌองการของผูຌรับสืไอ 
พืไอ฿หຌตัวองอยูรอด฿นสืไอดิจิทัล ิNick Morganุ 2013ี 
 สืไอดิจิทัลยุค฿หมทีไปลีไยนปลงเปจะท า฿หຌกຌาวขຌาสูยุคหงความจริญทางวัฒนธรรม
ความคิดสรຌางสรรค์ละความหลากหลายตลอดจนการมีทางลือกทีไมากมายมหาศาลละสืไอดิจิทัล
ยุค฿หมทีไผลิตดยคนทัไวเปจะกลายป็นพลังทีไส าคัญทีไสุดของอุตสาหกรรมสืไอ฿นยุคหนຌานัก
สรຌางสรรค์ฆษณาจึงตຌองปรับตัวกับการปลีไยนปลงของสืไอดิจิทัล มืไอสืไอทีไปลีไยนปลงเปท า฿หຌ
กิดผลกระทบดยตรงกับการสืไอสาร ซึไงป็นสิไงทีไนักสรຌางสรรค์ฆษณาตຌองค านึงถึงป็นประการ
รก โ พืไอ฿หຌสามารถท าการสืไอสารเปยังผูຌบริภคเดຌอยางถูกตຌองละรูຌจักวิธีการขຌาถึงทีไถูกวิธี 
ิสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ุ 2549ีซึไงจุดนีๅยอมสงผลกระทบตอรูปบบการท าการตลาด฿นงานฆษณา  
 การขຌาสูสืไอดิจิทัลนีๅ สารทีไนักสืไอสารสงออกเปสามารถปลความหมายออกเปเดຌหลาย
บบ นืไองจากผูຌรับสารตละคนจะสามารถขຌาถึงนืๅอหาเดຌทัๅงหมด ละตีความหมายตาม
ประสบการณ์หรือ฿นความขຌา฿จของตนอง อีกทัๅงผูຌรับสารยังสามารถตຌตอบนืๅอหาหรือสดง
ความคิดหในเดຌ฿นหลายงมุมดังทีไรียกเดຌวาป็น Prosumer ซึไงบางครัๅงอาจจะท า฿หຌการสืไอสาร
ปลีไยนปลงเป฿นอีกทางหนึไง ดຌวยพฤติกรรมของ Prosumer ท า฿หຌสืไอดิจิทัลพิไมอกาสละขีด
ความสามารถ฿นการขຌาถึงผูຌบริภค ดยฉพาะสามารถสืไอสารเดຌอยางรวดรใว ิทันทีี ละสามารถ
ขຌาถึงผูຌรับเดຌสวนตัวมากขึๅน ซึไงนัไนทากับวา นักสืไอสารจะตຌองจัดกลุม จัดล าดับ ละประภทของ
กลุมป้าหมายอยางรอบคอบ พืไอสรຌางสรรค์นืๅอหาละวิธีการน าสนอ฿หຌชัดจนละหมาะสม 
ิVineet Kaulุ 2012ี ตดຌวยธรรมชาติทีไปลีไยนเปของทัๅงทคนลยี ชองทางการสืไอสาร ละ
พฤติกรรมผูຌบริภค อีกทัๅงองค์ประกอบทีไมีความสัมพันธ์กับฆษณาทีไหลีกหนีเมเดຌ ชน ลูกคຌา ตัว
สินคຌา วลา งินทุน ลຌวนป็นปัจจัยภายนอกของตัวนักสรຌางสรรค์ฆษณาอง ทีไสงผลกระทบ฿หຌมี
ขຌอจ ากัดทางความคิด จึงท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาตຌองค านึงถึงสิไงหลานีๅ พืไอ฿หຌสามารถท าการ
สืไอสารเปยังผูຌบริภคเดຌอยางถูกตຌองละรูຌจักวิธีการขຌาถึงทีไถูกวิธี ิคงดช กีไสุขพันธ์ุ โ55็ี 

ทางดຌานงานวิจัยสวนมากทีไผานมา จะศึกษากรณีดียวกันพียงตชองทางการสืไอสาร
ตกตางกันออกเปซึไงจะนຌนอยูคบนสืไอดัๅงดิมทานัๅน ดยยังเมเดຌค านึงถึงสืไอยุคดิจิทัลทีไก าลังจะ
ขຌามามีบทบาทการปลีไยนปลงครัๅงส าคัญตอวงการสืไอสารฆษณา ดังนัๅนจึงสน฿จท ารืไอง ฮนว
ทางการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลฮ วาวิธีการคิดสรຌางสรรค์ฆษณากระบวนการคิดมีการ
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ปรับปลีไยนเป฿นทิศทาง฿ด ละปัจจัย฿ดทีไสงผลตอความคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล พืไอ฿หຌ
ตอบรับกับสืไอทีไปลีไยนปลงเป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พืไอศึกษาวิธีการคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

2. พืไอศึกษากระบวนการคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

3. พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

ปัญหา฿นการวิจัย 

1. วิธีการคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลป็นอยางเร 

2. กระบวนการคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลป็นอยางเร 

3. ปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลป็นอยางเร 

วิธีการวิจัย 

ผูຌวิจัยเดຌก าหนดระบียบวิธีการวิจัยดยป็นกระบวนวิธีการวิจัย ชิงคุณภาพ เดຌก การ
สัมภาษณ์จาะลึก (In-depth interview)จากนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลรวมทัๅงสิๅน 18 ทาน
ดยมีต าหนง Executive Creative Director / Associated Creative Director / Creative 

Director จ านวน 6 ทาน ต าหนง Creative Group Head / Senior Copy Writer / Senior 

Art Director จ านวน 6 ทาน ละต าหนง Copy Writer / Art Director / Junior Copy 

Writer / Junior Art Director จ านวน 6 ทาน  
ตรวจสอบขຌอมูลสามสຌาดຌานขຌอมูลป็นการตรวจสอบหลงทีไมาของขຌอมูล฿นดຌาน

คุณลักษณะของผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ กลาวคือถຌาบุคคลผูຌ฿หຌขຌอมูลปลีไยนเปขຌอมูลจะหมือนดิมหรือเม 
ิสุภางค์ จันทวานิชุ 2554ี พืไอพิจารณาภาพรวมนวทางการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 
ละวิคราะห์ประมวลผลขຌอมูล  

กระบวนการละวิธีการวิคราะห์จะด านินตามกระบวนการตามนวทางการวิจัยชิง
คุณภาพ ทคนิคการจ านกละจัดระบบขຌอมูลป็นการจ านกละจัดหมวดหมูออกป็นประดใน 
เดຌก การวิคราะห์ขຌอมูลดยพิจารณาประดในหลัก ิMajor Themesี ทีไพบ฿นขຌอมูลทีไเดຌรับจาก
การสัมภาษณ์ทัๅงหมด จากนัๅนจึงน าประดในหลัก ิMajor Themesี มาพิจารณาบงยกออกป็น
ประดในยอย ิSub-Themesี ละหัวขຌอยอย ิCategoriesีิทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์ุ 2553ี 
 

ผลการวิจัยละอภิปรายผลการวิจัย 

 การสัมภาษณ์ชิงลึกจะท า฿หຌทราบถึงนวคิด฿นหลากหลายงมุมของผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ อีก
ทัๅงยังสามารถทราบถึงนวทางการคิดสรຌางสรรค์ดยผานประสบการณ์การท างานของนักสรຌางสรรค์
ฆษณาอยางทຌจริง ดยน าสนอผลผลการวิจัย บงออกป็น 3 ตอน ดังตอเปนีๅ 
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ตอนทีไ แ  วิธีคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

ตอนทีไ โ  กระบวนการคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล  
ตอนทีไ ใ  ปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอ

ดิจิทัล 

ตอนทีไ แ  วิธีคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

1.1 ทีไมาของความคิดสรຌางสรรค์ จากผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์บงการกิดความคิด
ออกป็น 2 บบ เดຌก 

1. ความคิดสรຌางสรรค์กิดจากจทย์ทางการสืไอสาร ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ แเ ฿น แ่ 
คน หในวานักสรຌางสรรค์ฆษณาตຌองขຌา฿จ฿นขຌอมูลทุกอยางพืไอน าเปตอยอดความคิด฿นงาน
ฆษณา ฿หຌตอบจทย์ละตรงตามวัตถุประสงค์ทีไก าหนดเวຌ ซึไงตรงกับชาญณรงค์ พรรุงรจน์ 
ิโ5ไๆี กลาววาความคิดสรຌางสรรค์จะชวย฿นการ฿นสืไอสารฆษณาหรือบอกวัตถุประสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์ ดยนຌนทีไกลุมป้าหมายละผลิตภัณฑ์ป็นประดในส าคัญ฿นการคิดตอบจทย์การ
สืไอสารดังนีๅ 
• ประดในกลุมป้าหมาย ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ 5 ฿น แเ คน หในวาตຌองทราบความตຌองการของ

ผูຌบริภค ซึไงปัจจุบันผูຌบริภคจะบงจากพฤติกรรมนิยมทีไกลุมป้าหมายนัๅน โ ฿หຌความ
สน฿จ ท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาเมสามารถทราบเดຌลยวา กลุมป้าหมายหลานัๅนป็น
฿คร ทราบตพียงคนหลานัๅนชอบหรือสน฿จสิไง฿ดซึไงตรงกับ Wells, Burnett & 

Moriarty (2000) ทีไวาการศึกษาวิคราะห์ขຌอมูลตาง โ ลຌวนป็นรืไองของการคิดทีไอยูบน
หลักการละหตุผล ป็นความพยายามของนักฆษณา฿นการคิดสรຌางสรรค์ผลงานทีไ
สามารถสืไอสารออกมาเดຌถูกตຌอง 

• ประดในผลิตภัณฑ์ ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์อีก 5 ฿น แเ คน ตຌองขຌา฿จถึงผลิตถัณฑ์ทีไจะท าการ
สืไอสาร พืไอดึงจุดดนผลิตภัณฑ์ป็นฐาน฿หຌกิดความคิดสรຌางสรรค์ สอดคลຌองกับผลวิจัย
ของพรรณจริญ วนสงสกุล ิ2539)ทีไวานักสรຌางสรรค์ฆษณา฿ชຌกลยุทธ์การสรຌางสรรค์
ป็นตัวก าหนดความคิดสรຌางสรรค์ ซึไงกิดจากการวิคราะห์ภูมิหลังทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ 

2. ความคิดสรຌางสรรค์กิดจากประสบการณ์ ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ ่ ฿น แ่ คน หใน
วาขึๅนอยูกับสิไงวดลຌอมละประสบการณ์ทีไผานมา พืไอป็นการปຂดมุมมอง฿หม โ ทีไหลากหลาย 
พรຌอมน าออกมา฿ชຌประกอบป็นความคิดทีไจะสามารถผูกรืไองราวตาง โ ฿หຌกิดป็นความคิด฿หมทีไ
สรຌางสรรค์เดຌซึไงตรงกับ Wallach and Kogan(1965) ทีไวาความคิดสรຌางสรรค์ คือความสามารถ
คิดสิไงทีไตอนืไองสัมพันธ์ป็นลูกซ คือ มืไอระลึกถึงสิไง฿ดสิไงหนึไง สิไงนัๅนจะป็นสะพานชวยชืไอมยง฿หຌ
ระลึกถึงสืไงอืไน โ ทีไสัมพันธ์กันตอเปรืไอย โ 
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จากการสรุปผลทีไมาของความคิดสรຌางสรรค์ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 
สามารถสรุปป็นบบจ าลอง ดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพทีไ 1.1  ทีไมาของความคิดสรຌางสรรค์ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

1.2 องค์ประกอบของความคิดสรຌางสรรค์  ป็นหลักพืๅนฐานของความคิดทีไควร
ประกอบดຌวยหลักตาง โดยจากผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์บงความสามารถของนักสรຌางสรรค์
ฆษณาออกป็น 2 ประภท เดຌก  

1. ความสามารถทางสติปัญญา ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ แไ ฿น แ่ คน หในวา
ความสามารถทางสติปัญญาท า฿หຌความคิดปลก฿หม การท างานของสมองจะป็นตัวกระตุຌน฿หຌกิด
การพลิกพลงละกิดการคลองทางความคิด ดยจะสามารถปรับ฿หຌความคิดลงตัวกับหลาย โ สืไอ 
ซึไงตรงตามหลักของ De Bono (1994) ทีไวาคนทีไมีความคิดสรຌางสรรค์ตຌองมีความยืดหยุน ดย
สามารถคดินอกกรอบพืไอปลีไยนมุมมองเดຌรืไอย โ 

2. ความสามารถทางดຌานจิต฿จละความรูຌสึก ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ ไ ฿น แ่ คน หใน
วาความสามารถทางดຌานจิต฿จละความรูຌสึกจะชวย฿หຌกิดความริริไมทีไจะคຌนควຌาหาขຌอมูลละ
ความอยากรูຌอยากหใน หรือความกลຌาสีไยงจะสงผล฿หຌสามารถประยุกต์ความคิดกับงานฆษณา
เดຌมากยิไงขึๅนตรงกับหลักของ Guilford (1967) ทีไวาความคิดสรຌางสรรค์ป็นความสามารถของ
สมองทีไคิดหลายทาง หลายงมุม คิดกวຌางเกล฿หຌมากทีไสุดทาทีไจะนึกเดຌ 

1.3 ประภทของความคิดสรຌางสรรค์ จากผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์บงตามหลักการ
ค านึงถึงหลงทีไมาของความคิดสรຌางสรรค์ออกป็น 2 หลง 

1. ประภทความคิดขึๅนอยูกับนวคิด ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ แแ ฿น แ่ คน หในวานัก
สรຌางสรรค์ฆษณาจะทราบวาควรท าอยางเรกับนวคิด วาหมาะกับสืไอ฿ดหรือรูปบบการน าสนอ
บบเหนซึไงอาจสอดคลຌองกับทฤษฎีประภทความคิดสรຌางสรรค์ทัๅง 4 ประภทกใป็นเดຌ พราะ
ความคิด฿นตละประภทตຌองดูจากตัวของนักสรຌางสรรค์ฆษณาทีไมองการสืไอสารป็นบบ฿ดกับ
นวคิดทีไคิดขึๅนมาพืไอตอบจทย์ทางการสืไอสาร  

ทีไมาของความคิดสรຌางสรรค์ 

ประสบการณ์ จทย์ทางการสืไอสาร 

กลุมป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ 
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2. ประภทความคิดขึๅนอยูกับต าหนงของผลิตภัณฑ์ ดยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ ็ ฿น แ่ 
คน หในวาประภทขึๅนอยูสถานการ์ของตลาดของผลิตภัณฑ์นัๅน โ วามีทิศทางเป฿นทาง฿ด ตຌอง
มอง฿หຌออกวาควรจะด านินการสืไอสารบบดิมหรือตຌองปรับปลีไยนการสืไอสารบบ฿หม พืไอ฿หຌ
ตอบวัตถุประสงค์ทางการสืไอสารซึไงสอดคลຌองกับ Wells, Burnett & Moriarty (2000) ทีไวาการ
คิดสรຌางสรรค์ผลงานทีไสามารถสืไอสารออกมาเดຌถูกตຌอง ตรงกับความตຌองการของผูຌรับสาร฿น
ชวงวลาทีไหมาะสม 

ตอนทีไ 2  กระบวนการคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา ฿นสืไอดิจิทัล  
ก าหนดกระบวนการคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลเวຌ 4 

ขัๅนตอน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 2.1  กระบวนคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

1. การทราบขຌอมูลพืๅนฐาน จากผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์สวน฿หญคิดวา ตຌองขຌา฿จ
ขຌอมูลผลิตภัณฑ์ ขຌอมูลคูขง พฤติกรรมผูຌบริภค หรือปัญหาการสืไอสารทีไผานมา รวมเปถึง
วัตถุประสงค์การสืไอสาร ขຌอมูลหลานีๅจะชวยทราบถึงปัญหาละประดในตาง โ 

ตรงกับ Bovee, Thill, and Wood (1995) ทีไวาการรวบรวมปัญหาทีไกิดจากขຌอมูลตาง โ 
จะท า฿หຌหในประดในอยางชัดจน พืไอทีไจะเดຌทราบทุกสิไงทุกอยางของปัญหากอนทีไจะมีการกຌเข
ปัญหาดຌวยวิธีการสรຌางสรรค์ฆษณา ของผลิตภัณฑ์ละสอดคลຌองกับผลการวิจัยของ เตรสิทธิ์ อา
รีย์วงศ์  ิ2552)  วาวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงลักษณะนิสัยของประชาชนป็นองค์ประกอบส าคัญทีไ
ชวย฿หຌฆษณาเทยประสบความส ารใจ สดง฿หຌหในวาจ าป็นตຌองมีขຌอมูลพืๅนฐานตาง โ หลานีๅ 
พืไอ฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาขຌา฿จถึงกนทຌของปัญหา ละน าเปสูการคิดทีไตรงประดใน฿นทีไสุด 

ดຌานผลิตภัณฑ ์

กลุมป้าหมาย 

การท างานของสืไอดิจิทัล 

1. การทราบขຌอมูลพืๅนฐาน 

2. การคิดนวคิดหลัก 

3. การออกทคนิคความคิด 

4. การสะทຌอนความคิด 
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2. การคิดนวคิดหลัก จากผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์สวน฿หญคิดวามืไอทราบขຌอมูลตาง 
โ ลຌว จะท า฿หຌทราบประดในของปัญหา พืไอน ามาพัฒนาป็นนวคิดหลัก ดยจะเมลง
รายละอียดหลานัๅนวาจะสืไอสารบบ฿ด ตจะจาะจงนวคิดวาสืไอสารอะเร  

ตรงกับกระบวนการคิดของ พัฒนา ศิริชติบัณฑิต ิ2546) ขัๅนตอนการสรຌางนวคิด ทีไวา
มืไอทราบปัญหาทัๅงหมดลຌวน ามาพัฒนาป็นนวคิด พืไอหาทางลือกของปัญหาละตรงกับผลวิจัย
ของภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์ ิ2542) ทีไวาครืไองดืไมประภทคลาเดຌวางต าหนงทางการตลาด
จากนวคิดหลัก 

3. การออกทคนิคความคิด จากผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์สวน฿หญคิดวาการตก
ความคิด฿หຌเดຌมากทีไสุดป็นการหาทางลือกของความคิด ควบคูเปกับการคิดหาทคนิควิธีการ
น าสนอความคิดนัๅน พืไอจะเดຌพัฒนาตอยอดป็นรูปบบของนวคิดทีไจะน าสนอออกเป พืไอ฿ชຌ
ทคนิคนัๅน฿หຌท าหนຌาทีไของตัวมันอง  

ตรงกับหลักกระบวนการคิดของ พัฒนา ศิริชติบัณฑิต ิ2546) ขัๅนตอนการระดมสมองละ
การบมพาะ ทีไวาระดมความคิดของสมองตาง โ ออกมา฿หຌเดຌมากทีไสุด พืไอขຌามาประยุกต์฿ชຌกับ
การกຌปัญหาละความคิดจะถูกลือกมา฿ชຌวิธีการพัฒนารูปบบนวคิดตละนวคิด ละ
สอดคลຌองกับทฤษฎีการคิดขัๅนตอนความคิดกระจางชัดของ วอลลาส (1965) ทีไวาความคิดเดຌผานการ
รียบรียงละชืไอยงความสัมพันธ์ขຌาดຌวยกับวิธีการ พืไอกิดความกระจางชัดละมนทัศน์ของ
ความคิด  

•  ขຌา฿จหลักการท างานของสืไอดิจิทัล นวคิดจะถูกน ามาพัฒนาควบคูกับรูปบบ
การน าสนอวาจะ฿ชຌทคนิควิธีการบบ฿ด ซึไงรูปบบการน าสนอบนสืไอดิจิทัลมีอยูมากมายละท า
หนຌาทีไตกตางกัน  จึงตຌองอาศัยจุดดนของสืไอพืไอ฿หຌงานฆษณานาสน฿จซึไงตรงกับ ชูศักดิ์ ดช
กรียงเกรกุล ิโ555ี ทีไวาชองทางการชืไอมตอของการท าการตลาดทีไพิไมมากขึๅนสามารถ฿ชຌ
ประยชน์จากสืไอ฿หຌตใมประสิทธิภาพละกิดประยชน์กงานฆษณา  

สอดคลຌองกับบทความของ Sookie Shuen (2012) ทีไวาชองทางตาง โ ของสืไอดิจิทัล
จะชวยสรຌางมูลคาพิไมของสินคຌา฿หຌดูนาชืไอถือละจับตຌองเดຌ ดยจะตຌองสามารถสรຌางรงบันดาล
฿จละอ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌบริภค ละสอดคลຌองกับผลวิจัยของสิรินภา จริญศิริ ิ2543) 
ทีไวาสินคຌาประภทดียวกันน าสนอ฿นรูปบบทีไตางกันยอมสามารถรียกรຌองความสน฿จเดຌตางกัน 

4. การสะทຌอนนวคิด จากผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์สวน฿หญคิดวาความคิด฿นยุคดิจิทัล
ตຌองสามารถขยายเปป็นงานสืไอสารทางดຌานตาง โ เดຌ฿นวงกวຌาง ดยประยุกต์฿ชຌกับทคนิคการ
น าสนอภาย฿ตຌสืไอตาง โ ซึไงงานฆษณาบนสืไอดิจิทัลจะมีตัวลขป็นตัวการันตีมูลคาทางความคิด
วามีประสิทธิภาพมากนຌอยพียง฿ดดยตรงกับหลักกระบวนการคิดของ พัฒนา ศิริชติบัณฑิต 
ิ2546) ขัๅนตอนการ฿หຌออกความคิด ป็นขัๅนตอนของการกลับขຌามาพืไอลือกความคิดทีไส าคัญ 



 

29 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ แ ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55่) 

• การสะทຌอนความคิดดຌานผลิตภัณฑ์ ตຌองสามารถท า฿หຌกิดความนาชืไอถือ฿นบ
รนด์ผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌผูຌบริภคกิดความรูຌสึกเวຌวาง฿จ฿นตัวผลิตภัณฑ์ สงผล฿หຌผูຌบริภคกลับมาละ
ติดตามซืๅอ฿ชຌสินคຌาละบริการอยางตอนืไอง 

• การสะทຌอนความคิดดຌานกลุมป้าหมาย ท า฿หຌรูຌสึกหมือนป็นสวนหนึไง฿น
ชีวิตประจ าวัน  ดยท า฿หຌฆษณาเมรูຌสึกถูกยัดยียดจนกินเป นวคิดจึงตຌองสอดคลຌองพฤติกรรม
ผูຌบริภคดยป็นการมองความตຌองการทีไทຌจริงดยสอดคลຌองกับนวคิดของ Jerome Jeweler 

(1985) ทีไวากระบวนการคิดทีไขใงรงละดีทีไสุดของสินคຌาหรือบริการตຌองสามารถสืไอสารเปยัง
กลุมป้าหมาย อีกทัๅงสอดคลຌองกับผลวิจัยของ ภัทรภร สนเกรกุล ิ2551) ทีไพบวาผูຌบริภครุน฿หมมี
รงจูง฿จ฿ชຌสืไอรูปบบ฿หมมากกวาสืไอดัๅงดิม สงผล฿หຌผูຌบริภครุน฿หมปຂดรับสืไอรูปบบ฿หมมากขึๅน  

 

ตอนทีไ 3  ปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 
การวิคราะห์ปัจจัยภายนอกทีไมีผลกระทบตอความคิดสรຌางสรรค์ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา 

พืไอสามารถทราบปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล ซึไงตรงกับบทความของ 
Amanda Dcosta (2เแแ) ทีไวาครืไองมือการวิคราะห์ปัจจัยภายนอกจะท า฿หຌทราบถึงผลกระทบ
ทีไนอกหนือการควบคุมละมีอิทธิพลตอการด านินงานดยบงปัจจัยเวຌ ไ ดຌาน SEPT  ดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 3.1   ปัจจัยทีไมีผลตอคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

1. ปัจจัยทางสังคม ิSocial - Sี จากผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์สวน฿หญคิดวาปัจจัยทาง
สังคมป็นปัจจัยล าดับรกทีไมีผลกระทบตอความคิดสรຌางสรรค์ นืไองจากความคิดหในของลูกคຌาจะ
ค านึงถึงสวนบงการตลาดมากกวาความคิดสรຌางสรรค์บนสืไอฆษณา ท า฿หຌกลายป็นความคิดทีไ
ครอบคลุมตพียงการตลาดทานัๅน งานฆษณาจึงเมสามารถลนกับความคิดเดຌเมตใมทีไ ยิไง
ปัจจุบันผูຌบริภคบนสืไอดิจิทัลมีพฤติกรรมทีไปลีไยนปลงเป ซึไงสอดคลຌองกับ John Lovett and  

ความคิดสรຌางสรรค์ 
ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางศรษฐกิจ ปัจจัยทางนยบาย ปัจจัยทางทคนลย ี

ทุนการผลติ วลา ลูกคຌา 
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Jeremiah  Owyang (2010) ทีไวาผูຌบริภคริไมทีไจะมีการสรຌางหรืออัพหลดนืๅอหาทีไกีไยวกับบ
รนด์สินคຌา ป็นบอกตอผานการตอบสนองทีไผูຌบริภคสน฿จ ลูกคຌาจึงตຌองระมัดระวังละการควมคุม
การสรຌางสรรค์ฆษณาบนสืไอดิจิทัล฿หຌรัดกุมทีไสุด พืไอเม฿หຌกิดความผิดพลาด฿นอนาคต 

2. ปัจจัยทางศรษฐกิจ ิEconomic - Eี ป็นปัจจัยล าดับทีไสองทีไมีผลกระทบตอ
ความคิดสรຌางสรรค์ ดยคิดวางานบนสืไอดิจิทัลมักจะปຂดกวຌางทางความคิด ท า฿หຌการผลิตชิๅนงาน
ฆษณาตຌองปรับตามความคิดทีไสรຌางสรรค์ขึๅน จากความคิดทีไป็นนามธรรมตຌองท า฿หຌกลายป็น
รูปธรรม ท า฿หຌกิดตຌนทุนการผลิตทีไคอนขຌางสูงจากสิไงทีไคิดเวຌ อีกทัๅงลูกคຌากันงบทุนการผลิตเวຌส าหรับ
งานฆษณาบนสืไอหลักคอนขຌางมาก ท า฿หຌหลือทุนการผลิตมาสูสืไอดิจิทัลเมมากนัก กิดป็นขຌอจ ากัด
ของนักสรຌางสรรค์ฆษณาบนสืไอดิจิทัลทีไจะตຌองคิดงานบนทุนการผลิตทีไจ ากัด  

3. ปัจจัยทางนยบาย (Political- Pี ป็นปัจจัยล าดับทีไสามทีไมีผลกระทบตอความคิด
สรຌางสรรค์นืไองจากดຌานนยบายป็นปัจจัยทีไเมสามารถปลีไยนปลงเดຌ ฿นทางกลับกันกใ
ปรียบสมือนจทย์พืๅนฐานทีไติดมากับการสืไอสาร ผลการวิจัยผูຌ฿หຌสัมภาษณ์สวน฿หญคิดวานัก
สรຌางสรรค์ฆษณาจึงตຌองคิดงานอยูบนพืๅนฐานของความถูกตຌอง พืไอสรຌางมาตราฐาน฿หຌกับ
กลุมป้าหมาย 

สอดคลຌองกับมดล 3I ของ Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan 

Setiawan (2010) ทีไประกอบดຌวย Brand Identity, Brand Image, Brand Integrityป็น
ตัวก าหนดนวทางการสรຌางสรรค์บรนด์ผลิตภัณฑ์ทางดຌานจุดดนของผลิตภัณฑ์ทีไงานฆษณาตຌอง
สามารถสืไอถึงเดຌพืไอสรຌางความตกตางจากคูขงรายอืไน ละการสรຌางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์฿หຌ
ผูຌบริภคขຌา฿จละนึกถึงบรนด์นัๅน โ อีกทัๅงยังตຌองสรຌางมาตราฐาน฿หຌกับบรนด์฿หຌป็นเปตามทีไ
องค์กรก าหนดเวຌ  

4. ปัจจัยทางทคนลยี (Technological - Tี ป็นปัจจัยล าดับสุดทຌายทีไมีผลกระทบ
ตอความคิดสรຌางสรรค์ นืไองจากความคิดป็นสิไงทีไสรຌางสรรค์จินตนาการเดຌอยางเมสิๅนสุด ท า฿หຌ
ความคิดถูกพัฒนาบนสมองของมนุษย์ตลอดวลา จนบางทีทคนลยีของสืไอฆษณาพัฒนาตามเม
ทันหรืออาจจะตຌอง฿ชຌวลา฿นการพัฒนา฿หຌระบบสมบูรณ์พืไอ฿หຌกຌาวทันละรองรับความคิด
สรຌางสรรค ์

ตรงกับนวคิดของ รอฮีม ปรามาทิ2554ี ทีไวาการฆษณาผานระบบครือขาย 
จ าป็นตຌองมีมาตราฐานอินทอร์ฟสทีไหมาะสมพืไอรองรับการน าสนอ ละสอดคลຌองกับ ริชาร์ด 
วัตสัน (2554) ทีไวาผูຌบริภค฿นสืไอดิจิทัลตຌองการความหลากหลาย อยากเดຌ฿นบบทีไตຌองการละ
ทันทีทีไตຌองการ ท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาตຌองคิดผืไอเปอีกกຌาว พืไอ฿หຌตอบจทย์ของผูຌบริภคทีไมี
ความตຌองการขณะนัๅนทันที 
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จากการอภิปรายผลการวิจัย ทีไมาของความคิดสรຌางสรรค์ฆษณา กระบวนการคิด
สรຌางสรรค์ฆษณา ละปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ฆษณาของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอ
ดิจิทัล สามารถสรุปนวทางการคิดสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล เดຌดังนีๅ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ ใ.2  บบจ าลองนวทางการคิดสรຌางสรรค์ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

 จะหในเดຌวาทีไมาความคิดสรຌางสรรค์อาจจะกิดจากจทย์ทางการสืไอสารฆษณาหรือ
ประสบการณ์ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา ซึไงความคิดสรຌางสรรค์นัๅนจะค านึงถึงกลุมป้าหมายละ
ผลิตภัณฑ์฿นการสรຌางนวคิด  
 กลุมป้าหมายละผลิตภัณฑ์นับเดຌวาป็นขຌอมูลพืๅนฐานทีไจะท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณา
บนสืไอดิจิทัลทราบถึงปัญหาทางการสืไอสาร น าเปสูการการคิดนวคิดหลักพืไอทราบประดในของ
ปัญหาทีไจะกຌเข ละมืไอทราบประดในของปัญหากใจะออกทคนิคความคิด ดยการคิดหารูปบบ
วิธีการน าสนอการสืไอสารควบคูเปกับการท างานของสืไอ พืไอ฿หຌรูปบบนวคิดนัๅนสามารถท างาน
฿หຌกิดประสิทธิภาพบนจุดดนของสืไอดิจิทัลตละประภท ละตรวจสอบนวคิดวาสามารถ

ความคิดสรຌางสรรค์ 
ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล 

ทีไมาของความคิดสรຌางสรรค ์

ประสบการณ ์จทย์ทางการ
สืไอสาร

กลุมป้าหมา
ย

ผลิตภณัฑ ์

ดຌานผลิตภณัฑ ์

กลุมป้าหมาย 

การท างานของสืไอดิจิทัล 

1. การทราบขຌอมูลพืๅนฐาน 

2. การคิดนวคิดหลัก 

3. การออกทคนิค
ความคิด
4. การสะทຌอนความคดิ 

ปัจจัยทางศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางนยบาย ปัจจัยทาง
ทคนลยี

ทุนการ
ผลิต

วลา ลูกคຌา 
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สืไอสารเปเดຌครอบคลุมถึงประดในของปัญหาหรือเม ดยตຌองสามารถท า฿หຌผลิตภัณฑ์ป็นทีไ
นาชืไอถือละยอมรับจากผูຌบริภค อีกทัๅงยังตຌองสามารถขຌาถึงกลุมป้าหมายดยเมท า฿หຌรูຌสึกวา
ป็นการฆษณาจนกินเป ซึไงขัๅนตอนความคิดสรຌางสรรค์บนสืไอดิจิทัลลຌวนกิดจากองค์ประกอบ
ทางความคิดทีไกิดจากสติปัญญาหรือกิดจากความสามารถทางดຌานจิต฿จละความรูຌสึก ดยมืไอ
ความคิดนัๅนถูกปลอยออกเปจะสามารถก าหนดประภทของความคิดสรຌางสรรค์นัๅนเดຌ วาจะ฿หຌการ
สืไอสารฆษณาป็นเป฿นทิศทาง฿ด  
 อีกทัๅงปัจจัยภายนอกของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัลทีไสงผลกระทบตอความคิดของ
นักสรຌางสรรค์ฆษณา อันดับรกคือลูกคຌาจຌาของบรนด์ผลิตภัณฑ์ทีไมีอ านาจตัดสิน฿จ฿นงาน
ฆษณาทีไค านึงถึงสวนบงทางการตลาดมากกวาความคิดสรຌางสรรค์ของงาน ดยนักสรຌางสรรค์
จะตຌองสามารถสรຌางสรรค์ผลงานฆษณา฿นสืไอดิจิทัลบนทุนการผลิตทีไจ ากัด ละการท างานของ
สืไอดิจิทัลทีไปลีไยนปลงอยูตลอดวลา ท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาบนสืไอดิจิทัลตຌองคิดงาน฿หຌทัน
ตอสถานการณ์พืไอทีไจะสามารถสรຌางละตอบกระสบนสืไอเดຌ ประกอบกับขຌอก าหนดของบรนด์
ผลิตภัณฑ์ทีไเมสามารถปรับปลีไยนเดຌ นืไองจากบรนด์ผลิตภัณฑ์ตຌองวางภาพลักษณ์฿หຌผูຌบริภค
ขຌา฿จเป฿นทิศทางดียวกันสมอ อีกทัๅงตัวสืไอดิจิทัลทีไยังตຌองพัฒนา฿หຌทันกับความคิดสรຌางสรรค์ 
พืไอทีไจะสามารถรองรับความคิดสรຌางสรรค์฿หຌป็นจริงเดຌ ลຌวนป็นการยาก฿นการคิดสรຌางสรรค์
ฆษณาบนสืไอดิจิทัลทีไยังมีขຌอจ ากัด฿นดຌานตาง โ   

ขຌอสนอนะจากการศึกษางานวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยพบวา ทีไมาของความคิดสรຌางสรรค์กิดจากจทย์ทางการสืไอสารละ
ประสบการณ์ ท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาควรทราบรายละอียดผลิตภัณฑ์ละพฤติกรรมนิยมของ
กลุมป้าหมายบนสืไอดิจิทัล พืไอสามารถสรຌางการรับรูຌทีไถูกตຌองละกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทัๅง
นักสรຌางสรรค์ฆษณาควรออกเปปຂดประสบการณ์฿หม โ เมวาจะป็นการทองทีไยว สวงหา
ความรูຌ฿นดຌานตาง โ เมจ ากัดอยู฿นคดຌานการฆษณา จะท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาสามารถกิด
ความคิดทีไจะน าสิไงตาง โ มาประยุกต์฿หຌสอดคลຌองกับงานฆษณา฿นสืไอดิจิทัลเดຌ 
 2. จากผลการวิจัยพบวา ความคิดสรຌางสรรค์ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา฿นสืไอดิจิทัล ป็น
ความคิดทีไจะตຌองกาะกระส฿นขณะนัๅน ท า฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาตຌองติดตามขาวสารละทราบ
ความนิยมของกลุมป้าหมาย พืไอน ามา฿ชຌกับนวคิดทีไสามารถอิงกับกระสความนิยมเดຌ 
 3. จากผลการวิจัยพบวา นักสรຌางสรรค์ฆษณาจะตຌองทราบการท างานของสืไอตละชนิด
วามีลักษณะการท างานบบ฿ด พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนวคิดละรูปบบของสืไอดิจิทัลทีไมีอยูอยาง
หลากหลาย สงผล฿หຌนักสรຌางสรรค์ฆษณาควรมีการปรับตัว฿หຌทันตอทคนลยี พืไอ฿หຌสามารถ
ขຌา฿จการท างานละการปลีไยนปลงของสืไอดิจิทัลทีไมีการปรับปลีไยนละพัฒนาอยูตลอดวลา  
 4. จากผลการวิจัยพบวา ปัจจัยทีไมีผลตอความคิดสรຌางสรรค์ของนักสรຌางสรรค์ฆษณา
อันดับรกคือลูกคຌา ทีไ฿หຌความส าคัญกับสวนบงทางการตลาดมากกวาความคิดสรຌางสรรค์ ท า฿หຌ
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นักสรຌางสรรค์ฆษณาควรค านึงถึงทัศนคติละความคิดของลูกคຌา พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จ฿นทิศทาง
ดียวกัน ดยตຌองตระหนักถึงประดในทางการตลาดทีไลูกคຌาเดຌก าหนดขอบขตเวຌ 
 5. จากผลการวิจับพบวา การสะทຌอนความคิด฿นสืไอดิจิทัลตຌองสามารถขยายเปเดຌ฿นวง
กวຌาง นืไองจากปัจจุบันการสืไอสารมีหลายชองทางละสะดวกรวดรใว ท า฿หຌจ าป็นตຌองสามารถท า
การสืไอสารออกเปเดຌทันทีบนทุกสืไอ พืไอ฿หຌผูຌบริภคสามารถขຌาถึงละรับรูຌเดຌตลอดวลา การคิด
สรຌางสรรค์นืๅอหาจึงเม฿ชการคิดบบ Linear อีกตอเป ตจะตຌองปรับวิธีการคิด฿หຌขຌากับการ
ท างานของทุกสืไอ ละสามารถสืไอสารเปเดຌพรຌอม โ กัน ป็นวิธีการคิดบบ Non-linear พืไอ
สามารถสืไอสารเดຌรอบทิศทาง ซึไงป็นวิธีทีไหมาะกับรูปบบการท างานของสืไอบนดิจิทัล 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 

 1.ควรศึกษาพิไมติมกีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌสืไอดิจิทัลของกลุมป้าหมายพืไอจะเดຌทราบ
ป็นนวทาง฿นการตอบสนองความตຌองการของกลุมป้าหมาย฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ควรศึกษาทัศนคติของผูຌรับสืไอ฿นงานฆษณาบนสืไอดิจิทัล฿นตละประภท พืไอทราบ
ความคิดหในของกลุมป้าหมายทีไมีตองานฆษณาบนสืไอดิจิทัล 

 3. ควรศึกษากีไยวกับกีไยวกับหลักการท างานของสืไอดิจิทัล พืไอทราบจุดดน จุดดຌอยละ
ความหมาะสม฿นการ฿ชຌงานของสืไอตละประภท พืไอจะเดຌทราบรูปบบการน าสนอหรือลูกลน
ทีไหมาะสมกับนวคิด 

 4. ควรท าการวิคราะห์นืๅอหาระหวางตราสินคຌา฿นสืไอทีไหลากหลาย พืไอป็นการทราบ
การสืไอสารของตราสินคຌาบนสืไอทีไตกตางกัน ดยวิคราะห์ลักษณะของนืๅอหาทีไประยุกต์฿ชຌ฿นต
ละสืไอ วามีนวทางการคิดหรือผลิตนืๅอหาจากหลัก฿ด หรือยึดสิไง฿ดป็นกน฿นการคิดตอยอด
นืๅอหาหลานัๅน 
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ความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบ 

ตอสังคมขององค์กรละความภักดี฿นตราสินคຌาของผูຌประกอบการภาคอกชน 

฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย  
The influence of Corporate Social Responsibility Initiatives  

on Brand Loyalty in Cane and Sugar Industry  

 

ปริตตา สงคราะห์ราษฎร์1 
พรพรรณ ประจักษ์นตร, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 อุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย ถือป็นหนึไง฿นกษตรอุตสาหกรรมส้าคัญทีไชวย
ขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศเทย฿นปัจจุบัน นืไองจากอຌอยของประทศเทยสามารถพัฒนา฿หຌมี 
การปรรูปเดຌมากกวาผลิตภัณฑ์น ้าตาลคุณภาพสูง ตยังสามารถน้าของหลือทิ งจากกระบวนการ
ผลิตน ้าตาล มาพัฒนาตอยอดพืไอผลิตป็นพลังงานหมุนวียนประภทเฟฟງาชีวมวลละอทานอล  
สรຌางความมัไนคงทางพลังงาน฿หຌกับประทศ อีกทั งยังชวยพิไมมูลคา฿หຌกับราคาของวัตถุดิบชนอຌอย  
ซึไงหมายถึงรายเดຌของกษตรกรทีไจะพิไมขึ น  
 อยางเรกใตาม การด้านินงานของผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมนี  มีความกีไยวขຌองกับ  

ผูຌมีสวนเดຌสวนสียหลายภาคสวน ตั งตตຌนทางของกระบวนการผลิตจนถึงปลายทางของ 

การบริภค ครอบคลุมตั งตกษตรกรชาวเรอຌอย ชุมชนทຌองถิไน สิไงวดลຌอม ละผูຌบริภค จึงท้า
฿หຌการด้า นินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ป็นสิไ งทีไส้ าคัญยิไ งส้ าหรับ
ผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมนี  ทีไจะตຌองสดงจตนารมณ์฿นการชวยพัฒนาสังคม พืไอ฿หຌองค์กร
สามารถพัฒนาควบคูเปกับผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสียทุกฝຆายอยางยัไงยืน  

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1) ระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบ 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรผูຌผลิตน ้าตาล 2) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความภักดี 
฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติกับความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี  คือ 
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร อายุระหวาง 18-50 ป จ้านวน 200 คน ดย฿ชຌบบสอบถาม 

ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลส้าหรับงานวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌการวิคราะห์ดยสถิติชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) สถิติการวิคราะห์ถดถอยชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพมันบริหารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ้า คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Analysis) ซึไงป็นสถิติทีไ฿ชຌท้านายความสัมพันธ์ละระดับอิทธิพลของตัวปร ละสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการวิจัยบื องตຌนพบวา 1) กลุมตัวอยางมีระดับความคิดหในทีไหในดຌวยมากทีไสุดกับ
รูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละ
น ้าตาลทราย 3 รูปบบ เดຌก การประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม การตลาดพืไอสังคม
ดยองค์กรธุรกิจ ละการบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ ฿นขณะทีไมีความคิดหใน฿นระดับทีไ
หในดຌวยมากตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมี 3 รูปบบ คือ กิจกรรม
พนักงานจิตอาสา การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ ละการสงสริมกิจกรรมพืไอ
สาธารณประยชน์ ทั งนี  รูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 5 รูปบบ คือ การ
สงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์ การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ การบริจาค
พืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ พนักงานจิตอาสา ละการประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอ
สังคม มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ.05 อยางเรกใตาม รูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร  4 รูปบบ คือ การ
ประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ การ
สงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ ละการตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ ป็นตัวปรทีไมี
ประสิทธิภาพมากทีไสุดตามล้าดับ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ 2) 

ระดับความคิดหในของประชาชนตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับ
ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรมอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ.05 

 

ค้าส้าคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ ความภักดี  
฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม อุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย 
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Abstract 

Thailand Cane and Sugar industry is recognized as one of the most 

valuable agricultural industries that currently drives national economy. Today, 

sugarcane produced in Thailand generates not only qualified sugar outputs, but 

also its downstream products such as biomass power and bio-ethanol which 

helps enhancing national power’s stability and moreover, generate higher revenue 
for sugarcane growers.  

However, Cane and Sugar industry involves several stakeholders through 

its value chain of production such as sugarcane growers, local community, 

environment and consumers. Thus, Corporate Social Responsibility (CSR) is an 

essential practice for entrepreneurs of this industry to apply in their managerial 

process for sustainable development.   

The objectives of this study are to (1) examine the impact of public 

opinion towards Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives; (2) investigate the 

relationship between Attitudinal Brand Loyalty and Behavioral Brand Loyalty. The 

study employed quantitative approach by using questionaire as a data collection 

method. The sampling group in this study consists of 200 Bangkok citizens, age 

between 18-50 years. The statistical analysis for this study is Descriptive Statistics 

and Inferential Statistics which includes Multiple Regression and Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient. 

The results show that the sample groups totally agreed with three CSR 

initiatives of entrepreneurs in Thailand Cane and Sugar Industry including Social 

Responsible Business Practice, Corporate Social Marketing and Corporate 

Philanthropy while agreed with another three initiatives including Workforce 

Volunteer, Caused-Related Marketing and Cause Promotion. The results also show 

that five CSR initiatives including Cause Promotion, Cause-Related Marketing, 

Corporate Philanthropy, Workforce Volunteer and Social Responsible Business 

Practice, showed a statistically significant effect on Attitudinal Brand Loyalty. 

Interestingly, Social Responsible Business Practice, Caused-Related Marketing, 

Cause Promotion and Corporate Social Marketing have greater influence on 

Attitudinal Brand Loyalty than other CSR initiatives. In addition, the finding also 
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found the relationship between Attitudinal Brand Loyalty and Behavioral Brand 

Loyalty. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Attitudinal Brand Loyalty, Behavioral 

Brand Loyalty, Thailand Cane and Sugar Industry   

 

ทีไมาละความส้าคัญ 

 ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร หรือ฿นภาษาอังกฤษรียกวา Corporate Social 

Responsibility (CSR) ถือป็นหนึไง฿นกลยุทธ์การด้านินงานทีไส้าคัญของวดวงธุรกิจ฿นยุค
ปัจจุบัน ทีไสดงถึงจตนารมณ์฿นการมีสวนชวยพัฒนาสังคมละลกอยางยัไงยืน หากตความ
ปลีไยนปลงดຌานสังคม ศรษฐกิจ การมือง ดยฉพาะดຌานทคนลยีทีไท้า฿หຌลกเดຌถูกชืไอมยง
ป็นหมูบຌานลกดຌวยทคนลยีตางโ ทีไพัฒนาขึ นอยางรวดรใว สงผลตอการด้านินธุรกิจทีไมຌจะ
อื อประยชน์ระหวางประทศมากขึ น ตกใน้ามาซึไงความถดถอยของความรับผิดชอบทีไควรมีตอ
สังคม นวความคิดกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร฿นระดับสากล จึงกิดขึ นป็นครั ง
รกมืไอปพ.ศ. 2535 ระหวางการประชุมสุดยอดระดับลกดຌานสิไงวดลຌอม (Earth Summit) ดย
เดຌมีการประกาศ฿หຌความรับผิดชอบตอสังคมมีนวทางการพัฒนาบบยัไงยืน (Sustainable 

Development) ิสถาบันธุรกิจพืไอสังคมตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย, 2555) 

ส้าหรับประทศเทย การด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีความ
สอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจหงชาติฉบับปัจจุบัน มืไอคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ หรือสภาพัฒน์ เดຌอัญชิญหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ฿นพระราชด้าริของ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวภูมิพลอดุลยดช ทีไพระราชทาน฿หຌกพสกนิกรชาวเทยตั งต ปพ.ศ. 
2517 มาประยุกต์฿ชຌพืไอพัฒนาประทศ฿หຌขับคลืไอนเปบนความสมดุล มัไนคง ละยัไงยืน ดย
สามารถน้ามาปรับ฿ชຌกับองค์กรธุรกิจพืไอสรຌางความขຌมขใง฿นการด้านินงานเดຌชนกัน ิสถาบัน
ธุรกิจพืไอสังคม ตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย, 2555)  

ปัจจุบัน ผูຌประกอบการธุรกิจ฿นประทศเทย฿นหลายอุตสาหกรรม ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการด้านินงานพืไอสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ละน้ารืไองนี ขຌาเป
ขับคลืไอนอยางจริงจังมากขึ น นืไองจากการด้านินงานดังกลาวป็นกลยุทธ์การด้านินงานทีไจะชวย
฿หຌกิดประยชน์ทั งตอองค์กร ฿นดຌานของการยกระดับละพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
องค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึ น รวมถึงการสรຌางยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ละความชืไอมัไน฿น
ตราสินคຌาทีไจะกอ฿หຌกิดป็นความภักดีตอตราสินคຌา฿นทຌายทีไสุด ดยผูຌประกอบการก้าหนดกรอบ
การด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร฿นมิติทีไสอดคลຌองกับนวทางการ
ด้านินงานตามหลักมาตรฐาน ISO 26000 ซึไงป็นมาตรฐานสากลวาดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม 
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ละส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ิสมอ.ี เดຌน้ามาจัดท้าป็นนวทางรับผิดชอบตอ
สังคม มอก.26000 ฿นฉบับภาษาเทย ประกอบดຌวย 7 ประดในหลัก เดຌก 1) การก้ากับดูล
องค์กร 2) สิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติดຌานรงงาน 4) สิไงวดลຌอม 5) การด้านินงานอยางป็น
ธรรม 6) ประดในดຌานผูຌบริภค 7) การมีสวนรวมละพัฒนาชุมชน (ศูนย์การพัฒนาละรับผิดชอบ
ตอสังคม, มปป.)) ละองค์กรตางโ เดຌน้าประดในหลานั น มาด้านินงาน฿นรูปบบกิจกรรมตางโ 
6 รูปบบ ตามนวคิดของ Kotler P., Hessekiel D. ละ Lee N. เดຌก การสงสริมกิจกรรม
พืไอสาธารณประยชน์ (Cause Promotion)การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์ 
(Cause-Related Marketing) การตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Social 

Marketing) การบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Philanthropy) กิจกรรม
พนักงานจิตอาสา (Workforce Volunteer) ละการประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม 
(Socially Responsible Business Practices) พืไอสืไอสารผานเปยังผูຌบริภค กอ฿หຌกิด
ผลประยชน์ตอสังคมดยรวม 

฿นมุมของประยชน์ทีไพึงมีตอผูຌบริภคจากการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม  

ขององค์กรนั น พวกขาจะเดຌบริภคสินคຌาหรือบริการทีไมีประยชน์ตอตนอง ทั ง฿นงของ
ประยชน์จากการ฿ชຌสอยประยชน์ชิงอารมณ์ รวมถึงการเดຌป็นสวนหนึไง฿นการชวยหลือสังคม 
ละสังคมจะเดຌรับการพัฒนาดยรวม฿หຌดีขึ นจากการดูล อา฿จ฿สอยางจริงจังจากองค์กร 

ส้าหรับอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย ถือป็นหนึไง฿นกษตรอุตสาหกรรมส้าคัญทีไ
ชวยขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศเทย฿นปัจจุบัน นืไองจากอຌอยของประทศเทยสามารถพัฒนา 
฿หຌมีการปรรูปเดຌมากกวาผลิตภัณฑ์น ้าตาลคุณภาพสูง ตยังสามารถน้าของหลือทิ งจาก
กระบวนการผลิตน ้าตาล มาพัฒนาตอยอดพืไอผลิตป็นพลังงานหมุนวียนประภทเฟฟງาชีวมวล
ละอทานอล สรຌางความมัไนคงทางพลังงาน฿หຌกับประทศ อีกทั งยังชวยพิไมมูลคา฿หຌกับราคาของ
วัตถุดิบชนอຌอย ซึไงหมายถึงรายเดຌของกษตรกรทีไจะพิไมขึ นละมูลคาทางศรษฐกิจ  ิส้านัก
คณะกรรมการอຌอยละน ้าตาลทราย, ม.ป.ป.ี   

อยางเรกใตาม ดຌวยบริบทการด้านินงานของผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมนี  ซึไงมี 
ความกีไยวขຌองกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียหลายภาคสวน ตั งตตຌนทางของกระบวนการผลิตจนถึง
ปลายทางของการบริภค ครอบคลุมตั งตกษตรกรชาวเรอຌอย ชุมชนทຌองถิไน สิไงวดลຌอม ละ
ผูຌบริภค จึงท้า฿หຌการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ป็นสิไงทีไส้าคัญยิไง
ส้าหรับผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมนี  พืไอ฿หຌองค์กรสามารถพัฒนาควบคูเปกับผูຌทีไมีสวนเดຌสวน
สียทุกฝຆายอยางยัไงยืน  

ผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับการด้านินงานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร฿น 

กลุมอุตสาหกรรมกษตรละอาหารทีไผานมา พบพียงการศึกษา฿นดຌานของประดในความ
รับผิดชอบตอสังคมละการพัฒนารูปบบภาวะผูຌน้าทีไมีความรับผิดชอบตอสังคม฿นอุตสาหกรรม
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อຌอยละน ้าตาลทรายเทย ฿นขณะทีไรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทั ง 6 

รูปบบ ตามนวคิดของ Kotler P., Hessekiel D. ละ Lee N. ยังเมมีผูຌทีไศึกษาคຌนควຌา 
กฤชณัท สนทวี (2553) ศึกษาความคาดหวังของประชาชนตอความรับผิดชอบตอสังคม

ขององค์กรธุรกิจ ฿น 8 กลุมอุตสาหกรรม เดຌก กลุมกษตรละอุตสาหกรรม กลุมสินคຌาอุปภค
บริภค กลุมธุรกิจการงิน กลุมสินคຌาอุตสาหกรรม กลุมอสังหาริมทรัพย์  กลุมทรัพยากร กลุม
บริการ ละกลุมทคนลยี พบวา ประชาชนคาดหวัง฿หຌผูຌประกอบ฿นกลุมกษตรละอุตสาหกรรม
อาหาร สดงความรับผิดชอบตอสังคม฿นประดในดຌานสังคมละวัฒนธรรม 

พิศาล พธิ์ทองสงอรุณ (2555) ศึกษาการพัฒนารูปบบภาวะผูຌน้าทีไมีความรับผิดชอบ 

ตอสังคมของกลุมรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาลเทย 47 หง ทัไวประทศ พบวา การพัฒนารูปบบ 

ภาวะผูຌน้า ควรจะริไมตຌนจากการก้าหนด฿หຌการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมป็นหนึไง
฿นนยบายขององค์กร จากนั น จึงริไมขั นปฎิบัติการ ดยน้าผนงานทีไก้าหนดเวຌเปปรับ฿ชຌ฿นชุมชน 
หรือสังคม พืไอกอ฿หຌกิดประยชน์฿นชิงบวกรวมกัน นอกจากนี  ผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ นนี  ยัง
พบวา รงงานน ้าตาลทีไ฿ชຌบรนด์สินคຌาฆษณาผานสืไอมวลชน ฿หຌความสน฿จกับประดในของการ
ด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมมากวารงงานน ้าตาลทีไเมเดຌ฿ชຌบรนด์ฆษณา ละ
คุณลักษณะของผูຌน้า ซึไงประกอบดຌวย บุคลิกภาพ คุณธรรม ทักษะการสืไอสาร การปรับตัวขຌากับ
สถานการณ์ พฤติกรรมของผูຌน้าทีไตຌองมุ งนຌนทีไคน มากกวามุงงาน รูปบบกิจกรรมทีไนຌนการ
ชวยหลือชุมชนรอบขຌาง รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร ลຌวนตป็นปัจจัยส้าคัญตอ
การพัฒนาภาวะผูຌน้าทีไมีความรับผิดชอบตอสังคม 

การศึกษาวิจัย฿นครั งนี  ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไจะศึกษาวาประชาชนทัไวเปนั น มี ความ
คิดหในตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทั ง 6 รูปบบของผูຌประกอบการ 

฿นอุตสาหกรรมนี อยางเร ละความคิดหในนั น สงผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติละ
พฤติกรรมอยางเร พืไอ฿หຌกิดป็นผลการศึกษาชิงบูรณาการทีไสมบูรณ์ ทีไมีทั งรูปบบกิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร  พิไมติมจากการศึกษา฿นมิติดຌานประดใน ละบริบท 

การด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรส้าหรับผูຌผลิตน ้าตาลทีไมีบรนด์ละเมมี  
บรนด์สินคຌา ดังทีไ คยมีผูຌศึกษาลຌวนั นดยประชาชน ถือป็นหนึไง฿นผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย 

จากอุตสาหกรรมนี ฿นฐานะของผูຌบริภค 

 

 วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

1) พืไอศึกษาระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กรผูຌผลิตน ้าตาล  

2) พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติกับความภักดี฿น  

ตราสินคຌาชิงพฤติกรรม 
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 ขอบขต฿นการวิจัย 

ขอบขตการวิจัยครั งนี  คือ ประชาชน฿นกรุงทพมหานคร ทีไซื อสินคຌาจากซุปปอร์มาร์กใต 

ชั นน้า฿นขตธุรกิจสุขุมวิท อายุระหวาง 18-50 ป ทั งพศชายละพศหญิง ซึไงป็นชวงอายุละพศ 

ทีไครอบคลุมผูຌบริภคกลุมปງาหมายของผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย  
ทีไมีตราสินคຌา คือ น ้าตาลมิตรผล น ้าตาลวังขนาย ลิน ละน ้าตาลครบุรี ิKBS) จ้านวน 200 คน  

 

นิยามศัพท์ชิงปฏิบัติการ 
ผูຌประกอบการภาคอกชน฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทราย หมายถึง ผูຌผลิตละ

จ้าหนายผลิตภัณฑ์น ้าตาลทราย฿นประทศเทย ทีไมีตราสินคຌาพืไอการคຌาปลีก (Retail) ดย
หมายถึง 4 บริษัท เดຌก กลุมมิตรผล ิน ้าตาลมิตรผลี กลุมวังขนาย ิน ้าตาลวังขนายี กลุมบริษัท
น ้าตาลเทยรุงรือง ิลินี ละบริษัท น ้าตาลครบุรี จ้ากัด ิมหาชนี (KBS) 

 

ความคิดหในของประชาชนตอรูปบบความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร หมายถึง ระดับ 

ความคิดหในของประชาชนทีไมีตอรูปบบการด้านินงานทีไสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กรผูຌผลิตละจ้าหนายผลิตภัณฑ์น ้าตาลตรามิตรผล วังขนาย ลิน ละ KBS ทั งหมด 6 รูปบบ 

เดຌก 
1. การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ (Cause Promotion) หมายถึง การ

สนับสนุนกิจกรรมพืไอสังคมดຌวยทรัพยากรของบริษัท พืไอกระตุຌน฿หຌกิดความหวง฿ย
ตอปัญหาสังคม  

2. การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ (Caused-Related Marketing) 

หมายถึง การจัดกิจกรรมทีไชืไอมยงการบริจาคพืไอสังคมขຌากับการขายสินคຌา 
บริการ หรือกิจกรรมทีไผูຌบริภคมีสวนรวม พืไอน้ารายเดຌสวนหนึไงจากยอดขายหรือ
กิจกรรมเปชวยหลือสังคม 

3. การตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Social Marketing) หมายถึง 
การจัดกิจกรรมทีไสงสริม฿หຌผูຌบริภคกิดความปลีไยนปลงทางพฤติกรรมทีไจะสงผลดี
ตอผูຌบริภคละตอสังคม  

4. การบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Philanthropy) หมายถึง  
การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลทีไป็นประยชน์ตอสังคม ดยการบริจาคทรัพยากร  

฿นรูปบบของงินหรือสินคຌาของบริษัทดยตรง  
5. กิจกรรมพนักงานจิตอาสา (Workforce Volunteer) การน้าบุคลากรภาย฿น

องค์กรหรือพันธมิตรขຌารวมพัฒนาสังคม฿นรูปบบตางโ 
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6. การประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsible 

Business Practice)  

หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการด้านินงานขององค์กรพืไอ฿หຌกิดประยชน์ตอ
สังคม  

ความภักดีตอตราสินคຌา฿นมิติชิงทัศนคติ หมายถึง การสดงออกทางอารมณ์ ความรูຌสึก
ของลูกคຌาทีไมีตอตราสินคຌา ประกอบดຌวย ความพึงพอ฿จ฿นตราสินคຌา ความเวຌวาง฿จ฿นตราสินคຌา 
การรับรูຌคุณภาพสินคຌาหรือบริการ ละภาพลักษณ์ของตราสินคຌา 

ความภักดีตอตราสินคຌา฿นมิติชิงพฤติกรรม หมายถึง การสดงออกทางพฤติกรรมการซื อ
สินคຌาของลูกคຌาทีไมีตอตราสินคຌา ประกอบดຌวย การบอกตอ฿นชิงบวก 

 

นวคิดละทฤษฎีทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

1. นวคิดดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 

สภาธุรกิจลกพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน หรือ World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) ฿หຌความหมายของค้าวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร เวຌวา 
ความรับผิดชอบตอสังคม คือ พันธสัญญาขององค์กรธุรกิจทีไจะชวยพัฒนาศรษฐกิจ฿หຌกิดความ

ยัไงยืน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัวของพวกขา ชุมชนทຌองถิไน ละ
สังคม  ิTom Fox, Halina Ward, Bruce Howard, 2545)  

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2553) เดຌอธิบายเวຌวา การด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม 

ขององค์กร กอ฿หຌกิดประยชน์กองค์กรทั ง฿นระยะสั นละระยะยาว ทั ง฿นบบทีไจับตຌองเดຌละ  

จับตຌองเมเดຌ รวมถึงภาย฿นละภายนอกองค์กร ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรจะชวยสรຌาง 

ความเวຌวาง฿จ฿หຌกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียตอองค์กร ดยทีไความเวຌวางนั น จะป็นรากฐานส้าคัญ฿น
การด้านินธุรกิจ ลูกคຌาจะกิดความเวຌวาง฿จ฿นการลือก฿ชຌผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิดความ
จงรักภักดีตอตราสินคຌา องค์กรสามารถวางต้าหนงการตลาด฿หຌกับตราสินคຌาเดຌอยางทีไตຌองการ 
ดยมีกิจกรรมการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ป็นปัจจัยทีไสนับสนุนความ
นาชืไอถือ อันจะสงผลถึงความขใงกรงของภาพลักษณ์องค์กร  

Kotler P., Hessekiel D. ละ Lee N. (2556) อธิบายเวຌวาการด้านินงานดຌานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรสามารถบงรูปบบกิจกรรมป็น 6 รูปบบ เดຌก การสงสริม
กิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ (Cause Promotion) การตลาดอิงกิจกรรมพืไอ
สาธารณประยชน์ (Caused-Related Marketing) การตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ 

(Corporate Social Marketing) การบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ (Corporate 

Philanthropy) กิจกรรมพนักงานจิตอาสา (Workforce Volunteer) ละการประกอบธุรกิจดຌวย
วิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsible Business Practice)  
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Kotler P., Hessekiel D. ละ Lee N. (2556) อธิบายถึงรูปบบกิจกรรมทีไสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมของ PetSmart ซึไงป็นบริษัทคຌาปลีกผลิตภัณฑ์ละบริการส้าหรับสัตว์ลี ยงทีไ
฿หญทีไสุด฿นอมริกาหนือ ฿นรูปบบของการสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์฿นครงการ
กอตั งมูลนิธิการกุศล PetSmart Charity ซึไงป็นครงการทีไรณรงค์฿หຌประชาชน  ทัไวลกตระหนัก
ถึงสัตว์ทีไถูกทอดทิ ง ดยครงการดังกลาว สามารถสรຌางความตระหนัก฿นประชาชนทัไวเป ละ
กลุมลูกคຌาของบริษัทองเดຌมาก ซึไงสงผลตอทัศนคติทีไดีระหวางองค์กรละลูกคຌา พนักงาน รวมถึง
ภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กร 

Syed Tauqeer Ahmad, Iram Batool, Salman Ali Quarshi, Ahmed Imran Hunjra 

and Ghulam Shabbir Khan Niazi (2554) ศึกษาความคิดหในของนักศึกษา พนักงาน฿น
มหาวิทยาลัย ละพนักงานบริษัท฿นประทศปากีสถานกีไยวกับผลของกิจกรรมซีอสอาร์฿น
รูปบบการตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ (Cause-Related Marketing) ของ
ผูຌประกอบการอุตสาหกรรมประภท Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ละพบวา
กิจกรรมรูปบบนี  สามารถสรຌางคุณคา฿หຌกตราสินคຌา สรຌางยอดขายละภาพลักษณ์องค์กร 

รักศักดิ์ ทองกิด (2554) ศึกษากลุมตัวอยาง฿นกรุงทพมหานคร กีไยวกับการรับรูຌละการขຌา
รวมกิจกรรมดຌานการสดงความรับผิดชอบตอสังคมทีไมีผลตอความพึงพอ฿จตอปัจจัยดຌานคุณภาพ
สัมพันธ์฿นสายตาของประชาชน฿นกรุงทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรเทย จ้ากัด 
ิมหาชนี ละพบวา กลุมตัวอยางรับรูຌละขຌารวมกิจกรรมซีอสอาร์ประภทการตลาดพืไอสังคม 
(Corporate Social Marketing) ฿นครงการ K SMEs Care มากทีไสุด ซึไงสามารถกอ฿หຌกิดความ
เวຌวาง฿จ ความ฿กลຌชิด ความนาชืไอถือ ความนนอน  

นิภา นิรุติกุล (2554) ศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรี
ราชา กีไยวกับผลของคุณลักษณะความรับผิดชอบตอสังคมทีไมีตอทัศนคติดຌานภาพลักษณ์ของ
องค์กร ละความตั ง฿จซื อสินคຌาของผูຌบริภค฿นอุตสาหกรรมทรคมนาคมเทย พบวา กิจกรรมทาง
การตลาดทีไกีไยวกับปัญหาดຌานสังคม (Cause-Related Marketing) ละการบริจาคดยตรง 
(Corporate Philanthropy) ทีไมีผลตอภาพลักษณ์องค์กร ละสงสริม฿หຌกิดความตั ง฿จซื อสินคຌา  

พักตร์ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) ศึกษารืไองความสัมพันธ์ระหวางความรับผิดชอบตอสังคม  
ิซี อสอาร์ ี  กับภาพลักษณ์ขององค์กรครือซิ มนต์ เทย ิ SCGี  ฿นมุมมองผูຌบริ ภค฿น
กรุงทพมหานคร พบวา องค์กรครือซิมนต์เทย มีการด้านินงานพืไอสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม ผานหลากหลายรูปบบ อาทิ กิจกรรมการตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ (Corporate 

Social Marketing) ชน ครงการสรຌางฝาย฿นคน ซึไงป็นครงการทีไรณรงค์รืไองการรูຌรักษ์฿ชຌน ้า
อยางมีคุณคา฿หຌกับชุมชน การบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ (Corporate Philanthropy) 
฿นครงการมอบทุนการศึกษาครงการศิลปะพืไอยาวชนเทย ป็นตຌน กิจกรรมพนักงานจิตอาสา  

(Workforce Volunteer) อาทิ ครงการสรຌางฝายรวมกับชุมชน ครงการอสซีจีอาสาพัฒนา ป็น
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ตຌน ละการประกอบธุรกิจทีไรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsible Business Practices) 

อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาย฿ตຌตราสินคຌา SCG Eco Value ซึไงป็นสินคຌานวัตกรรมทีไป็นมิตรตอ
สิไงวดลຌอม ละการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรครือซิมนต์เทย สงผล฿หຌ
ประชาชนมีทัศนคติทีไดีตอองค์กร รับรูຌวาป็นองค์กรทีไมีชวยพัฒนาสังคมเทยอยางตอนืไอง 
กอ฿หຌกิดป็นความชืไอถือ ความเวຌวาง฿จ ละความตั ง฿จ฿นการลือก฿ชຌผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  

จากการทบทวนผลงานวิจัย ละวรรณกรรมทีไกีไยวขຌองดังขຌางตຌนพบวา มีผูຌศึกษา คຌนควຌา 
ละวิจัย รูปบบของกิจกรรมพืไอสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ทั ง 6 ประภท ตาม
นวคิดของ Kotler P., Hessekiel D. ละ Lee N. ผลการวิจัย สดง฿หຌหในวากิจกรรมหลานี  
กอ฿หຌกดิผลทีไดีตอธุรกิจ฿นตละกลุมอุตสาหกรรม หลากหลายดຌานดຌวยกัน เดຌก การพิไมจ้านวน
ลูกคຌาละยอดขาย การสรຌางทัศนคติทีไดีระหวางลูกคຌา พนักงาน ละองค์กร การสรຌางภาพลักษณ์
ทีไดี฿หຌกองค์กร ความชืไอถือละเวຌวาง฿จ฿นองค์กร รวมถึงนวนຌมการลือก฿ชຌผลิตภัณฑ์หรือ
บริการจากองค์กร จึงกิดป็นนวทางการศึกษาของผูຌวิจัยทีไจะศึกษารูปบบกิจกรรมทั ง 6 

รูปบบนี  ฿นบริบทของผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย ซึไงป็นตัวปรตຌน 

2. นวคิดดຌานความภักดีของผูຌบริภคตอตราสินคຌา 

Henry Assael ฿หຌความหมายของค้าวา ความภักดีของผูຌบริภคตอตราสินคຌา เวຌวา  
ความจงรักภักดีของผูຌบริภคตอตราสินคຌา คือ การสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกคຌาทีไมีตอ

สินคຌา ซึไงสามารถประมินผลเดຌ 2 ประภท คือ ความจงรักภักดีชิงพฤติกรรม ทีไจะประมินจาก
พฤติกรรมการซื อสินคຌาหรือบริการ ละความจงรักภักดีชิงทัศนคติ ทีไจะประมินจากการทีไลูกคຌามี
ทัศนคติทีไดีตอองค์กร ดยการประมินความจงรักภักดีทีไมีประสิทธิภาพ จะตຌองประมินจากทั ง 2 

ประภท  ิHenry Assael, 2535: 88-89) 

หนึไง฿นกลยุทธ์ทีไส้าคัญส้าหรับนักการตลาดคือการรักษาฐานลูกคຌาดิม สืบนืไองมาจากทีไ 
จอห์น กูຍดมน หนึไง฿นผูຌชีไยวชาญกีไยวกับปัจจัยทีไท้า฿หຌลูกคຌาพึงพอ฿จ เดຌออกมาผยวา บริษัท
รถยนต์ยักษ์฿หญอยาง General Motors ตຌอง฿ชຌงบประมาณ฿นการดึงดูดกลุมลูกคຌา฿หม มากกวา
การรักษากลุมลูกคຌาดิมสูงถึง5 ทา ละ฿นองค์กรทีได้านินงานบบธุรกิจตอธุรกิจ (Business to 

Business: B2B) อาจตຌอง฿ชຌงบประมาณมากขึ นกวา 20-50 ทา ซึไงสดง฿หຌหในวาองค์กรยอม
อยากทีไจะลือกการรักษากลุมลูกคຌาดิมมากกวาการมองหาลูกคຌากลุม฿หมโ (Kotler P. ละ 

Kotler M., 2556) 

David A. Aaker (2534) อธิบายเวຌวา องค์กรทีไ฿หຌความส้าคัญกับการสรຌางความภักดีของ
ผูຌบริภคตอตราสินคຌา จะกอ฿หຌกิดประยชน์ตอองค์กร฿นหลายดຌาน เดຌก 1) การลดตຌนทุน
การตลาด 2) การพิไมอ้านาจทางการคຌา 3) อกาส฿นการสรຌางกลุมลูกคຌา฿หม ละ 4) มีวลา฿น
การพัฒนาสินคຌาหรือบริการ฿หຌทันคูขง   
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หมะหมูด หะยีหมัด ละกอพงษ์ พลยราช ิม.ป.ป.ี อธิบาย฿นผลงานวิจัยรืไองความภักดี 
ตอตราสินคຌาวา สามารถบงออกป็น 2 มิติ฿หญ คือ (1) มิติชิงทัศนคติ ละ (2) มิติชิงพฤติกรรม  
ดยมิติชิงทัศนคติ อยู฿นขั นของการรับรูຌ (Cognitive) ละขั นของความรูຌสึก (Affective) 

ประกอบดຌวยตัวปร คือ การรับรูຌ ความรูຌสึก ความพอ฿จ ความนา฿จถือ ความเวຌ ฿จเดຌ ความ
นายินดี รงกระตุຌน ละความตั ง฿จ มุงมัไน ฿นขณะทีไมิติชิงพฤติกรรม อยู฿นขั นของความตั ง฿จทีไ
จะซื อ (Conative) ละขั นการสดงพฤติกรรม (Action) ประกอบดຌวยตัวปร คือ การซื อซ ้า การ
บอกตอ฿นชิงบวก ละความตใม฿จทีไจะจายพิไมมากขึ น (หมะหมูด หะยีหมัด ละกอพงษ์ พลย
ราช, ม.ป.ป.) 

อนุวัต สงสม (2556) น้าสนอบบจ้าลองชิงนวคิดกีไยวกับอิทธิพลของความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กรธุรกิจ ิซีอสอาร์ี กับความภักดี฿นตราสินคຌาซึไงสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของหมะ
หมูด หะยีหมัดละกอพงษ์ พลยราช ดยอนุวัต สงสม ทบทวนวรรรณกรรมละนวคิดชิง
ทฤษฎี พบวา ซีอสอาร์มีอิทธิพลตอภาพลักษณ์องค์กร การรับรูຌคุณภาพบริการ ความพึงพอ฿จของ
ลูกคຌา ความรูຌสึกชอบ฿นตราสินคຌา ละความเวຌวาง฿จของลูกคຌา อีกทั งยังพบวาซี อสอาร์มีผล
ทางอຌอมตอความภักดีชิงพฤติกรรม ดยมีความภักดีชิงทัศนคติป็นตัวสงผาน 

Asatryan R. ละ Asamoah E. ิม.ป.ป.ี ศึกษาการรับรูຌกิจกรรมการด้านินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาของลูกคຌา ประกอบดຌวย ความพึง
พอ฿จ฿นตราสินคຌา ความเวຌวาง฿จ฿นตราสินคຌา การรับรูຌคุณภาพสินคຌาหรือบริการของตราสินคຌา 
ละภาพลักษณ์องค์กรของตราสินคຌา ดยเดຌท้าการศึกษาผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมการบิน 
จากกลุมตัวอยางประชาชนทัไวเป พบวา การรับรูຌกีไยวกับรูปบบกิจกรรมทีไสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กร มีอิทธิพลชิงบวกดยตรงตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติทั ง 
4 ประภท  

จากการทบทวนผลงานวิจัย ละวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง พบวา การด้านินดຌานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กร สงผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ ละความภักดี฿นตรา
สินคຌาชิงทัศนคติมีผลตอเปยังความภักดีชิงพฤติกรรม จึงกิดป็นกรอบการวิจัยของตัวปรตาม 
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 กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

จากการทบทวนนวคิดละทฤษฎี ผูຌวิจัยเดຌตั งสมมุติฐาน ดังนี   
สมมุติฐานขຌอทีไ 1 ระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบความรับผิดชอบตอสังคม 

ขององค์กรมีความสัมพันธ์ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคต ิ

สมมุติฐานขຌอทีไ 2 ระดับความคิดหในของประชาชนตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ 
มีความสัมพันธ์กับความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม 

วิธีด้านินการวิจัย 
งานวิจัยนี มีวิธีการด้านินการวิจัย ดังตอเปนี  

ความคิดหในของประชาชน 

ตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององค์กร 

 

1. การสงสริมกิจกรรม 

   พืไอสาธารณประยชน์ 
2. การตลาดอิงกิจกรรม 

   พืไอสาธารณประยชน์ 
3. การตลาดพืไอสังคมดยองค์กร 

    ธุรกิจ 

4. การบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กร 

    ธุรกิจ 

5. กิจกรรมพนักงานอาสา 

6. การประกอบธุรกิจดຌวยวิธี 
   ทีไรับผิดชอบตอสังคม 

ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ 
 

 

 
 

ความพึงพอ฿จ฿นตราสินคຌา 

ความเวຌวาง฿จ฿นตราสินคຌา 

การรับรูຌคุณภาพสินคຌาหรือบริการ 

฿นตราสินคຌา 

ภาพลักษณ์ของตราสินคຌา 

 

H1 

ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม 

 

การบอกตอ฿นชิงบวก 

H2 
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1. ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัยครั งนี  คือ ประชาชน฿นกรุงทพมหานคร ทีไซื อสินคຌาจาก 

ซุปปอร์มาร์กใตชั นน้า฿นขตธุรกิจสุขุมวิท อายุระหวาง 18-50 ป ทั งพศชายละพศ
หญิง ผูຌศึกษาลือกกลุมตัวอยางบบเม฿ชຌหลักการความนาจะป็น (Non-Probability 

Sampling) ดยลือกกลุมตัวอยางบบบังอิญ (Accidental Sampling) ดຌวยการจก
บบสอบถามจากกลุมตัวอยางบื องตຌน 200 คน กใบขຌอมูลระหวางวันทีไ 1-20 

พฤษภาคม 2558  

2. การวิคราะห์ขຌอมูล ฿ชຌปรกรมส้ารใจรูป SPSS for Windows ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล
ชิงสถิติ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ดຌวยคาสถิติ
รຌอยละ(Percentage) คาฉลีไย (Mean) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) พืไออธิบายขຌอมูลดຌานลักษณะทางประชากรของผูຌตอบบบสอบถาม ละ
ขຌอมูลบื องตຌนกีไยวกับระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กร นอกจากนี  ยัง฿ชຌสถิติชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 พืไอทดสอบสมมุติฐานทีไตั ง เวຌ  ดยการวิ คราะห์ถดถอยชิ งพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ซึไงป็นสถิติทีไ฿ชຌท้านายความสัมพันธ์ละระดับอิทธิพลของตัว
 ป ร ตຌ น ทีไ มี ต อ ตั ว  ป ร ต า ม   ล ะ ส ถิ ติ ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง 

พียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ซึไงป็นคาสถิติทีไ฿ชຌ
วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง 2 ตัวปร 

 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

ขຌอมูลทัไวเปดຌานประชากร 
 ผลการวิจัยบื องตຌนพบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง อายุระหวาง 36-40 
ป มีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน มีสถานภาพสด ละ 

฿ชຌผลิตภัณฑ์น ้าตาลตรามิตรผลมากทีไสุด   
 

ระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 

จากตารางทีไ 1 สดง฿หຌหในวา กลุมตัวอยางมีความคิดหใน฿นระดับทีไหในดຌวยมากทีไสุด 

ตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 3 ประภท เดຌก การประกอบธุรกิจดຌวย 

วิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsible Business Practice) การตลาดพืไอสังคมดย
องค์กรธุรกิจ (Corporate Social Marketing) ละการบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ 
(Corporate Philanthropy) ฿นขณะทีไมีความคิดหใน฿นระดับทีไหในดຌวยมากตอรูปบบกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 3 ประภท เดຌก กิจกรรมพนักงานจิตอาสา (Workforce 

Volunteer) การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ (Caused-Related Marketing) ละ
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การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์(Cause Promotion) ดยผลการวิจัยสดงดังตาราง
ดຌานลางนี   
ตารางทีไ 1 สดงคาฉลีไยของระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 

รูปบบกิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

ขององค์กร 

คาฉลีไย สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.การประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอ
สังคม 

4.41 .53205 หในดຌวยมากทีไสุด 

2.การตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ 4.34 .53094 หในดຌวยมากทีไสุด 

3.การบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ 4.28 .61108 หในดຌวยมากทีไสุด 

4.กิจกรรมพนักงานจิตอาสา 4.19 .60383 หในดຌวยมาก 

5.การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ 4.17 .60519 หในดຌวยมาก 

6.การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ 3.88 .69298 หในดຌวยมาก 

ระดับความคิดหในของประชาชนตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ 
จากตารางทีไ 2 สดง฿หຌหในวา กลุมตัวอยางมีความคิดหใน฿นระดับทีไหในดຌวยมากตอ

ความภักด฿ีนตราสินคຌาชิงทัศนคติทั ง 4 ดຌาน ตามล้าดับ คือ ดຌานภาพลักษณ์ของตราสินคຌา ความ
พึงพอ฿จ฿นตราสินคຌา การรับรูຌคุณภาพสินคຌาหรือบริการ฿นตราสินคຌา ละความเวຌวาง฿จ฿นตรา
สินคຌา ดยผลการวิจัยสดงดังตารางดຌานลางนี  

 

ตารางทีไ 2 สดงคาฉลีไยของระดับความคิดหในของประชาชนตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิง
ทัศนคติ 

ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ คาฉลีไย สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ภาพลักษณ์ของตราสินคຌา 4.16 .70490 หในดຌวยมาก 

ความพึงพอ฿จ฿นตราสินคຌา 4.07 .53408 หในดຌวยมาก 

การรับรูຌคุณภาพสินคຌาหรือบริการ฿นตราสินคຌา 4.02 .60712 หในดຌวยมาก 

ความเวຌวาง฿จ฿นตราสินคຌา 3.87 .67853 หในดຌวยมาก 

ระดับความคิดหในของประชาชนตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม 
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จากตารางทีไ 3 สดง฿หຌหในวา กลุมตัวอยางมีความคิดหใน฿นระดับทีไหในดຌวยมากตอ
ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรมทีไป็นผลจากความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ ดย
ผลการวิจัยสดงดังตารางดຌานลางนี  
ตารางทีไ 3 สดงคาฉลีไยของระดับความคิดหในของประชาชนตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิง
พฤติกรรม 

ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม คาฉลีไย สวน
บีไยงบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

การบอกตอ฿นชิงบวก 4.13 .57233 หในดຌวยมาก 

การทดสอบสมมุติฐาน  
1) สมมุติฐานขຌอทีไ 1 ระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา รูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร  

5 รูปบบ คือ การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์  การตลาดอิงกิจกรรมพืไอ
สาธารณประยชน์ การบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ กิจกรรมพนักงานจิตอาสา ละการ
ประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับความภักดี฿นตราสินคຌาชิง
ทัศนคติอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ.05 ฿นขณะทีไรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค์กรประภทการตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจเมมีความสัมพันธ์กับความภักดี฿นตรา
สินคຌาชิงทัศนคติอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดยผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ 4 ดຌานลางนี  
ตารางทีไ 4 สดงคาสหสัมพันธ์ระหวางรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร 
ละความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ 

ตัวปร คาสหสัมพันธ์ Sig 

1.การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์ .325 .000 

2.การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์ .360 .000 

3.การตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ .111 .059 

4.การบริจาคพืไอการกุศลดยองค์กรธุรกิจ .211 .001 

5.กิจกรรมพนักงานจิตอาสา .249 .000 

6.การประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม .361 .000 

ระดับนัยทางสถิติทีไ .05 
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อยางเรกใตาม มืไอทดสอบสมมุติฐานดຌวยสถิติ Multiple Regression Analysis ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบวา ระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กรทีไป็นตัวปรทีไมีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวปรความภักดี฿น
ตราสินคຌาชิงทัศนคติเดຌอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ.05 มี4 ตัวปรตามล้าดับความส้าคัญ คือ 
รูปบบการประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม การตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณะ
ประยชน์ การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ ละการตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ 
ดยทั ง 4 รูปบบรวมกันอธิบายหรือพยากรณ์ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติเดຌรຌอยละ 25.7 
ละรูปบบการประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม มีประสิทธิภาพ฿นการอธิบายหรือ
พยากรณ์มากทีไสุด คือรຌอยละ 13 รองลงมาคือการตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ รຌอยละ 
8.1 การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ รຌอยละ 2.8 ละการตลาดพืไอสังคมดยองค์กร
ธุรกิจ รຌอยละ 1.8 ละป็นเปตามสมมุติฐานทีไตั งเวຌคือระดับความคิดหในของประชาชนตอรูปบบ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ ดย
ผลการวิจัยสดงดังตารางทีไ 5 ดຌานลางนี  
ตารางทีไ 5 สรุปคาสถิติถดถอยชิงพหุคูณของตัวปรอิสระทีไสงผลตอความภักดี฿นตราสินคຌา 

ชิงทัศนคติ 
ตัวปรพยากรณ์ R2 R2 

Change 

R2 

Adjust 

t Sig สัมประสิทธิ์ถดถอย 

 

      B Beta 

1.การประกอบธุ รกิจดຌ วย 

วิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม 

.130 .130 .126 4.888 .000 .325 .327 

2.การตลาดอิงกิจกรรมพืไอ
สาธารณะประยชน์ 
3.การสงสริมกิจกรรมพืไอ
สาธารณะประยชน์ 

.211 

 

.239 

 

.081 

 

.028 

 

.203 

 

.227 

 

3.350 

 

3.065 

.000 

 

.002 

.207 

 

.165 

 

.237 

 

.216 

 

4.การตลาดพืไอสั งคมดย
องค์กรธุรกิจ 

.257 .018 .241 -2.180 .030 -.152 .-153 

ระดับนัยทางสถิติทีไ .05 
 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายเดຌวา กลุมตัวอยาง ซึไงป็นประชาชนทัไวเป฿นขต
กรุงทพมหานคร มีความหในดຌวย฿นระดับทีไมากทีไสุด ละมากตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบ 

ตอสังคมขององค์กรทั ง 6 รูปบบ ดังนั น หากผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทราย
เทย จะด้านินงาน฿น 6 รูปบบกิจกรรมนี  ประชาชนซึไงป็นผูຌบริภคผลิตภัณฑ์น ้าตาลตรามิตรผล 
วังขนาย ลิน ละน ้าตาลครบุรี ิKBS) กใมีความหในดຌวย ตอยางเรกใตาม รูปบบของกิจกรรมทีไจะ
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สงผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติของผูຌบริภคเดຌมากทีไสุดตามล้าดับความส้าคัญมี 4 

รูปบบ คือ รูปบบการประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม การตลาดอิงกิจกรรมพืไอ
สาธารณะประยชน์ การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์  ละการตลาดพืไอสังคมดย
องค์กรธุรกิจ 

 รูปบบการประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม฿นบริบทของอุตสาหกรรมอຌอย
ละน ้าตาลทรายเทยป็นรูปบบกิจกรรมทีไสามารถท้านายความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติเดຌ
มากทีไสุด (รຌอยละ 13 จากรຌอยละ 25.7 หากมีการท้านายความสัมพันธ์รวมกันทั ง 4 รูปบบ) ซึไง
อาจตั งขຌอสังกตทีไป็นหตุผลเดຌวา กลุมตัวอยางซึไงป็นผูຌบริภคผลิตภัณฑ์น ้าตาลกิดการรับรูຌละ
มีความ฿กลຌชิดกับรูปบบการประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคมทีไผูຌประกอบการ฿น
อุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทยมีการด้านินงาน คือ การลดปริมาณการ฿ชຌปุ๋ยวิทยาศาสตร์
หรือสารคมี฿นกระบวนการปลูกอຌอย กระบวนการผลิตน ้าตาลทีไปลอดภัย มีมาตรฐาน ละมี
กระบวนการผลิตน ้าตาลทีไลดการ฿ชຌพลังงาน ชวยอนุรักษ์สิไงวดลຌอม นืไองจากบนบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์น ้าตาลทราย จะมีการอธิบายถึงกระบวนการผลิตทีไมีคุณภาพ ลดการ฿ชຌสารคมี฿นเร
อຌอย ละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมดຌวยการลดการ฿ชຌพลังงาน฿นกระบวนการผลิต รวมถึงมีการติด
ฉลากลดคาร์บอนบนบรรจุภัณฑ์ ส้าหรับตราสินคຌาทีไเดຌรับการรับรอง ชน น ้าตาลมิตรผล ละ
น ้าตาลวังขนาย พืไอสดงมาตรฐานการผลิตละความรับผิดชอบตอสังคม ดยผลการวิจัยดังกลาว 
สอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ วิภาดา วีระสัมฤทธิ์ (2553) ทีไกลาวถึง ความภักดีชิงทัศนคติตอตรา
สินคຌา฿นดຌานความพึงพอ฿จ ทีไระบุวารูปบบกิจกรรมดຌานความรับความผิดชอบตอสังคมของ 
บ ริ ษั ท   อ ด ว า น ซ์  อิ น  ฟ ร์   ซ อ ร์ วิ ส  จ้ า กั ด  ิ ม ห า ช น ี  ห รื อ  อ เ อ  อ ส   ช น  
การปรับปลีไยนระบบการจัดสง฿บจຌงหนี ทางระบบอีมลล์ GSM E-Statement พืไอลดปริมาณ
การ฿ชຌกระดาษ ละพิไมความสะดวก รวดรใว฿หຌกับลูกคຌา ซึไงป็นรูปบบการประกอบธุรกิจทีไ
รับผิดชอบตอสังคม สงผล฿หຌลูกคຌามีความพึงพอ฿จ฿นบริการคุณภาพทีไรวดรใวขึ น ละยังป็น
วิธีการทีไชวยอนุรักษ์สิไงวดลຌอมจากการประหยัดปริมาณการ฿ชຌกระดาษ นอกจากนั น ครงการ
สานรัก ซึไงรณรงค์สงสริม฿นรืไองความขຌมขใงละความผูกพันของสถาบันครอบครัว ซึไงป็น
รูปบบการตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ สงผล฿หຌลูกคຌากิดความพึงพอ฿จ เมปลีไยน฿จจากการ
฿ชຌบริการตราสินคຌา ชนดียวกับ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย ทีไมีการด้านินการพืไอ
รณรงค์สงสริม฿หຌผูຌบริภคขຌา฿จถึงปริมาณการบริภคน ้าตาลทีไหมาะสมตอรางกาย การอนุรักษ์
พลังงาน ละการรณรงค์฿หຌชาวเรอຌอย น้าหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌป็นนวทาง฿นด้ารง
ชีพ ดยกิจกรรม฿นรูปบบการตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจหลานี  ลຌวนลຌวตสงผล฿หຌ
ผูຌบริภคหรือผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นสังคม มีการปรับปลีไยนพฤติกรรม฿หຌป็นเป฿นทางทีไดีขึ น ละสามารถ
ท้านายความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติเดຌชนกัน  
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นอกจากนี  ผลการวิจัยขຌางตຌนนี  ยังสอดคลຌองกันกับผลงานวิจัยทีไระบุวา รูปบบกิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอสังคมสงผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาดຌานความเวຌวาง฿จ ทีไศึกษาดย พักตร์
ศุภางค์ ศรีสวัสดิ์ (2554) รืไองความสัมพันธ์ระหวางความรับผิดชอบตอสังคม ิซีอสอาร์ี กับ
ภาพลักษณ์ขององค์กรครือซิมนต์เทย ิSCGี ละพบวาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาย฿ตຌตราสินคຌา 
SCG Eco Value ซึไงป็นสินคຌานวัตกรรมทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมละการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ละป็นการด้านินงาน฿นรูปบบการประกอบธุรกิจทีไรับผิดชอบตอสังคม ละครงการสรຌาง
ฝาย฿น฿จคน ซึไงป็นกิจกรรมการตลาดพืไอสังคมดยองค์กรธุรกิจ กอ฿หຌกิดความชืไอถือ ความ
เวຌวาง฿จ ละความตั ง฿จ฿นการลือก฿ชຌผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงผลงานวิจัยของ Poolthong 

Y. ละ Mandhachita R.(2552) ทีไสรุปผลเวຌวา การด้านินงานทีไอยู฿นขั นตอนการบริหารงาน
ขององค์กร มีผลตอการรับรูຌคุณภาพของบริการวาป็นธนาคารทีไ฿หຌความส้าคัญกับการพัฒนา
บริการตางโ ฿หຌกลูกคຌาอยางตอนืไอง ซึไงสงผลตอเปยังความเวຌวาง฿จ ซึไงป็นความภักดีตอตรา
สินคຌาชิงทัศนคติ 

 รูปบบกิจกรรมการตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์ ละการสงสริม
กิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์ป็นอีก 2 รูปบบทีไสามารถท้านายความภักดี฿นตราสินคຌาชิง
ทัศนคติชนกัน ดยรูปบบกิจกรรมการตลาดอิงกิจกรรมพืไอสาธารณะประยชน์ ฿นบริบทของ
อุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลเทย มีการจัดคมปญมอบงินสวนหนึไงจากการจ้าหนายผลิตภัณฑ์
น ้าตาล฿หຌกผูຌประสบภัย คมปญการสบทบผลิตภัณฑ์หนึไงชิ นมืไอผูຌบริภคซื อผลิตภัณฑ์พืไอมอบ
฿หຌกับผูຌทีไขาดคลน รวมถึงคมปญสืไอออนเลน์ดຌวยการกด 1 Like ทากับผูຌบริภคจะเดຌมีสวน
รวม฿นการบริจาค฿หຌกับผูຌทีไดຌอยอกาส ซึไงผลการวิจัยสอดคลຌองกับ Syed Tauqeer Ahmad, 

Iram Batool, Salman Ali Quarshi, Ahmed Imran Hunjra and Ghulam Shabbir Khan 

Niazi (2554) ทีไมีผลการศึกษากิจกรรมซีอสอาร์฿นรูปบบการตลาดอิงกิจกรรมพืไอ
สาธารณประยชน์ ของผูຌประกอบการอุตสาหกรรมประภท Fast Moving Consumer Goods 

(FMCG) ฿นประทศปากีสถาน ทีไระบุวามีผลตอการสรຌางยอดขายละภาพลักษณ์องค์กรจຌาของ
ผลิตภัณฑ์ ละน้าเปสูความภักดี฿นตราสินคຌา฿นดຌานทัศนคติ พราะป็นวิธีการด้านินงานทีไเม
พียงสรຌางยอดขาย฿นงของการตลาดทานั น ตยังถือป็นอีกหนึไงวิธีทีไ ปຂด฿หຌผูຌบริ ภค 

มีสวน฿นการชวยหลือสังคมดຌวยชนกัน 

นอกจากนั น รูปบบของการสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ ชน กิจกรรมดิน
การกุศลพืไอรณรงค์ตอตຌานคอรัปชัไน฿นองค์กรธุรกิจเทย รณรงค์฿หຌตระหนักถึงปัญหาของจ้านวน
ชຌางเทยทีไลดลง ละการสรຌางจิตส้านึกรัก฿นอาชีพการปลูกอຌอย฿หຌกับดใกรุน฿หม฿นชุมชน กใป็น
รูปบบทีไสามารถท้านายความภักดี฿นตราสินคຌาเดຌ ดยผลการวิจัยสอดคลຌองกับผลงานวิจัย 
ของพัตราภรณ์ หงษ์ทอง (2542) ทีไระบุวาการทีไบอดี  ชใอป ซึไงป็นบริษัทธุรกิจครืไองส้าอางค์ยักษ์
฿หญของประทศอังกฤษ น้าประดในทางสังคม ดยฉพาะอยางยิไง ประดในดຌานสิไงวดลຌอมละ
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สิทธิมนุษยชน อาทิ ครงการตอตຌานการคຌาสัตว์ละพืช฿กลຌสูญพันธ์ ละครงการสงสริมการนับ
ถือตนองของผูຌหญิง ขຌามาป็นประดในหลัก฿นการรณรงค์ละสืไอสารกับผูຌบริภคมาอยางตอนืไอง 
จนกลายป็นอกลักษณ์ส้าคัญขององค์กร กอ฿หຌกิดความภักดีตอตราสินคຌา฿นดຌานทัศนคติละ
ภาพลักษณ์ทีไดีตอองค์กร นืไองจากผูຌบริภคสามารถจดจ้าอกลักษณ์ของครงการทีไองค์กรรณรงค์
ละชืไอมยงกับวิธีการด้านินงานขององค์กร ทีไสดง฿หຌหในถึงความอา฿จ฿สตอการสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม฿นประดในทีไส้าคัญของสังคม  

อยางเรกใตาม อยางเรกใตาม อีก 2 รูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร  
ทีไเมสามารถท้านายความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติเดຌอยางมีประสิทธิภาพ คือ การบริจาคพืไอ
การกุศลดยองค์กรธุรกิจ ชน การมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา ละมอบอุปกรณ์การ
รียนการสอน฿หຌกับดใกทีไขาดคลน฿นตางจังหวัด ละกิจกรรมพนักงานอาสา ชน การน้า
พนักงานออกเปชวยหลือสังคม฿นยามวิกฤติ การชวยซอมซมรงรียนละบຌานรื อนของ
ประชาชนบริวณรอบรงงาน ละการบ้าพใญประยชน์ตอสาธารณะ อาทิ การท้าความสะอาดคู
คลอง ซึไงผูຌวิจัย เดຌตั งขຌอสังกตุวา รูปบบกิจกรรม฿น 2 รูปบบดังกลาว ป็นรูปบบทีไมีการ
ด้านินงานมานานลຌว ตั งตยุคริไมตຌนทีไมีการน้ารืไอง CSR ขຌามาปรับ฿ชຌ฿นองค์กรผูຌประกอบการ
เทย จึงอาจท้า฿หຌประชาชนมีความคิดหในวาป็นรูปบบกิจกรรมธรรมดาทีไมຌจะสงผลดีตอสังคม 
ตกใป็นพียงรูปบบทีไมีการด้านินงานมานานลຌว 

นอกจากนั น ผูຌวิจัยยังมีความหในวา รูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร  
ทั ง 6 รูปบบตามนวคิดของ Kotler P., Hessekiel D. ละ Lee N., 2554 ป็นรูปบบกิจกรรม
ทีไสามารถน้าเปปรับ฿ชຌเดຌ฿นทุกอุตสาหกรรม นืไองจากมีหลักการพื นฐาน วิธีการละวัตถุประสงค์
ทีไชัดจน฿นตละรูปบบกิจกรรม พียงตการจะน้าเปประยุกต์฿ชຌ฿นตละอุ ตสากรรม 
ผูຌประกอบการจ้าป็นตຌองคัดสรรประดในทางสังคมทีไจะน้ามารณรงค์฿หຌหมาะสมกับปัญหาทีไ
กิดขึ น฿นอุตสาหกรรมนั นโ พืไอสรຌางประยชน์สูงสุดตอสังคมดยรวม ผูຌบริภค รวมถึงผูຌองค์กร
ประกอบการ นอกจากนี  ผูຌประกอบการควรจะค้านึงถึงการสืไอสารรูปบบกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมทั ง 6 รูปบบ ฿หຌผูຌบริภคกิดการรับรูຌละมีความขຌา฿จ ซึไงจะชวยพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการสรຌางความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติตอเป   

2) สมมุติฐานขຌอทีไ 2 ระดับความคิดหในของประชาชนตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิง
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ระดับความคิดหในของประชาชนตอความภักดี 
฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม  

อยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 ซึไงป็นเปตามสมมุติฐานทีไตั งเวຌวาความภักดี฿นตราสินคຌา 

ชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม ดยผลการวิจัยสดงดังตาราง
ดຌานลางนี  
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ตารางทีไ 6 สดงคาสหสัมพันธ์ระหวางความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติละความภักดี 
฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม 

ตัวปร คาสหสัมพันธ์ Sig 

ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ .588* .000 

   

ระดับนัยทางสถิติทีไ .05 
 

จากตารางทีไ 6 สดง฿หຌหในวาความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความ
ภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรมอยางมีนัยส้าคัญทางสถิติทีไ .000 หรือกลาวเดຌวา ความภักดี฿นตรา
สินคຌาชิงทัศนคติมีผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายเดຌวา ระดับความคิดหในของกลุมตัวอยางซึไงป็น
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับความ
ภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม หากกลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ เวຌวาง฿จ รับรูຌคุณภาพสินคຌาหรือ
บริการ ละรับรูຌภาพลักษณ์ตราสินคຌาของผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย 
ทีไมีการด้านินงาน฿นกิจกรรมกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร กใจะสะทຌอน฿หຌหใน฿น
ความภักดีชิงพฤติกรรมดຌวยการบอกตอกีไยวกับตราสินคຌานั น฿นชิงบวก สอดคลຌองกับผลงานวิจัย
ของ Asatryan R. ละ Asamoah E. ิม.ป.ป.ี ทีไศึกษาการรับรูຌกิจกรรมการด้านินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไมีผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาของลูกคຌา ประกอบดຌวย ความพึง
พอ฿จ฿นตราสินคຌา ความเวຌวาง฿จ฿นตราสินคຌา การรับรูຌคุณภาพสินคຌาหรือบริการของตราสินคຌา 
ละภาพลักษณ์องค์กรของตราสินคຌา ฿นอุตสาหกรรมการบิน ละพบวา การรับรูຌกีไยวกับรูปบบ
กิจกรรมทีไสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร มีอิทธิพลชิงบวกดยตรงตอความภักดี฿น
ตราสินคຌาชิงทัศนคติทั ง 4 ประภท ดยสงผลตอความเวຌวาง฿จ฿นตราสินคຌามากทีไสุด รองลงมา 
เดຌก ภาพลักษณ์องค์กรของตราสินคຌา ความพึงพอ฿จ฿นตราสินคຌา ละคุณภาพสินคຌาหรือบริการ
ของตราสินคຌา 

นอกจากนี  ผลการทดสอบสมมุติฐานยังสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ Poolthong Y. ละ 
Mandhachita R. (2552) ทีไศึกษาความคาดหวังของลูกคຌาทีไมีตอการด้านินงานดຌานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กร การรับรูຌภาพลักษณ์องค์กร ละผลทีไมีตอตราสินคຌา กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด ิมหาชนี ดยผลการศึกษา พบวา รูปบบการด้านินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมของธนาคารฯ ทีไ฿หຌความส้าคัญกับประดในดຌานการพัฒนาชุมชน ดຌานพนักงาน 
ดຌานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ละบริการ ละดຌานสิไงวดลຌอม ซึไงมีการขับคลืไอนผานรูปบบ
ตางโ มีผลตอการรับรูຌคุณภาพของบริการวาป็นธนาคารทีไ฿หຌความส้าคัญกับการพัฒนาบริการ



 

56 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

ตางโ ฿หຌกลูกคຌาอยางตอนืไอง ซึไงสงผลตอเปยังความเวຌวาง฿จ ซึไงป็นความภักดีตอตราสินคຌาชิง
ทัศนคติ ละ฿หຌผลตอเปยังความตั ง฿จ฿นการซื อสินคຌาละการบอกตอกีไยวกับสินคຌา฿นชิงบวกทีไ
ป็นความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม ซึไงสามารถพิสูจน์กรอบนวคิดชิงทฤษฏีทีไพัฒนาดย
อนุวัต สงสม (2556) ซึไงอธิบายวาบบจ้าลองสຌนทางอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคก์รทีไมีตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติดยตรง฿นดຌานการรับรูຌคุณภาพบริการ ซึไงจะมีผล
ตอเปยังความเวຌวาง฿จละความชอบ฿นตราสินคຌา ซึไงลຌวนป็นองค์ประกอบของความภักดี฿นตรา
สินคຌาชิงทัศนคติ อีกทั งยังพบวาการด้านินงานความรับผิดชอบตอสังคมมีผลทางอຌอมตอความ
ภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรมดยมีความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติป็นตัวสงผาน  

 

ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการวิจัย  
1. ผลการศึกษาพบวา มี 4 รูปบบกิจกรรมการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอ

สังคมขององค์กรทีไมีผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติตามล้าดับความส้าคัญ เดຌก 
รูปบบการประกอบธุรกิจดຌวยวิธีทีไรับผิดชอบตอสังคม การตลาดอิงกิจกรรมพืไอ
สาธารณประยชน์ การสงสริมกิจกรรมพืไอสาธารณประยชน์ ละการตลาดพืไอสังคม
ดยองค์กรธุรกิจ ดังนั น ผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย จึงควร
พิจารณาถึงล้าดับความส้าคัญของการด้านินงาน฿น 4 รูปบบกิจกรรมนี  ซึไงจะสงผล฿หຌ
สามารถพิไมความภักดี฿นตราสินคຌาดຌานทัศนคติของผูຌบริภคเดຌตอเป 

2. ผลการศึกษาพบวา ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับความภักดี 
฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม ดังนั น ผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทราย
เทย จึงควร฿หຌความส้าคัญกับรูปบบกิจกรรมการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององค์กร ทีไจะสงผลตอความภักดี฿นตราสินคຌาชิงทัศนคติ ละจะสงผานเปยัง
ความภักดี฿นตราสินคຌาชิงพฤติกรรม อันจะน้าเปสูการประสิทธิภาพ฿นการบริหาร
ความสัมพันธ์ของลูกคຌาละภาพลักษณ์ขององค์กร฿นระยะยาวตอเป      

 

ขຌอสนอนะส้าหรับงานวิจัย฿นอนาคต 

1 ควรมีการศึกษารืไองความคิดหในตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กรทั ง 6 รูปบบ ละความภักดี฿นตราสินคຌาของผูຌประกอบการภาคอกชน฿น
อุตสาหกรรมอຌอยละน ้าตาลทรายเทย จากนักการตลาด หรือผูຌชีไยวชาญ฿นสายงานดຌาน
ความรับผิดชอบตอสังคมหรือองค์กร (CSR) ดຌวยรูปบบงานวิจัยชิงคุณภาพ พืไอ฿หຌกิด
ป็นผลการศึกษาชิงลึก ทีไจะสามารถน้ามาก้าหนดป็นนวทาง฿นการพัฒนารูปบบ
กิจกรรมดຌานความรับผิดชอบตอสังคมทีไหมาะกับอุตสาหกรรมนี ตอเป  
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2 ควรมีการศึกษารืไองความคิดหในของประชาชนตอรูปบบกิจกรรมความรับผิดชอบ 

ตอสังคมขององค์กรทั ง 6 รูปบบ ละความภักดี฿นตราสินคຌาของผูຌประกอบการ
ภาคอกชน฿นอุตสาหกรรมประภทอืไนโ พืไอ฿หຌกิดป็นผลขຌอมูลทีไสามารถศึกษา
ปรียบทียบกับอุตสาหกรรมอืไนเดຌ ซึไงจะน้าเปสูการพัฒนารูปบบการด้านินงานดຌาน
ความรับผิดชอบตอสังคมทีไหมาะสมตอเป 

3 ควรมีการศึกษารืไองกลยุทธ์การสืไอสาร CSR ของผูຌประกอบ฿นอุตสาหกรรมอຌอยละ
น ้าตาลทรายเทย฿นบบวิจัยชิงคุณภาพ ละศึกษารืไองการปຂดรับสืไอของผูຌบริภค
ผลิตภัณฑ์น ้าตาล฿นบบวิชัยชิงปริมาณ พืไอป็นการศึกษาถึงนวทางการสืไอสารทีไมี
ประสิทธิภาพ฿นการด้านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมของอุตสาหกรรมนี   
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บทคัดยอ 

 การวิจัยรืไอง นวัตกรรมการ฿ชຌสืไอพืไอขຌาถึงพุทธธรรมของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียม
ชองธรรมะทีวี มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารของสถานีทรทัศน์ผาน
ดาวทียมชองธรรมะทีวี  ละศึกษาครือขายการสืไอสารพืไอการผยผ พุทธธรรมของ
สถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวีเปยังพุทธศาสนิกชนกลุมปງาหมาย 

 การวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌวิธีวิจัยชิงคุณภาพจากหลงขຌอมูลทุติยภูมิ เดຌก อกสารวิชาการ 
บทความ วารสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทสัมภาษณ์ ละขຌอมูลจาก
อินตอร์นใต พืไอศึกษาความป็นมาของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอผยผธรรมะ ละศึกษา
ฉพาะ฿นสวนของชองธรรมะทีวี พืไอน าขຌอมูลทีไเดຌมาจัดท ากรอบการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทีไ
ก าหนดเวຌละ฿ชຌการสัมภาษณ์ชิงลึกประธานมูลนิธิรวม฿จผยผธรรมะ ผูຌอ านวยการสถานีฯ รอง
ผูຌอ านวยการสถานีฯ หัวหนຌาปรดิวซอร์ฝຆายรายการ ละผูຌจัดการฝຆายทคนิคละออกอากาศ 
กีไยวกบัการ฿ชຌนวัตกรรมสืไอละครือขาย฿นการผยผพุทธธรรมของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียม
ชองธรรมะทีวีเปยังพุทธศาสนิกชนกลุมปງาหมาย พืไอน าผลสัมภาษณ์ทีไเดຌมาท าสรุปวิคราะห์ละ
อภิปรายผล 

 จากการวิจัยพบวา สถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวีมีการ฿ชຌนวัตกรรมสืไอพืไอ
การผยผ ดยจ านกออกเดຌป็น 2 ลักษณะ คือ สืไอหลักละสืไอสริม สืไอหลักคือ สืไอทรทัศน์ 
ระบบผานดาวทียม ฿นชวงริไมตຌนด านินการ฿ชຌระบบอนาลอก ดยท าการออกอากาศผาน
ชองสัญญาณตางโ ตอมาเดຌปลีไยนจากระบบดิมป็นระบบดิจิตอล พรຌอมกับปลีไยนชองสัญญาณ
พีอสเอ ซึไงมีความสถียร฿นการสงภาพละสียงทีไมีคุณภาพ สวนสืไอสริมป็นสืไอ฿หมทีไมีการ
พัฒนาตามทคนลยีสืไอตามชวงวลา คือ วใบเซต์ ยูทูบ ฟสบุຍค ละปรกรมรับชมทรทัศน์
ออนเลน์ สืไอหลานีๅป็นชองทางพิไมติม฿นการรับชมรายการละป็นสืไอกลาง฿นการติดตามการ
ด านินงานของสถานีฯ อีกทัๅงยังป็นสวนชวยสริม฿นการออกอากาศของสถานีฯ ป็นประยชน์ก

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร ์
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบร-ิหารศาสตร ์
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ผูຌชม คือ สามารถทีไจะลือกรับชมฉพาะรายการละสามารถลือกรับชมซๅ าเดຌ ส าหรับการ฿ชຌ
ครือขายการสืไอสารพืไอผยผพุทธธรรม฿หຌขຌาถึงกลุมปງาหมายนัๅน สถานีฯ มีการ฿ชຌสืไอหลัก
รวมกับสืไอสริม฿นการสรຌางครือขายพืไอการผยผธรรมะ สงผล฿หຌสถานีฯ สามารถจัดจ านก
กลุมผูຌรับชมละพัฒนารายการธรรมะ฿หຌหมาะสมกับกลุมผูຌรับชมปງาหมายเดຌ ซึไงการบูรณาการ
สืไอรวมกันกับการสรຌางครือขายท า฿หຌกิดประยชน์ทัๅงตอสถานีฯ฿นฐานะผูຌสงสารละผูຌรับชม฿น
ฐานะผูຌรับสาร กลาวคือ สถานีฯ มีการปรับปรุง พัฒนา ผลิตรายการ ละจัดวลาทีไหมาะสมกับ
กลุมผูຌชม ท า฿หຌกลุมปງาหมายเดຌรับสาระประยชน์จากรายการธรรมะมากขึๅนละสงผลทางอຌอม฿น
การบงผันความรูຌละรายการธรรมะทีไชืไนชอบกบุคคลอืไน การสรຌางครือขายทีไป็นจุดดนของ
สถานีฯ คือ การสรຌางครือขายรวมกันระหวางสถานีทรทัศน์ดຌวยกันดยมีวัตถุประสงค์รวมกัน คือ 
การผยผธรรมะ ซึไงการรวมมือกันนีๅเมเดຌป็นการรวมกัน฿นชิงพาณิชย์  
 ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ สถานีฯควรมีการสรຌางครือขายอาสาสมัครละจัดกิจ
จกรรมรวมรวมกับกลุมปງาหมาย ส าหรับผูຌทีไสน฿จการท าวิจัย฿นอกาสตอเปสามารถศึกษาวิจัย฿น
รายละอียดกีไยวกับรายการธรรมะ ิสารี ละพฤติกรรมของกลุมปງาหมาย ิผูຌรับสารี ทัๅง฿น
ภาพรวมละตามกลุมปງาหมายตละกลุมเดຌ 
 

ค าส าคัญ นวัตกรรมการสืไอสาร ครือขายการสืไอสาร สถานีทรทัศน์ผานดาวทียม 

  

Abstract 

This researchุ Innovative Media Use for the Buddhism Propagate of 

Dharma TV Channel, Satellite Televisionุ  is aimed to study the innovative media 
use for the Buddhism propagate of Dharma TV Channel, satellite television, and to 

study its network for the Buddhism propagate to reach  its Buddhist target groups. 

This research is the qualitative research. Firstly, data were collected from 

the secondary sources i.e. from the documents and articles in journals, magazines, 

thesis, researches, interviews and information from internet. The data from the 

secondary sources was used to study about the background of the Dharma TV 

Channel. This research used the in-depth interview to reach the objectives. The 

interviewees were the President of Ruam-Jai-Peayu-Pae-Dharma Foundation, the 

Director, the deputy Director, the Head of Production Team, and the Head of 

Technical and Broadcasting Team of the Dharma TV Channel about the innovative 

media use for the Buddhism propagate and its network. Research results were 

analyzed and presented respectively by following the research objectives. 
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The research results were as follow: that Dharma TV Channel used the 

innovative media for the Buddhism propagate that can be separated into 2 types 

i.e. the major media and the additional media. The major media firstly was the 

satellite TV system in analog system that used in various channels. After changing 

from analog to digital system with PSI channel that is more stable to get the high 

quality of picture and sound. The additional media are developed by technology 

that can support the major media. The channel chose the additional media 

respectively were website, YouTube, Facebook and TV Online applications. All of 

these additional media have been used to broadcast programs and to help the 

audiences to choose the specific programs they need in any time or to watch 

their favorite programs repeatedly. The network use for the Buddhism propagate 

to reach its Buddhist target groups of the Dharma TV Channel has been integrated 

among the major media, the additional media, and the communication network 

to support the channel and to help the audiences. The Dharma channel as the 

sender can get their benefits from the integration for improving, developing and 

producing the suitable programs that match with the target groups, and adjusting 

the appropriate schedules in the same purpose. The audiences as the receivers 

can get the benefits from this integration as well in direct and indirect ways that 

they can share the Buddhist knowledge and share the Dharma programs to each 

other. The prominent point of the network for Buddhism propagate of the Dharma 

TV Channel is to cooperate with other channels to share their programs and 

broadcast in their channels. The cooperation among them has done in non-

commercial purpose.  

The suggestions of this research are that the Dharma TV Channel should 

set up the volunteer network and form some activities for the target groups. The 

ones who want to study further about the media use for Buddhism propagate 

should concentrate more about the programs (message) and the attitudes of the 

target audiences (receivers) in overview and each group in details. 

 

Keywords: Innovative Media, Communication Network, Satellite Television 
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บทน า 
หลักการกีไยวกับการกิดทฤษฎีพืไอการสืไอสารหลักการหนึไงชืไอกันวา ทฤษฎีพืไอการ

สืไอสารริไมตຌนจากปรัชญาพุทธ ปรัชญากรีก ทีไวาดຌวยการคิดละการพูด ละรวมถึงวิธีหลักการ
ผยผศาสนาคริสต์ ท า฿หຌกิดการผสมผสานของการสืไอสาร฿หຌขຌากับสภาพของสังคมทีไตกตาง
ดຌวยวัฒนธรรมละภาษา ตสามารถขຌา฿จ฿นหลักการทางศาสนาหรือ สาร เดຌ นับเดຌวาป็น
จุดริไมตຌนทีไส าคัญของผูຌสงสารเปยังผูຌรับสาร ซึไง฿นปัจจุบันสามารถรียกสิไงนีๅวา นวัตกรรมการ฿ชຌ
สืไอ  

นวัตกรรมการสืไอสารประกอบดຌวย นวัตกรรมสืไอ ละนวัตกรรมสาร ดยนวัตกรรมสืไอ 
เดຌก สืไอดัๅงดิม สืไอสมัย฿หม ละสืไออืไนโ สวนนวัตกรรมสาร เดຌก การลารืไอง การผสมผสาน
รืไองทางลกละทางธรรม การอຌางอิงขຌอมูลทางวิชาการ อารมณ์ขัน การดึงอารมณ์ การรืๅอถอน
ความหมาย ความ฿กลຌชิด ภาษาทีไสะทຌอนความถมตัว ละการ฿ชຌสารภาษาอังกฤษ ิวศิน ประดิษฐ์
ศิลป์ุ โ55ๆ: นฺแโ้ี จะหในเดຌวา นวัตกรรมสืไอท า฿หຌกิดสวนของนวัตกรรมการ฿ชຌสืไอตอมาดຌวย 
พืไอ฿หຌกิดประยชน์฿นการน าสารเปสูผูຌรับสารทัๅงทีไป็นบุคคลทัไวเป สาธารณะ หรือกลุมปງาหมาย 

 การผยผศาสนามีองค์ประกอบตามหลักการนิทศศาสตร์อยูดຌวยกัน 10 องค์ประกอบ 
เดຌก ตัวบุคคล พิธีกรรม ค าสอน สถานทีไ วัตถุมงคล มิติศรษฐกิจศาสนา มิติอ านาจการมือง฿น
ศาสนา ความชืไอ วิธีการผยผศาสนา ละบทบาทหนຌาทีไของศาสนา ิกาญจนา กຌวทพุ 2554) 
ดຌวยองค์ประกอบดังกลาวนีๅ การผยผศาสนาทีไมีองค์ประกอบนีๅจะมีการผยผเดຌอยางมีระบบ 
ดยมีการด านินการ คือ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ปງาหมาย฿นการผยผ ก าหนดตัวบุคคลละ
วิธีการ รวมถึงการ฿ชຌงบประมาณ อีกทัๅงมีการชืไอมยงระหวางสถาบันศาสนาละองค์กรหรือ
หนวยงานอืไนโ ทัๅงทีไป็นภาครัฐละภาคอกชน ท า฿หຌการสืไอสารพืไอการผยผละพัฒนามีการ
ชืไอมยงละขยายออกเปเดຌกวຌางขวางยิไงขึๅน 

 สืไอทรทัศน์ป็นสืไอสารมวลชนทีไขຌาถึงผูຌรับสารเดຌป็นจ านวนมากละป็นวงกวຌาง อีกทัๅง
ปัจจุบันการพัฒนาดຌานทคนลยีทีไกຌาวหนຌาท า฿หຌสืไอทรทัศน์กลายป็นสืไอทีไมีความส าคัญละ
ชืไอมตอกับสืไอชนิดอืไนโ เดຌ  ดยฉพาะสืไอทรทัศน์ทีไพัฒนาการสงสัญญาณผานดาวทียม ซึไง
สามารถชืไอมตอละมีการสงสัญญาณผานระบบอินตอร์นใต ท า฿หຌกิดครือขายการสืไอสาร฿หม
ขึๅน ป็นประยชน์กับทัๅงผูຌสงสารละผูຌรับสาร 

 สืไอทรทัศน์ผานดาวทียมป็นสืไอหลักทีไผูຌสงสาร฿ชຌ฿นการสงสาร ดยมีวัตถุประสงค์ทีไ
ตกตางกัน หนึไง฿นวัตถุประสงค์หลานัๅน คือ การผยผหลักค าสอน฿นศาสนาพุทธ ซึไงผูຌสงสารเม
วาจะอยู฿นรูปขององค์กรหรือตัวบุคคลมีการพัฒนาระบบ วิธีการ ละรายละอียดปลีกยอยตางโ 
พืไอบรรลุวัตถุประสงค์฿นการผยผค าสอนนศาสนาพุทธ คือ การท า฿หຌพุทธศาสนิกชนมีความรูຌ มี
ความขຌา฿จ฿นหลักค าสอนทีไถูกตຌอง ละสามารถน าความรูຌทีไเดຌนัๅนเปปฏิบัติ฿หຌกิดประยชน์ก
ตนองละสังคมมากทีไสุด  
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 ความส าคัญ฿นการผยผหลักค าสอน฿นศาสนาพุทธดยอาศัยสืไอทรทัศน์ผานดาวทียม
เมเดຌอยูทีไการผลิตรายการธรรมะ฿นรูปบบตางโ มาออกอากาศ ตปัจจุบันผูຌทีไกีไยวขຌองกับ
สถานีทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอการผยผศาสนาพุทธตຌองตระหนักถึงการ฿ชຌระบบทีไกิดขึๅน฿หม
ของสืไอดิมละการ฿ชຌสืไอทีไกิดขึๅน฿หมขຌารวมหรือประยุกต์การ฿ชຌ฿หຌขຌากับสืไอหลัก อีกทัๅงทุกวันนีๅ
มีความกຌาวหนຌาทางทคนลยีกิดครือขายทางสังคมผานสืไอตางโมากมาย ดังนัๅนการศึกษา
กีไยวกับ฿ชຌสืไออยางผสมผสานละการสรຌางครือขายจึงกิดขึๅน ดยมีวัตถุประสงค์฿นการศึกษาวิจัย
ดังนีๅ 

1. พืไอศึกษาการ฿ชຌนวัตกรรมการสืไอสารของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชอง
ธรรมะทีวี 

2. พืไอศึกษาครือขายการสืไอสารพืไอการผยผพุทธธรรมของสถานีทรทัศน์ผาน
ดาวทียมชองธรรมะทีวีเปยังพุทธศาสนิกชนกลุมปງาหมาย  
 

วิธีการวิจัย 

฿นการวิจัยนีๅ ผูຌวิจัยเดຌก าหนดการกใบรวบรวมขຌอมูล ดยจัดยกประภทของขຌอมูลตาม
หลงทีไมาของขຌอมูลละชนิดของมูลเวຌดังนีๅ  

1. หลงขຌอมูลประภทอกสารการวิจัยชิงคุณภาพนีๅท าการศึกษาขຌอมูลจาก
หลงขຌอมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources) ป็นการศึกษาขຌอมูลอกสาร ิDocumentary 

Research) ดยป็นการศึกษา คຌนควຌา ละรวบรวมขຌอมูลจากอกสารวิชาการ บทความ วารสาร 
นิตยสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทสัมภาษณ์ ละขຌอมูลจากอินตอร์นใต อันป็นทีไ
กีไยวขຌองกับการ฿ชຌสืไอของสถานีทรทัศน์ผานดาวทีไยวชองธรรมะทีวี฿นการผยผศาสนาพุทธ
ตัๅงตริไมออกอากาศครัๅงรกพฺศฺ โ5ไ่ การ฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวีละ
ครือขาย การจัดรายการธรรมะตามผังรายการ  

2. หลงขຌอมูลทีไป็นสวนบันทึกภาพละสียงขຌอมูลนีๅจะป็นสวนของรายการ
ธรรมะทีไออกอากาศทางสถานีทรทัศน์ชองธรรมะทีวี  หลงขຌอมูลประภทบุคคล ขຌอมูลประภท
บุคคลจะท าการกใบขຌอมูลดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก ดยบงประภทขຌอมูลประภทบุคคลของ
สถานีฯ ออกป็น ใ กลุม คือ 

โฺแ   บุคลากรผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบงานดຌานการผยผ จ านวน 1 คน 

โฺโ   บุคลากร฿นสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี จ านวน 2 คน 

โฺใ   บุคลากรฝຆายการผลิตรายการธรรมะ จ านวน 2 คน 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นสวนของการวิจัยชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth 

Interview) ซึไงการสัมภาษณ์ชิงลึกนีๅผูຌวิจัยก าหนด฿ชຌการสัมภาษณ์บบเมป็นมาตรฐาน 
ิUnstandardized Interview) ป็นวิธีการสัมภาษณ์ทีไมีลักษณะยืดหยุนละปຂดกวຌาง ตก าหนด
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กรอบการสัมภาษณ์พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงขຌอมูลทีไกีไยวขຌองตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ท าการ
สัมภาษณ์ดຌวยการ฿ชຌค าถามปลายปຂดสัมภาษณ์ พืไอ฿หຌขຌาถึงขຌอมูลพืไอตอบประดในค าถามตาม
วัตถุประสงค์เวຌ 

ขຌอมูลทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ชิงลึกน ามาสรุปขຌอมูลประกอบอกสารละ฿ชຌการวิคราะห์
ขຌอมูลดຌวยวิธีการวิคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ละวิธีการตีความ (Interpretation) ลຌว
น าสนอ฿นรูปบบการบรรยายชิงพรรณาวิคราะห์ (Analytical Description) ดยการ฿ชຌนว
ตามทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยตางโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการวิคราะห์฿หຌเดຌค าตอบ
ตามวัตถุประสงค์ทีไวางเวຌ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์สามารถสรุปเดຌดังนีๅ 
แฺ   การ฿ชຌนวัตกรรมสืไอของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี 

 แฺแี  ความป็นมาละการด านินงานของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี 
 สถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี ป็นสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมทีไมีการ
ด านินงานตัๅงต พฺศฺ โ5ไ่ ด านินการกอตัๅงละจัดการดยมูลนิธิรวม฿จผยผธรรมะ ซึไงมีนาย
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ป็นผูຌริริไมกอตัๅงสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองนีๅขึๅน สถานีทรทัศน์ผาน
ดาวทียมชองธรรมะทีวี ป็นสถานีทรทัศน์ทีได านินการออกอากาศ โไ ชัไวมง ป็นชอง
สถานีทรทัศน์ทีไออกอากาศภาย฿ตຌวัตถุประสงค์พืไอการผยผธรรมะป็นหลัก ละด านินการ
จัดการดยองค์กรทีไเมสวงหาก าเร งบประมาณ฿นการด านินงานดยรวมเดຌรับมาจากพระครู
ภาวนาสุทธาจาร ิหลวงปูຆสาคร ธมฺมาวุธี จຌาอาวาสวัดวฬุวัน อ าภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ละงินบริจาค 

การด านินงานของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี สามารถจัดบงออกเดຌป็น
สามชวงวลา คือ 

 แฺ   ชวงรก 

 โฺ   ชวงกลาง 
 ใฺ   ชวงปัจจุบัน 

 

1. ชวงรกของการด านินงานของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี ริไมมืไอ
กอตัๅงละท าการออกอากาศจากการพัฒนาการออกกาศทีไชอง DLTV1 ของสถานีวิทยุทรทัศน์
การศึกษาทางเกลผานดาวทียมวังเกลกังวล การออกอากาศ฿นชวงนีๅ ป็นชวงพัฒนาการ
ออกอากาศ ดยป็นการออกอากาศทีไเมก าหนดวลาทีไนนอน฿นผังรายการ ตลักษณะรายการ
คัไนวลารายการหลักของสถานีฯ วังเกลกังวล ซึไงออกอากาศเดຌป็นชวงวลาวางทานัๅน มีรายการ
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ออกอากาศพียงวันละ 5-่ รายการ รวมรายการทีไออกอากาศซๅ าดຌวย ละมีขຌอจ ากัด฿นการพร
ภาพเดຌฉพาะกลุม นืไองจากการสงสัญญาณผานจานรับสัญญาณดาวทียมของบริษัท ทรู คอร์
ปอรชัไน จ ากัด ิมหาชนี ส าหรับรายการทีไออกอากาศป็นรายการทีไพิไงริริไมจัดท า จึงป็นรายการ
ทีไมีรูปบบ฿นการน าสนอทีไรียบงาย เมสลับซับซຌอน ทัๅงนีๅกิดจากขຌอจ ากัดของสถานีทรทัศน์ผาน
ดาวทียมชองธรรมะทีวีองคือนวคิดกีไยวกับการจัดการผลิตละจ านวนบุคคลากรทีไเมพียงพอ 
นอกจากนัๅน การด านินการละการออกอากาศยังอยูຌภาย฿ตຌการตรวจสอบจากวัดพระรามกຌา
กาญจนาภิษกละส านักพระราชวัง อยางเรกใดีภาพรวม฿นการผลิตรายการพืไอท าการออกอากาศ
ผานสถานีวิทยุทรทัศน์การศึกษาทางเกลผานดาวทียมวังเกลกังวลเดຌด านินการเปดຌวยดี฿นระดับ
หนึไงจนถึง พฺศฺ โ55โ 

2. ชวงกลางของการบริหารจัดการละออกอากาศของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชอง
ธรรมะทีวี ริไมตຌนมืไอนายณธนา หลงบางพลีเดຌขຌามารวมท างาน฿นต าหนงรองผูຌอ านวยการสถานี
ฯ บืๅองตຌน฿นการท างานของชวงกลาง เดຌก การนຌนการปรับปรุงรูปบบรายการ฿หຌตกตางเป
จากชวงรก จัดระบบนวคิด฿นการน าสนอ฿หม ดยฉพาะรายการทีไป็นรายการทีไมีความดด
ดนของสถานีฯ คือ รายการพุทธภูมิสูสุวรรณภูมิ ซึไงป็นรายการทีไมีการจัดการถายท า฿น
ตางประทศ ผนวกกับการปลีไยนครือขายการรับสัญญาณจากจานรับสัญญาณดิมมาป็นจานรับ
สัญญาณของ IPM ิจานรับสัญญาณสีสຌมี ของบริษัท เอพีอใมทีวี จ ากัด ละมีการออกอากาศ
รายการตางโ ตลอด โไ ชัไวมงป็นครัๅงรกพรຌอมทัๅงพิไมจ านวนบุคลากรของสถานีฯ  ตการ
ปรับปรุง ปลีไยนปลงดังกลาวกใมีปัญหาละเมสามารถท าเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
ปัญหาตางโ ทีไสถานีฯ ประสบ฿นชวงวลานีๅท า฿หຌสถานีฯ หยุดการออกอากาศเปชวงวลาหนึไง 
จากหตุการณ์ดังกลาวท า฿หຌผูຌบริหารตຌองจัด฿หຌมีการประชุมพืไอกຌเขปัญหาละปรับครงสรຌาง
การท างานครัๅง฿หญขึๅน ซึไง฿นการปรับปรุงครงสรຌางครัๅ งนีๅน าเปสูการปรับผังรายการ การผลิต 
ดยฉพาะสวนของวิธีการน าสนอ ละการสรรหาพันธมิตร การปรับปรุงครงสรຌางองค์กร฿หม฿น
ครัๅงนีๅนัๅนท า฿หຌสถานีฯ ป็นทีไรูຌจักมากขึๅน มีผูຌอุปถัมภ์สถานีฯประจ าซึไงชวยท า฿หຌปัญหาความเม
พียงพอของงบประมาณ฿นการด านินเดຌรับการกຌเข฿นระดับหนึไง สวนการสรรหาพันธมิตรของ
สถานีฯ ป็นนวคิดทีไกิดขึๅนพืไอสงสริมการผยผพุทธธรรม฿หຌกวຌางขวางยิไงขึๅนป็นประยชน์ทัๅง
สถานีฯ สถานีทรทัศน์พันธมิตร ละผูຌรับชม คือ การน ารายการธรรมะของสถานีฯเปออกอากาศ
฿นสถานีทรทัศน์พันธมิตรละจากการน ารายการธรรมะของสถานีพันธมิตรมาออกอากาศ฿น
สถานีฯ อีกทัๅงยังมีการท างานรวมกัน฿นการจัดท ารายการบางประภท พืไอประยชน์฿นการผยผ
ตามวัตถุประสงค์ จนกระทัไงกิดวิกฤติการณ์ทางการมือง฿นวันทีไ โโ พฤษภาคม พฺศฺ โ55็ มีการ
รัฐประหารรัฐบาลของนางสาวยิไงลักษณ์ ชินวัตร ชองสัญญาณทีไออกอากาศผานจานรับสัญญาณ
ของ IPM ถูกระงับสัญญาณการออกอากาศ ซึไงหตุการณ์นีๅน าเปสูการปลีไยนปลงครัๅง฿หญอีกครัๅง
หนึไงของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี 
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3. ชวงปัจจุบัน ริไมตຌนจากการปลีไยนปลงอันป็นผลกระทบมาจากการรัฐประหาร฿น
วันทีไ โโ พฤษภาคม พฺศฺ โ55็  มีการระงับสัญญาณการออกอากาศ ดังนัๅนผูຌบริหารจึงตัดสิน฿จ
ลือกชองสัญญาณการออกอากาศ฿หม ดยสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวียຌายการ
ออกอากาศผานจานรับสัญญาณ PSI ของบริษัท พีอสเอ ฮลดิๅง จ ากัด ิมหาชนี ท า฿หຌสามารถ
ออกอากาศรายการตางโ ของสถานีฯ เดຌอีกครัๅงหนึไง การปลีไยนปลง฿นชวงนีๅท า฿หຌกิดผลดี
ขึๅนกับสถานีฯ คือ การออกอากาศผานจานรับสัญญาณ฿หมท าเดຌดี  กวຌางขวาง ขຌาถึง
กลุมปງาหมายเดຌมากขึๅน ขຌอจ ากัดของการรับสัญญาณนຌอยลง อีกทัๅงประสบการณ์฿นการ
ด านินงานรวมถึงการผลิตรายการของสถานีฯ มีมากขึๅน ท า฿หຌนืๅอหาของรายการตางโ มีความ
ชัดจนมากขึๅน ความสามารถ฿นการท ารายการทีไหลากหลายขึๅน อีกทัๅงป็นชวงวลาทีไเมมีปัญหา
ดຌานงบประมาณนืไองจากมีงบประมาณหลือจากการเมตຌองจายคาชาสถานี ซึไงสวนนีๅผูຌบริหารน า
งบประมาณทีไหลือดังกลาวมา฿ชຌ฿นการพัฒนาบุคคลากร ท า฿หຌบุคคลากรมีขวัญละก าลัง฿จ
พิไมขึๅน น าความรูຌความสามารถมาพัฒนาการท างาน฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลยิไงขึๅน ชน 
การ฿ชຌทคนิคดຌาน VISUAL ทีไทันสมัยมาสริม฿นการผลิตรายการ มีการพิไมทคนลยีทีไทันสมัย
บบสืไอกลางทางสังคม (Social Media) ขຌามามากขึๅน ชวงปัจจับุนนีๅป็นชวงวลาทีไสถานีฯ 
สามารถขายครงการตางโ กีไยวกับการผลิตรายการเดຌมากขึๅน  

1.2) นวัตกรรมการ฿ชຌสืไอของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี 
 ปัจจุบันสถานีทรทัศน์ตางโ มีทคนลยีทัๅง฿นการผลิตรายการละการออกอากาศทีไ
ทันสมัย ท า฿หຌสามารถขຌาถึงกลุมของผูຌชมเดຌมากขึๅนละสามารถสຌรางทางลือก฿หຌกิดขึๅน฿นการ
รับชม ชน การลือกชม฿นวลาทีไตຌองการ การลือกชมฉพาะรายการ การลือกชมซๅ า การรับชม
อยางตอนืไอง ป็นตຌน 

 นวัตกรรมทีไสถานีฯ ลือก฿ชຌป็นสืไอของสถานีฯ ฿นการผยผรายการ สามารถบงออกเดຌ
ป็น โ สวน คือ สวนทีไป็นทคนลยีดຌานทรทัศน์ผานดาวทียมละสวนทีไเมเดຌป็นทคนลยี
ดຌานทรทัศน์ผานดาวทียม  
 สืไอทีไป็นทคนลยีดຌานทรทัศน์ผานดาวทียม ริไมตຌนจากการผลิตรายการประภทตางโ 
ลຌวออกอากาศผานสถานีทรทัศน์ผานดาวทียม ซึไงชวงรกอาศัยการออกอากาศผานชอง 

DLTV1 ของสถานีวิทยุทรทัศน์การศึกษาทางเกลผานดาวทียมวังเกลกังวล ผูຌรับชม฿นชวงรก
ตຌองรับชมดย฿ชຌจานรับสัญญาณของบิรษัท ทรู คอร์ปอรชัไน จ ากัด ิมหาชนี ป็นการออกอากาศ
ฉพาะวลา รายการทีไออกอาการละรูปบบของรายการยังเมหลากหลาย มีรายการทีไผลิต
ออกอากาศ ใ ประภท คือ รายการสด รายการขาว ละรายการสารคดี ฿นวลาตอมาปลีไยน
สถานีออกอากาศจากสถานีวิทยุทรทัศน์การศึกษาทางเกลผานดาวทียมวังเกลกังวล ป็นชา
สถานีละชองสัญญาณจากบริษัท เอพีอใมทีวี จ ากัด ิมหาชนี ซึไงป็นจุดริไมตຌนของการ
ออกอากาศตลอด โไ ชัไวมง มีการผลิตรายการดຌวยระบบ Analog ละตอมา฿ชຌระบบ฿ชຌระบบ 



 

68 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

Digital ท า฿หຌคุณภาพของการผลิตสืไอมีมากขึๅน มีการสรຌางสรรรูปบบ฿หมโ ผานรายการมากขึๅน 
สงผล฿หຌผูຌชมรายการมีความสน฿จ฿นการน าสนอมากขึๅน ขຌอดีของระบบปัจจุบัน คือ ผูຌชมสามารถ
รับชมเดຌดยเมตຌองป็นสมาชิกทีไตຌองสียคา฿ชຌจายรายดือน คุณภาพของภาพละสียงมีสูงขึๅนกวา
ระบบดิม การชืไอมตอกับครือขายทีไเมเดຌป็นระบบทรทัศน์ผานดาวทียมมีมากขึๅน ส าหรับ
สถานีฯองเดຌรับประยชน์จากการ฿ชຌทคนลยีสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมมากขึๅนชนกันคือ การ
ผลิตทีไมีความคิดสรຌางสรรค์เดຌมากขึๅน ชวย฿นการทีไท า฿หຌมีกระบวนการคิดละการผลิตรายการทีไมี
ชัๅนชิงละมีคุณภาพเดຌมาตรฐานดีขึๅน อกาส฿นการขยายฐานของผูຌรับชมมีมากขึๅน ท า฿หຌสามารถ
ขยายกลุมปງาหมาย฿หຌครอบคลุม฿นทุกโกลุมปງาหมาย ละชวย฿นการรักษากลุมปງามหมายดิม
เวຌดຌวย สืไอทคนลยีดຌานทรทัศน์ผานดาวทียมทีไสถานีฯ ฿ชຌ฿นปัจจุบันเดຌก  

แฺ ระบบซีบน (C Band) จากดาวทียมเทคม 

โฺ ระบบรับสัญญาณจากกลองรับสัญญาณดาวทียม PSI238, GMMz HD228, True 

Digital HD685 

3. ระบบรับสัญญาณจากกลองรับสัญญาณดาวทียม LeoTech, ThaiSAT, InfoSat, 

IdeaSAT186 

4. CTH คบิๅลทีวีเทย 

 สวนทีไเมเดຌป็นทคนลยีดຌานทรทัศน์ผานดาวทียมป็นระบบทีไกิดจากการพัฒนามา
จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีผานการ฿ชຌปรกรมทีไชืไอมยงครือขายดยระบบอินตอร์นใต 
สงผล฿หຌกิดการสืไอสารบบครือขายสืไอทางสังคม ทัๅงยังสามารถชืไอมตอกับระบบทรทัศน์ผาน
ดาวทียม ท า฿หຌการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารมีพิไมมากขึๅน ละส าหรับสถานีทรทัศน์ผานดาวทียม
ชองธรรมะทีวีเดຌมีการ฿ชຌครือขายสืไอทางสังคมขຌามาชวย฿นการสงสริมกิจกรรมหลักของสถานีฯ
ดຌวยชนกัน ดยครือขายสืไอทางสังคมทีไสถานีฯ฿ชຌ  เดຌก  วใบเซต์ (Website) ฟสบุຍค 
(Facebook) อินสตากรม (Instagram - Ig) ละเลน์ (Line) ผูຌชมสามารถขຌาถึงทคนลยีสวนนีๅ
ดย฿ชຌอุปกรณ์การสืไอสารอืไนโ เดຌก ครืไองคอมพิวตอร์ชนิดตางโ  ละทรศัพท์คลืไอนทีไชนิด 
Smart Phone   
 นอกจากนีๅการชืไอมยงกันของทัๅงสองสวนท า฿หຌผูຌชมมีชองทาง฿นการลือกรับชมรายการ
ละติดตอขาวสารของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวีเดຌจากการชืไอมยงตางโ เดຌก 
การรับชมรายการตางโ ผาน อพพลิคชัไน (Application) ธรรมะทีวี จากการดาวน์หลดจาก
พลย์สตร์ (Play Store) อຍพสตร์ (App Store) ทรู วิชัไน อวอรีไวย์ (True Visions 

Everywhere) การรับชมผานวใบเซต์ www.dharmatv.org การรับชมผานยูทูบ (YouTube) 

ละการทีไผูຌชมสามารถรับชมรายการตางโ ละติดตามขาวสารกีไยวกับสถานีฯ จากฟสบุຍคของทัๅง
สถานีฯ ละพืไอน ิสมาชิกี ทีไมีการอัพหลดอยู฿นฟซบุคนัๅนโ ซึไงป็นการบงปันรายการทีไชืไ น
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ชอบละขຌอมูลขาวสารตางโ ทัๅงยังป็นการรับทราบถึงการจัดอันดับความชืไนชอบ (Rating) ของ
รายการละสถานีฯ ละผลสะทຌอนกลับของผูຌชมทีไมีตอรายการละสถานีฯเดຌ฿นระดับหนึไงดຌวย  
 การ฿ชຌสืไอตางโ ทามกลางความปลีไยนปลงของสืไอละสังคมท า฿หຌกิดประยชน์กทัๅงผูຌ
สงสารละผูຌรับสาร ส าหรับสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวีกใเดຌรับประยชน์
ชนดียวกัน  

โฺ    การ฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมละครือขายการสืไอสารกับพุทธศาสนิกชน
กลุมป้าหมาย 

 ปัจจุบันมีการ฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอการผยผศาสนาทุกศาสนามากขึๅน 
นืไองจากสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมสามารถขຌาถึงกลุมผูຌชมเดຌมากละกวຌางขวางทุกกลุม ทัๅงทีไป็น
กลุมปງาหมายละกลุมทีไเม฿ชปງาหมาย อีกทัๅงระบบทีไกีไยวขຌองกับสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมยัง
สามรถชืไอตอกับระบบการสืไอสารอืไนโ กิดป็นครือขายทางการสืไอสารเดຌ ท า฿หຌสามารถขຌาถึง
กลุมผูຌชมปງาหมายเดຌดยตรงมากขึๅน  

การ฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอการผยผศาสนาดยฉพาะศาสนาพุทธนัๅน ริไมป็น
ทีไนิยมอยางพรหลาย฿นปัจจุบัน ตมืไอปรียบทียบจ านวนลຌวจะหในวา สถานีทรทัศน์ผาน
ดาวทียมพืไอการผยผศาสนาพุทธทีไป็นสถานีพืไอประยชน์฿นการผยผอยางดียวนัๅนยังมีอยู
เมมาก สวน฿หญจะป็นสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมทีไจัดรายการทัไวเปลຌวมีรายการผยผธรรมะ
ทรก ซึไงป็นลักษณะการจัดรายการชนดียวกับสถานีทรทัศน์สาธารณะ อีกทัๅงสัดสวนทีไป็น
รายการธรรมะจริงโ นัๅน กใมีเมกินรຌอยละแเ-แ5 ถือเดຌวาป็นสัดสวนทีไนຌอยมากมืไอปรียบทียบ
กับรายการปกติ อาจจะป็นพราะวาสถานีทรทัศน์ทีไจะจัดรายการผยผศาสนาพุทธนัๅนตຌอง฿ชຌ
ก าลังทุนละก าลังบุคคลากรมาก รืไองของงินทุนทีไตຌอง฿ชຌ฿นการบริหารงานดຌานตางโ ของสถานีกใ
ป็นจ านวนงินทุนทีไตຌอง฿ชຌสูงเมตกตางจากสถานีทรทัศน์ทัไวเป ซึไงถຌาหากผูຌบริหารสถานีมี
นยบายละหลักการพืไอการผยผธรรมะอยางจริงจังลຌว รายเดຌทีไจะขຌาสูสถานี฿นสวนของการ
รับฆษณายอมนຌอยลงดຌวย นืไองจากหลักค าสอน฿นศาสนากือบทุกศาสนาสอน฿หຌศาสนิกปฏิสธ
การบริภคสินคຌาป็นจ านวนมากทีไขัดกับหลักศาสนา ละจຌาของบริษัทสินคຌาสวน฿หญชนกันทีไ
พิจารณาวา สถานีทรทัศน์ผานดาวทียมทีไ ผยผธรรมะเม฿ชสถานีทีไจะขຌาถึงผูຌบริภค
กลุมปງาหมายของตนองเดຌ ดังนัๅนรายเดຌทีไจะกิดขึๅนกับสถานีจนถึงขนาดรียกวา ก าเร จึงป็น
สิไงทีไกิดขึๅนเดຌยาก ส าหรับบุคลากรของสถานีกใป็นปัญหาชนกัน พราะการผลิตรายการตางโ 
ของสถานีเมตกตางจากสถานีทรทัศน์ทัไวเป ตຌองพึไงพาบุคคลทีไมีความรูຌ ความสามารถ ละตຌอง
ป็นผูຌทีไมีความขຌา฿จฉพาะรืไองกีไยวกับหลักค าสอน฿นศาสนาดຌวย 

การออกอากาศ฿นชวงรกทีไนับเดຌวาป็นชวงพัฒนาการออกอากาศนัๅน ยังเมมีสถานี
ออกอากาศป็นของตนอง ออกอากาศรายการตางโ ผานสถานีวิทยุทรทัศน์การศึกษาทางเกล
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ผานดาวทียมวังเกลกังวล ละตอมามีชองทรทัศน์ผานดาวทียมป็นของตนอง ผลิตรายการละ
ออกอากาศผานดาวทียมทัๅง฿นระบบ Analog ละระบบ Digital ตามล าดับ  

ปัจจุบันสถานีฯ นຌนนยบายนอกหนือจากนยบายการผลิตรายการทีไมีมาตรฐานละ
คุณภาพ คือ นยบายความรับผิดชอบของสถานีฯ (Corporate Social Responsibility – CSR) 
พืไอนຌนยๅ าจุดยืนทีไชัดจน฿นการกอตัๅงสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอการผยผพุทธธรรม 
พิไมพูนคน฿นสังคม฿หຌมีจิตวิญญาณทีไสูงขึๅน ดยป็นสถานีฯ ทีไมีความรับผิดชอบตอสังคม฿นดຌาน
ตางโ พืไอป็นตຌนบบขององค์กรทีไมีคุณคาของสังคม ซึไงสะทຌอน฿หຌหในเดຌจากรายการตางโ ทีไ
สถานีฯ ป็นผูຌผลิตวามีจุดมุงหมาย฿นการ฿ชຌสืไอพืไอ฿หຌคน฿นสังคมมีความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿น
หลักพุทธธรรมละน ามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์กตนองละสังคม  

การบริหารงาน฿นดຌานตางโ ของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี มีการ
ปลีไยนปลงบงออกเดຌป็นสามชวงระยะวลา คือ ชวงระยะวลาริไมตຌน ชวงระยะกลาง ละชวง
ปัจจุบัน ดยทีไทัๅงสามชวงระยะวลานัๅนมีการปลีไยนปลงทีไส าคัญ฿นการบริหารจัดการดຌานตางโ 
มาดยตลอด ริไมจากการขຌาสูวงการทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอผยผธรรมะ ดยอาศัยวลา
ออกอากาศ฿นสถานีวิทยุทรทัศน์พืไอการศึกษาทางเกลวังเกลกังวล ป็นการออกอากาศทรกห
หรือคัไนรายการพืไอการศึกษาของสถานี เมมีผังรายการละวลาการออกอากาศทีไชัดจน รายการ
ทีไออกอากาศมีจ านวนนຌอย ประมาณวันละ 5-่ รายการ อีกทัๅงรายการดังกลาวมีการออกอากาศ
ซๅ า รายการทีไออกอากาศ฿นชวงนีๅป็นรายการทีไมีนืๅอหา วิธีการผลิตอยางงาย เมมีความซับซຌอน฿น
นืๅอหาละขัๅนตอน ทคนิควิธี฿นการผลิต ต฿นวลานัๅนสถานีเดຌมีอกาสผลิตรายการผยผธรรมะ
฿หຌกับสถานีวิทยุทรทัศน์หงประทศเทย กรมประชาสัมพันธ์ ิสถานีเทยพีบีอสี ละสถานีท
ทัศน์เทยทีวีสีชอง ใ  จนกระทัไงเดຌยຌายชองสัญญาณการออกอากาศดย฿ชຌชองสัญญาณของบริษัท 
เอพีอใม จ ากัด ิมหาชนี ฿นชวงกลาง ตมีปัญหาละอุปสรรค฿นการผลิตละการออกอากาศ 
จนกระทัไงกิดการปลีไยนปลงครัๅง฿หญหลังการรัฐประหาร พฺศฺ โ55็ สถานีฯ เดຌท าการปรับปรุง
ปลีไยนปลงครัๅง฿หญ ทัๅงดຌานการบริหาร การผลิตรายการ ละการสรຌางครือขายพันธมิตร 
ดยฉพาะอยางยิไงกีไยวกับการสรຌางครือขายพันธมิตรป็นรืไอง฿หมทีไกิดขึๅนป็นครัๅงรกส าหรับ
วงการทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอการผยผธรรมะ สืบนืไองจากการทีไสถานีทรทัศน์ตางโ ทัๅงทีไ
ป็นสถานีทรทัศน์สาธารณะของทัๅงรัฐบาลละอกชนตางผลิตละออกอากาศรายการธรรมะป็น
ของตนอง มืไอมีการประชุมตกลงกันจึงกิดป็นครือขายพันธมิตร มีการน ารายการธรรมะทีไคย
ออกอากาศลຌวมาออกซๅ า฿นสถานีฯ  

สืไอครือขายทางสังคม (Social Media) เดຌก  วใบเซต์ ฟสบุຍค อินสตากรม  ละเลน์  
รวมถึงการอัพหลด (Upload) รายการตางโ ของสถานีฯ ลง฿นยูทูบท า฿หຌกิดการลือกรับชมละ
การรับชมซๅ าอีกชองทางหนึไง สืไอประภทนีๅ ป็นครือขายการสืไอสารทีไเม฿ชระบบทรทัศน์ผาน
ดาวทียมทีไป็นสืไอ฿นการผยผพุทธธรรม฿หຌขຌาถึงกลุมพุทธศาสนิกชนกลุมปງาหมาย ป็นชองทาง
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ของการสืไอสารอีกประภทหนึไงทีไส าคัญ฿นปัจจุบัน พราะป็นสืไอทีไชวยสรຌางฐานดิม฿หຌมัไนคงละ
ขยายฐานกลุมผูຌ ชมกลุม฿หม อืไ นโ ฿หຌกวຌางขวางมากขึๅน อีกทัๅ งยั งเม เดຌจ ากัดอยู ฉพาะ
ภาย฿นประทศ สถานีฯ อาศัยสืไอประภทนีๅอยางมีความสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงทางดຌาน
ทคนลยีทีไกຌาวหนຌาทันสมัย ท า฿หຌสืไอประภทนีๅขຌาถึงกลุมพุทธศาสนิกชนปງาหมายเดຌดยงาย 
ละกลุมผูຌชมยังมีสวนชวย฿นการ฿ชຌสืไอประภทนีๅขยายรายการละขຌอมูลขาวสารของสถานีฯ เป
ยังผูຌชมกลุมอืไนโ เดຌอยางรวดรใวอีกดຌวย  

พุทธศาสนิกชนกลุมปງาหมายของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี สามารถ
บงออกเดຌหลายกลุม ละบางกลุมอาจจะป็นสวนควบกัน คือ ป็นสมาชิกเดຌทัๅงสองกลุมหรือ
หลายกลุม กลุมปງาหมายทีไสถานีฯ เดຌจัดบงเวຌ มีดังนีๅ 

แฺ กลุมวัยกลางคนละผูຌสูงอายุ 
โฺ กลุมดใกละยาวชน 

ใฺ กลุมวัยท างาน 

ไฺ กลุมสตรี 
5ฺ กลุมทัไวเป 

กลุมปງาหมายทีไเดຌจัดบงเวຌดังกลาว พืไอป็นสวนหนึไงของการตัๅงลักษณะละรูปบบ
ของรายการทีไจะท าการผลิต มีการนຌนฉพาะกลุม ชน รายการบทสวดมนต์ ท าวัตรชຌา รายการ
ธรรมะรุงอรุณ จะนຌนผูຌชมกลุมวัยกลางคนละผูຌสูงอายุ รายการธรรมะดใกดใก รายการดใกดีมี
ศรัทธา รายการครอบครัวตัว ปฺ จะนຌนผูຌชมกลุมดใกละยาวชน รายการธรรมะกับนักบริหาร จะ
นຌนผูຌชมกลุมวัยท างาน รายการพระทศน์ ตอนมชีศันสนีย์ สถียรสุต จะนຌนผูຌชมกลุมสตรี 
รายการพุทธภูมิสูสุวรรณภูมิ จะนຌนผูຌชมกลุมทัไวเป ป็นตຌน  
 การจัดอันดับรายการทีไเดຌรับความนิยมของรายการตางโ ละของสถานีฯ สามารถ
ประมินเดຌหลายวิธี เดຌก   
 แฺ การสอบถามความคิดหในผานรายการทรทัศน์ทีไก าลังออกอากาศ 

 โฺ จดหมายติชมรายการ 

 ใฺ จ านวนคนละจ านวนงินทีไบริจาคขຌาสนับสนุนสถานีฯ  
 ไฺ จ านวนครัๅง฿นการขຌาชมรายการผานวใบเซต์ของสถานีฯ 

 5ฺ จ านวนสมาชิก฿นฟสบุຍคของสถานีฯ  
 ๆฺ จ านวนครัๅง฿นการขຌาชมรายการของสถานีฯ ผานยูทูบ 

 ็ฺ การออกบบส ารวจของสถานีฯ 

การจ านกรายการดังกลาวขຌางตຌนนีๅ  ป็นการจ านกรายการตามปกติดัง ชน 
สถานีทรทัศน์ทัไวเปจัดท า ส าหรับสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวีนຌนการจ านก
รายการตามทีไมาของการผลิตละการจ านกรายการตามกลุมปງาหมาย พราะป็นการงาย฿นการ
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จัดผังรายการ วลาการออกอากาศ ละความยาวของรายการทีไออกอากาศ ลักษณะของรายการ
฿นปัจจุบันมีการผลิตรายการทีไมีนืๅอหา฿นชิงลึกมากขึๅน ทคนิควิธี฿นการผลิตทีไซับซຌอนมากขึๅนมืไอ
ปรียบทียบกับชวงวลาทีไปຂดสถานี 

งานสวนพิไม฿นปัจจุบันของฝຆายผลิต คือ ฝຆายรายการขาย ซึไงป็นฝຆายทีไพิไมขึๅนอย าง
ชัดจน พืไอน าสนอครงการผลิตรายการธรรมะตางโ สนอขาย฿หຌกผูຌสน฿จสนับสนุนการผลิต 
ซึไงป็นสวนทีไกระตุຌนการท างานของฝຆายผลิตรายการมากขึๅน ท า฿หຌกิดรายการทีไสรຌางสรร มี
คุณภาพ มีความหลากหลายของนืๅอหาละการน าสนอ ฝຆายรายการขายป็นฝຆายทีไตຌองท างาน
รวมกับฝຆายการผลิตสวนอืไนโ พรຌอมจัดตรียมการน าสนอ฿หຌกผูຌสนับสนุนพืไอลงทุน฿นการผลิต
รายการนัๅนโ ฿นล าดับตอเป 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

การ฿ชຌสืไอละนวัตกรรมสืไอพืไอการผยผพุทธธรรมของสถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชอง
ธรรมะทีวี พบวา สถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวีมีการ฿ชຌสืไอละนวัตกรรมสืไอพืไอการ
ผยผพุทธธรรมอยู ใ ลักษณะ คือ 

แฺ การลือก฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอการผยยผพุทธธรรม 

โฺ การลือก฿ชຌสืไอดิมดยมีการพัฒนาปรับปรุง 
ใฺ การลือก฿ชຌสืไอสริม 

ดังมีรายละอียดดังนีๅ 
แฺ   การลือก฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอการผยยผพุทธธรรม 

การลือก฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมพืไอการผยผพุทธธรรมของชองธรรมะทีวี ริไมตຌน
จากวิสัยทัศน์ของผูຌกอตัๅงทีไมีประสบการณ์ดຌานการ฿ชຌสืไอ ละก าหนดวัตถุประสงค์ฉพาะพืไอการ
ผยผหลักธรรมะของศาสนาพุทธทานัๅน ดยมีหตุผลสนับสนุนวา ระบบทรทัศน์ระบบดิมทัไวเป 
คือ ระบบ Analog ตดิมจะถูกทนทีไดຌวยระบบ Digital  ทีไสงสัญญาณผานดาวทียมซึไงจะท า฿หຌ
คุณภาพของรายการทีไน าสนอทัๅงภาพละสียงมีสูงขึๅน อีกทัๅงลดขຌอจ ากัดกีไยวกับการสงสัญญาณ
นืไองจาก฿ชຌระบบดาวทียม สามารถขຌาถึงผูຌรับชมครอบคลุมเดຌทัไวประทศละ฿นปัจจุบันขยายเป
ทัไวลก นับเดຌวาป็นการลือก฿ชຌสืไอตัๅงตຌนทีไมีประสิทธิภาพสงผล฿หຌการด านินการตามวัตถุประสงค์
มีความป็นเปเดຌสูงขึๅน  
โฺ   การลือก฿ชຌสืไอดิมดยมีการพัฒนาปรับปรุง 

การลือก฿ชຌสืไอดิมตมีการพัฒนาพืไอกຌเขปัญหา อุปสรรค ละขຌอจ ากัดมาพืไอ฿ชຌ฿น
การปรับปรุงสืไอดิมของตน฿หຌดียิไงขึๅน สวนนีๅถือเดຌวาป็นจุดริไมตຌนของการ฿ชຌนวัตกรรมสืไอ พืไอ฿หຌ
กิดประยชน์สูงสุด฿นการสืไอสาร สถานีฯ ชองธรรมะทีวีลือก฿ชຌชองสัญญาณ฿นการออกอากาศ฿น
ชวงรกดຌวยระบบหนึไงของผูຌ฿หຌชาสัญญาณ มืไอออกอากาศเปเดຌระยะหนึไงมีปัญหากิดขึๅน
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ทางดຌานทคนิค การออกอากาศท า฿หຌสัญญาณภาพละสัญญาณสียงเมป็นเปตามทีไตຌองการ 
ผูຌบริหารสถานีฯ ลือก฿ชຌสืไอดิม฿นระบบ฿หมทีไมีการปรับปรุงพืไอกຌเขปัญหาทางทคนิคตางโ 
จนกระทัไงป็นสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมทีไมีคุณภาพละสียงทีไชัดจนดีขึๅน อันป็นประยชน์ก
ผูຌชม ขຌอจ ากัดตางโ ทีไมี฿นอดีตลดลงเปมาก ป็นตຌนวา สัญญาณภาพละสียงเมชัดจนหรือขาด
หายเป฿นชวงอากาศปรปรวน ฝนฟງาคะนอง ฝนตก สายชืไอมตอสัญญาณ กลองรับสัญญาณ ละ
จานรับสัญญาณทีไมีปัญหา  นวัตกรรมสืไอ฿นสวนนีๅคือการลือก฿ชຌสืไอดิมทีไดีมีคุณภาพ นืไองจากสืไอ
บางชนิดยังมีปัญหาละขຌอจ ากัดบางอยางทีไท า฿หຌการสงสารเมสมบูรณ์ มืไอมีการพัฒนาสืไอนัๅน
กิดขึๅนท า฿หຌกิดป็นการปลีไยนปลง ดยทีไบางสวนป็นของ฿หมตภาพรวมรวมยังป็นสืไอดิม 
ผูຌ฿ชຌสืไอจึงตຌองมีการตืไนตัวตอการพัฒนา การปรับปรุงสืไอนัๅนโ  พืไอสามารถทีไจะ฿ชຌสืไอนัๅนโ ฿หຌมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สถานีฯ ชองธรรมะทีวีลือก฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมป็นหลัก ตมีการ
ติดตามการปรับปรุง ปลีไยนปลงของสืไอทีไลือก฿ชຌ ละท าการลือกปรับปรุงปลีไยนปลงตาม
อยางหมาะสม 

ใฺ   การลือก฿ชຌสืไอสริม 

การลือก฿ชຌสืไอสริมจากสืไอทีไเมเดຌป็นสืไอหลักของสถานีทรทัศน์ฯ ชองธรรมะทีวี 
สืบนืไองจากนวัตกรรมดຌานการสืไอสารมีการปลีไยนปลงตลอดวลา ผูຌ฿ชຌสืไอจ าป็นทีไจะตຌองปรับตัว 
รูຌจักประยุกต์ หรือปรับปลีไยน฿หຌทาทันการปลีไยนปลงของสืไอตางโ ดยฉพาะสืไอ฿หมทีไกิดขึๅน  
สถานีทรทัศน์ฯ ชองธรรมะทีวีมีการลือก฿ชຌนวัตกรรมสืไอทีไกิดขึๅนขຌามาประยุกต์฿ชຌกับสืไอ
ทรทัศน์ผานดาวทียมทีไมีอยู กอ฿หຌกิดประยชน์ขึๅนมากกวาดิม เดຌก การ฿ชຌสืไอฟซบุค฿นการ
สืไอสารกับผูຌชม การ฿ชຌวใบเซต์ของสถานีฯ ฿นการสดงรืไองราวตางโ ของสถานีฯกับผูຌรับชมทีไ
สน฿จ มืไอระบบวใบเซต์มีการปรับปรุง฿หຌสามารถบรรจุ (Upload) รายการธรรมะของสถานีฯ ขຌา
เปเดຌ ท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นการ฿ชຌสืไอของผูຌรับชมขึๅนอีกระดับหนึไง คือ จากดิมทีไผูຌรับชม
รายการทางสถานีฯ จะตຌองตรวจดูรายการทีไสน฿จจากผังรายการออกอากาศพืไอลือกชมมืไอผูຌชม
ตຌองการจะชมฉพาะรายการ หรือลือกชม฿นกรณีทีไเมสามารถชมเดຌ฿นครัๅงรก หรือ฿นกรณีทีไ
ตຌองการชมรายการนัๅนซๅ า รายการของสถานีฯ ทีไมีการบรรจุอยู฿นวใบเซต์ถือวาป็นสืไอทางลือกทีไ
ขยายความสามารถของสืไอดิม ิสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมี พราะผูຌทีไลือกชมทางวใบเซต์สามารถ
ลือกชมฉพาะรายการทีไสน฿จ ดยเมตຌองรอวลา ละสามารถลือกชมซๅ ามากทาตามทีไตຌองการ
ตามวลาทีไสะดวกเดຌ  ละถຌาผูຌชมมีความสน฿จรายการนัๅนกใยั งสามารถบันทึกรายการ 
(Download) รายการนัๅนโ กใบเวຌป็นสวนตัวเดຌ สืไอทีไกิดขึๅน฿หมทีไอ านวยประยชน์฿หຌกิดขึๅนกับ
การผลิตรายการละการผยพรรายการอีกอยางหนึไงทีไป็นทีไนิยมทัๅงผูຌสงสารละผูຌรับสาร คือ ยู
ทูบ (YouTube) สถานีฯ ลือก฿ชຌสืไอชนิดนีๅ฿นการบรรจุรายการตางโ พืไอ฿หຌป็นทางลือกอีกทาง
หนึไงกผูຌชม ดย฿นชวงรกทีไ฿ชຌสืไอชนิดนีๅมีขຌอจ ากัดกีไยวกับขนาดของความจ าทีไจะบันทึกเดຌจ ากัด 
สถานีฯ กຌปัญหาดยการตัดรายการตใมออกป็นตอนโ ตอนละเมกิน แเ หรือ แ5 นาทีขึๅนอยูกับ
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ความยาวของรายการ ปัญหาทีไกิดขึๅนกับผูຌลือกชมคือ฿นบางครัๅงมีจ านวนตอนทีไขาดหายเป
นืไองจากล าดับ฿นการบันทึกยังมีขຌอจ ากัด ต฿นขณะนีๅยูทูบมีการปรับระบบพิไมขนาดของความจ า
฿หຌกผูຌ฿ชຌ ท า฿หຌสถานีฯเดຌรับประยชน์฿นสวนนีๅดຌวย คือ สถานีฯ สามารถบันทึกละบรรจุรายการ
ทีไมีความยาว แ – แฺใเ ชัไวมงเดຌทัๅงหมด฿นคราวดียวกัน สืไอชนิดนีๅนับวาป็นสืไอทีไอืๅอประยชน์
฿หຌกับสถานีฯละผูຌรับชมอยางมาก ละการ฿ชຌสืไอสริมนีๅป็นการท า฿หຌกิดครือขาย฿นกลุมผูຌชม
ป็นการบงปันขຌอมูลละบงปันรายการทีไตนองชืไนชอบละ฿นขณะดียวกันมีการติชมรายการ
หรือสถานีฯผานชองทางทีไมีอยู฿นสืไอสริมนัๅนดຌวย 

ผลการวิจัยสอดคลຌองกับทฤษฎีละนวคิดทีไกีไยวขຌองตามหลักนิทศศาสตร์ดังนีๅ 
 แฺ สถานีทรทัศน์ผานดาวทียมชองธรรมะทีวี มีการ฿ชຌทฤษฎีนวัตกรรมสืไอ ละทฤษฎี
ทคนลยีการสืไอสารขຌาดຌวยกัน ดังจะหในเดຌวา การลือก฿ชຌสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมป็นสืไอทีไ
กิดขึๅน฿หม฿นวลานัๅน การ฿ชຌสืไอพืไอสงสารเปยังผูຌรับสารยังมีขຌอจ ากัดอยูมาก ตสถานี ทรทัศน์ฯ 
ชองธรรมะทีวีมีการศึกษา รียนรูຌ ละพยากรณ์กีไยวกับสืไอชนิด฿หมนีๅวา จะมีการปรับปรุงละ
ขยายตัวออกเป฿นอนาคต มืไอสืไอทรทัศน์ผานดาวทียมมีการพัฒนาระบบจนกิดป็นระบบ฿หมทีไ
กຌปัญหาละอุปสรรคตางโ ทีไกิดขึๅนจากระบบกา สถานีทรทัศน์ฯชองธรรมะทีวีมีการพัฒนา
บุคลากร อุปกรณ์ ละระบบชนกันพืไอ฿หຌสามารถรองรับกับความปลีไยนปลงหลานัๅนเดຌ จาก
การทีไทคนลยีดຌานการสืไอสารมีลักษณะป็นพลวัต ท า฿หຌการศึกษากีไยวกับทคนลยีการสืไอสาร
กลายป็นรืไองส าคัญยิไงส าหรับผูຌสงสาร พืไอทีไจะสามารถ฿ชຌสืไอทีไมีการพัฒนาดຌานทคนลยีนัๅนทัๅง
พืไอประยชน์฿นการสงสารละทีไสุดป็นประยชน์กผูຌรับสาร นวัตกรรมสืไอทีไถือเดຌวาป็นของ฿หม
ทีไกีไยวขຌองละสามารถชืไอมยงประสานการท างาน฿หຌขຌากับสืไอดิม คือ ทคนลยีรวมสมัยตางโ 
ทีไป็นครือขายรองรับการท างานของสืไอดิม สถานีทรทัศน์ฯชองธรรมะทีวี฿ชຌทคนลยีทีไกิดขึๅน
฿หมรองรับทคนลยีสืไอทีไ฿ชຌป็นหลักพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการสงสาร ท า฿หຌกิดประยชน์
ทางดຌานการสืไอสารป็นวงกวຌางขึๅนจากดิม  นอกจากนีๅสืไอทีไกิดขึๅน฿หมชวยท า฿หຌสืไอดิมมีการ
ปลีไยนปลง฿นรืไองปลีกยอย นับเดຌวาป็นการท า฿หຌกิดการพัฒนารืไอง฿หม฿นสืไอกา ชน การ
ผลิตภาพทีไสามารถคลืไอนเหวเดຌสมือนจริงของการ์ตูน การพัฒนาดຌานสียงพากย์ละสียง
ประกอบพืไอชวยดึงดูด฿จสรຌางความรูຌสึกรวม฿หຌกิดขึๅนกับผูຌชม ป็นตຌน ตามทฤษฎีทัๅงสองทฤษฎีนีๅ
ชวยสริม฿หຌสถานีทรทัศน์ฯชองธรรมะทีวีสามารถสงสาร คือ ธรรมะ฿นศาสนาพุทธ ฿หຌขຌาถึง
พุทธศาสนิกชนท า฿หຌผูຌชมนัๅนกิดความรูຌ ความขຌา฿จ฿นสาระธรรมมากขึๅน มีความตืไนตัวจากภาพ
ละสียงทีไผานการล าดับหตุการณ์ตางโ หลานีๅลຌวนลຌวตป็นสวนกระตุຌนทีไท า฿หຌผูຌรับสาร
ปຂดตัว ปຂด฿จ ปຂดความคิดรับสารมากขึๅนกวาดิม ซึไงป็นผลท า฿หຌความลืไอม฿สศรัทธา฿นค าสอน
ตามหลักศาสนาพุทธมีมากขึๅนละสิไงนีๅจะน าเปสูการปลีไยนปลงพฤติกรรมของผูຌรับสาร ฿หຌ
ชืไอมัไนละปฏิบัติตามหลักค าสอน฿นศาสนาพุทธ ชน การท าความดี ละวຌนการกระท าความชัไว 
การฝຄกจิต฿จ฿หຌบริสุทธิ์ การสียสละ การชวยหลือผูຌอืไน ป็นตຌน ตัวอยาง฿นการ฿ชຌทฤษฎีนวัตกรรม
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สืไอ ทฤษฎีทคนลยีการสืไอสาร ละทฤษฎีการนຌมนຌาว฿จผานการผลิตรายการธรรมะส าหรับดใก
ละยาวชนทีไถายทอดผานการ์ตูนอนนิมชัไนทีไการคลืไอนเหวหมือนจริง มีการล าดับรืไองราว
ละสอดทรกหลักธรรมะ฿หຌหในผานตัวการ์ตูน ทัๅงมีการสดง฿หຌหในถึงวิธีการปฏิบัติตามค าสอน
รวมถึงสดง฿หຌหในถึงผลของการปฏิบัตินัๅนท า฿หຌผูຌชมกลุมปງาหมายคือกลุมดใกละยาวชนมีความ
ขຌา฿จ฿นหลักธรรมนัๅนนอกหนือจากความสนุกสนานทีไกิดขึๅนจากการชม ความกຌาวหนຌาทางดຌาน
ทคนลยีการสืไอสารชวยท า฿หຌผูຌรับสารสามารถลือก฿ชຌสืไอ ลือกวลา฿นการรับสืไอ จ านวนครัๅง฿น
การ฿ชຌสืไอเดຌมากขึๅน ชนกันการรับชมรับฟังรายการธรรมะจากสถานีทรทัศน์ฯชองธรรมะทีวีผูຌชม
สามารถลือกรับชมเดຌจากสืไอตางโ ทัๅงทีไป็นสืไอหลักละสืไอครือขายเดຌตลอดวลา เมมีขຌองจ ากัด
ทัๅง฿นรืไองวลาละสถานทีไ 
 โฺ ตามนวคิดกีไยวกับการสืไอสารกับศาสนาพุทธ ละนวคิดดຌานวิวัฒนาการรายการ
ผยผธรรมะทางทรทัศน์ของสถานีทรทัศน์ฯชองธรรมะทีวี มีการ฿ชຌการสืไอสารพืไอการผยผ
ธรรมะทัๅงทีไป็นรูปบบดัๅงดิม คือ การนิมนต์พระภิกษุมาสดงธรรมตามธรรมนียมละอกาส
ส าคัญ ยึดรูปบบการนัไงสดงธรรมบนธรรมาสน์ การยืนปาฐกถา ละการสนทนาธรรม ถามตอบ
ปัญหา ละการสืไอสารรูปบบ฿หมผานรืไองราวดยมีการสดงประกอบทัๅงทีไ฿ชຌบุคคลจริงละการ
สรຌางป็นการ์ตูน ดยการสดงดังกลาวนีๅมีการสดงทัๅงบบป็นภาพนิไงละภาพคลืไอนเหว อัน
ป็นสวนทีไพัฒนาจากดิม นอกจากนีๅสถานีทรทัศน์ฯชองธรรมะทีวียังมีวิวัฒนาการกีไยวกับ
รายการผยผธรรมะมาตลอดชวงระยะวลาทีได านินการออกอากาศมารวมสิบป พัฒนาจาก
รายการทีไผลิตเดຌงายโ เมซับซຌอน ฿ชຌผูຌด านินรายการพียงคนดียวหรือสองคน฿นการจัดรายการ
พืไออธิบายหลักธรรมะทีไงายตอความขຌา฿จ ละ฿ชຌวลาออกอากาศสัๅนโ เมกิน แ5- ใเ นาที มา
ป็นรายการทีไมีความยาก฿นการผลิต ตຌอง฿ชຌทคนลยี฿นการผลิตชัๅนสูง ฿ชຌระยะวลา฿นการผลิต
นานละอาศัยงบประมาณ฿นการผลิตทีไสูงขึๅน  ระยะวลา฿นการออกอากาศนานขึๅน ละธรรมะทีไ
฿ชຌพืไอสืไอมีมากขึๅน ดังนัๅนการท างานดຌานการผลิตรายการจึงมีความยากมากขึๅน ตຌองอาศัยการ
ท างานรวมกันหลายฝຆาย มีการวางผนละจัดกระบวนการผลิตรายการอยางมีระบบละวาง
กรอบการท างานอยางชัดจน อยางเรกใดีมืไอทคนลยีการสืไอสารมีการพัฒนากຌาวหนຌาขึๅนการ
ผลิตรายการผยผธรรมะทางทรทัศน์ยิไงตຌองมีการปลีไยนปลงมากขึๅนนอกหนือจากการ฿ชຌสืไอ 
การสรຌางรงดึงดูด฿จ การกระตุຌนกลุมปງาหมายพืไอ฿หຌลือกรับชมรายการธรรมะกใยิไงตຌองท ามาก
ขึๅนดຌวย 
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ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัย 

 แฺ   งานวิจัย฿นครัๅงนีๅศึกษาฉพาะภาพรวมของนวัตกรรมการ฿ชຌสืไอ การ฿ชຌสืไอละการ
สรຌางครือขาย ยังเมเดຌศึกษากีไยวกับตัวสาร ิรายการธรรมะี ละผูຌรับสาร ิกลุมผูຌชมี ดังนัๅนงาน
การศึกษา฿นอกาสตอสามารถทีไจะศึกษาจาะลึกถึงตัวสารละผูຌรับสารเดຌ 
 โฺ   การศึกษาวิจัย฿นอกาสตอเปสามารถศึกษาฉพาะกีไยวกับผูຌรับสารกลุมปງาหมาย
หรือผูຌรับสารยกออกป็นรายกลุมเดຌ 
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กลยุทธก์ารสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกของสินคຌามิสทิน 

ละความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

Marketing Communications Strategic of  Mistine’s  Product Catalog 
 

ธีระนุช  เอี่ยมวงศ์1 
บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.

2
 

บทคัดยอ 

 จากพฤติกรรมการบริภคสินคຌาประภทครืไองส าอางทีไปลีไยนปลงเป฿นปัจจุบัน ทีไ
ผูຌบริภคหันมา฿ส฿จ฿นการดูลตัวองมากขึๅน จึงสงผล฿หຌธุรกิจครืไองส าอางมีการติบตขึๅนอยาง
ตอนืไอง ผูຌศึกษาจึงมีความสน฿จทีไจะท าการวิจัยถึงกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของครืไองส าอาง
บรนด์มิสทิน ภาย฿ตຌบริษัท บทตอร์วย์ ิประทศเทยี จ ากัด ซึไง฿นปัจจุบันเดຌรับการยอมรับวา 
ปຓนธุรกิจครืไองส าอางขายตรงอันดับหนึไงของประทศเทย วามีกลยุทธ์฿นการสืไอสารการตลาด
อยางเร ละผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จกับการสืไอสารอยางเรทีไสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอบริษัทมิสทิน
ปຓนธุรกิจประภทขายตรง ดังนัๅนคตตาลใอกจึงปຓนครืไองมือการสืไอสารทีไมีความส าคัญ฿นการ
สืไอสารรืไองของสินคຌา ดยงานวิจัยครัๅงนีๅจึงมีวัตถุประสงค์฿นการศึกษาคือ แี.พืไอศึกษากลยุทธ์
การสืไอสารการตลาดของสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอก โี. พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอ , ความพึง
พอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอกของผูຌบริภค 

 การวิจัยครัๅงนีๅ ปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดຌวยครืไองมือการ
สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview) ดยสัมภาษณ์กับผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นการวางผนกล
ยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกมิสทิน จ านวน 5 ทาน ละการสนทนากลุม ิFocus 

Group Study) กับลูกคຌาของมิสทินดยบงออกปຓนทัๅงหมด ใ กลุม กลุมละ ็ ทาน รวมทัๅงสิๅน 
โแ ทาน  ดย฿ชຌบบสัมภาษณ์กึไงครงสรຌาง ิSemi-Structured Interview)  

 ผลการวิจัยพบวา แี. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอก มี
การ฿ชຌกลยุทธ์ ใ  ขัๅนตอน คือ การวิคราะห์สถานการณ์ ิSituation Analysis) การก าหนดกล
ยุทธ์การตลาดิStrategy Development) ละการปฏิบัติจริง ซึไง฿นขัๅนตอนการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด สามารถบงออกเดຌปຓน ใ ประดในคือ   กลยุทธ์รูปบบ กลยุทธ์การ฿หຌขຌอมูล ละกล
ยุทธ์การ฿ชຌจุดจูง฿จ ดยมีการ฿ชຌพรีซในตอร์ หรือบุคคลทีไมีชืไอสียงพืไอสรຌางรงกระตุຌน฿หຌกิด
ความสน฿จกับตัวสินคຌา โี. การปຂดรับสืไอ, ความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามิสทินผาน

                                                           
1
 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2
 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ทางคตตาลใอกของผูຌบริภค พบวาผูຌบริภคทีไมียอดการสัไงซืๅอทีไตกตางกัน มีความพึงพอ฿จ฿น
รืไองของการสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกทีไตกตางกัน ดยผูຌทีไมียอดการสัไงซืๅอทีไสูง สามารถ
ขຌา฿จ฿นการสืไอสารเดຌดีกวา ผูຌทีไมียอดการสัไงซืๅอทีไนຌอยกวา การ฿ชຌจุดจูง฿จดยการมี พรีซในตอร์
ชวยสงผล฿หຌมีการตัดสิน฿จซืๅอทีไงายขึๅน 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอก , จุดจูง฿จ , ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

 

Abstract 

 The consumption behavior of cosmetic changes nowadays. Consumers 

became conscious of taking care of themselves. As a result, the cosmetics 

business is growing steadily. Furthermore, it is interesting to study the 

communication strategy of the cosmetics company which is accepted as the 

number one of Thailand's cosmetic business. Better Way (Thailand) Co., Ltd. is 

known under the trademark MI’TINE  Not only study on a strategic marketing 
communications, but also analyzing how the communication affect purchasing 

decisions of consumers. 

 Due to  Mistine is a direct sales, communication channels are important. 

Using catalogs as communication tool for offering the product. This research aims 

to study that: 1). To study the strategic marketing communications through the 

catalog of Mistine 2) To study media exposure, satisfaction and purchasing 

decisions of consumers via Mistine s   product catalogs. 

 This research is The Qualitative Research with In-depth interview by 

interviewing with key in formants 5 persons. Group discussion (Focus Group Study) 

with clients of Mistine, divided into 3 groups of  7 , totaling 21 persons. 

 In the conversation by using Semi-Structured Interview are checked by 

seeking the reliability of information from different data sources from different 

sources which is monitoring data triangulation (Methodology Triangulation). 

 The results showed that: 1). Marketing Communications Strategic of  

Mistine s  product catalog include 3-step, that are Situation Analysis, defining the 

marketing strategy (Strategy Development), in defining the marketing strategy can 

be divided into three issues which is the format of the data and the use of 
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appealing ,using models or famous people to encourage attention to the product. 

And, the final stage of strategic planning is performing. 2) Consumer exposure, 

satisfaction and purchasing decisions of  Mistine s  product through catalog are 
found that consumers with different order are satisfied in terms of marketing 

communications through different message. Those with higher orders have more 

experiences and are able to communicate more easily. For those with fewer 

orders, the use of  appeal presenters contribute to make a purchasing decision 

easier. 

Keywords : Marketing Communications ’trategic of  Mistine s  product catalog, the 
motivation, satisfaction of consumers. 

 

บทน า 
 ตลาดครืไองส าอาง฿นประทศเทยมีขยายตัวสวนกระสศรษฐกิจ มຌภาวะศรษฐกิจ฿น
ปัจจุบันยังคงซบซา ตผูຌบริภคยังคงมีการ฿ชຌจายกีไยวกับครืไองส าอางเมปลีไยนปลงมากนัก 
พียงตจะมีการวางผน฿นการลือกซืๅอครืไองส าอางกอนทุกครัๅง ผูຌประกอบการยังคงตຌองปรับกล
ยุทธ์ตางโ พืไอตรียมรับมือกับปัจจัยสีไยงทัๅง฿นรืไองของสภาวะศรษฐกิจ฿นปัจจุบันทีไสงผล฿หຌ
ผูຌบริภคบางสวนปรับพฤติกรรม฿นการลือกซืๅอสินคຌา รวมทัๅงการขงขันของตลาดครืไองส าอางทัๅง
฿นประทศ ละตลาดตางประทศยังคงรุนรง ิศูนย์วิจัยกสิกรเทย, โ55โ, หนຌา ใ5ี 

 วใบเซต์ของ มากใตทีย ิMarketeer Website) มืไอวันทีไ โแ สิงหาคม โ55็ เดຌ฿หຌขຌอมูล
ของมูลคาตลาดครืไองส าอาง มีอัตราการติบตอยางตอนืไอง แเ ั ตลอด ไ-5 ปทีไผานมา จาก
พฤติกรรมผูຌบริภคชาวเทยทีไเดຌ฿หຌความส าคัญกับความสวยความงามมากขึๅนอยางตอนืไองจากป 
โ55ๆ ทีไมีมูลคาตลาดพียง แ5ุเเเ ลຌานบาท ละ฿นป โ55็ พิไมขึๅน แเ ั ปຓน แๆุ5เเ ลຌาน
บาทจากการทีไ  บรนด์ครืไองส าอางตางน าสนอนวัตกรรม฿หมโ ออกสู ตลาดอยางตอนืไอง ดย
ครืไองส าอางกลุมมส (Mass) ละพรีมียม (Premium) ปຓนกลุมหลัก โ ทีไผลักดัน฿หຌตลาด
ติบตอยางตอนืไอง ิMarketeer Website,โ55็ี 

 จากขຌอมูลจะหในเดຌวาปัจจุบันผูຌบริภคยังคง฿หຌความส าคัญ฿นการจับจาย฿ชຌสอย฿นรืไอง
ของการตงตัว ละตงหนຌา ซึไงนอกหนือจากปัจจัย ไ ฿นรืไองของอาหาร ครืไองนุงหม ยารักษา
รค ละทีไอยูอาศัยลຌว ผูຌบริภค฿นปัจจุบันเดຌหันมาตอบสนองความตຌองการของตนอง฿นรืไอง
ของการตงตัว พืไอ฿หຌปຓนทีไยอมรับ฿นสังคมมากขึๅน มีคานิยมของผูຌหญิงทีไมีความรักสวยรักงาม
มากยิไงขึๅน รวมทัๅงการสืไอสารทีไเดຌพัฒนา฿หຌทุกคนสามารถสงผานขຌอมูลตางโ เดຌอยางรวดรใวผาน
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ลกออนเลน์ ท า฿หຌผูຌบริภคตຌองท า฿หຌตนองดูดีอยูสมอนืไองจากรูຌสึกวาตนองก าลังดนจับตามอง  
ดังนัๅนจึงสงผล฿หຌธุรกิจครืไองส าอางมีการติบตละขยายตัวอยางตอนืไองภาย฿น แเ ปทีไผานมานีๅ 
มีการขຌามาด านินธุรกิจขายครืไองส าอางเมวาจะปຓนขนาดลใก หรือขนาด฿หญ ตางทุมงบการ
สืไอสารทางการตลาด เมวาจะปຓนการหากลยุทธ์ตางโ  พืไอยงชิงสวนบงทางการตลาด 
ิMarket Share) หรือมຌตการบริหารชองทางการจัดจ าหนาย฿หຌกิดประสิทธิผล ละ
ประสิทธิภาพมากทีไสุด ชน การขายตรงดย฿ชຌพนักงาน การขายผานคตตาลใอก การวางสินคຌา
ผานทางหนຌารຌาน หຌางสรรพสินคຌา หรือการจ าหนายผานทางซชียลมีดีย ทีไมีการ฿ชຌงานมากขึๅน
ตามพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไสามารถขຌาถึงเดຌอยางรวดรใว 

 การขึๅนมาปຓนผูຌน าตลาดดຌานครืไองส าอางนัๅน นอกจากจะตຌองมีผลิตภัณฑ์ทีไดีละมี
คุณภาพลຌว การ฿หຌความส าคัญกับการสืไอสาร นับวาปຓนสิไงทีไส าคัญปຓนอันดับตຌนโ ชนดียวกัน 
พราะหากบริษัท     มีผลิตภัณฑ์ทีไดีอยางเร หากเมเดຌมีการสืไอสารออกเป กใทากับวาขาดการ
ขຌาถึงละการรับรูຌ ขຌอมูลขาวสารนัๅนกใเมกิดประสิทธิผล ฿นปัจจุบันมีบริษัทหนึไงซึไงมีการสืไอสาร
การตลาดทีไนาสน฿จคือบริษัท บทตอร์วย์ ิประทศเทยี จ ากัด หรือบริษัทมิสทิน ซึไงปຓนบริษัททีไ
เดຌรับการยอมรับวาปຓนธุรกิจครืไองส าอางขายตรงของคนเทยมียอดขายปຓนอันดับหนึไงของ
ประทศ (1, โ ตุลาคม โ555ี ด านินธุรกิจระบบขายตรงบบชัๅนดียว ผานตัวทนของบริษัททีไ
รียกวาสาวจ าหนาย มาปຓนวลากวา โ5 ป ดยมีวิสัยทัศน์฿นการทีไจะสรຌางสรรค์ชีวิตทีไดีขึๅน฿หຌกับ
คนเทยทัไวประทศผานธุรกิจระบบขายตรงของคนเทย มีสลกนวา  นิๅง หนอง มิสทินมาลຌว
คะ  (มิสทินราปຓนทีไหนึไง, โ5ใ5ี  ซึไงมีกลุมปງาหมาย ิTarget Group) ปຓนหญิงสาวอายุ แ5-โ5 
ป มีรายเดຌ 5ุเเเ-แ5ุเเเ บาทตอดือนหรือกลุมระดับ B ลง C ซึไง฿นปัจจุบันเดຌมีการขยับ
กลุมปງาหมาย฿นชวงอายุกวຌางมากขึๅน ละระดับจาก B-ลง C  ปຓน B+ ลง C ละมีนวนຌมวาจะ
มีการขยายกลุมปງาหมายเปถึงระดับ A ฿นอนาคต ซึไงถือเดຌวาสินคຌา  มิสทิน฿นปัจจุบันเดຌขຌาถึง
กลุมปງาหมายเดຌกวຌางมากขึๅน ละมีการยอมรับ฿นสินคຌาของมิสทิน฿นกลุมคนระดับบนมากขึๅน
ชนดียวกัน 

 "ราชืไอวาก าลังซืๅอลดลง  กลุมคนทีไคย฿ชຌบรนด์นมจะหันมา฿ชຌสินคຌากลุมทีไประหยัด
มากขึๅน  ราพยายามจาะกลุมอละกลุมบี  ซึไงปຓนทีไมาของการเปปຂดตัว฿นตางประทศ  ทีไจะ
ชวยยกระดับภาพลักษณ์  ละสรຌางความชืไอมัไน฿นผลิตภัณฑ์ ดยคอลลกชันวิงส์ ทีไจะปຂดตัว฿น
ตຌนดือนมีนาคมนีๅ ละมี "พลอย- ฌอมาลย์"  ปຓนพรีซนตอร์ ริไมตຌนดຌวยมิสทิน วิงส์ อใกซ์ตรຌา 
คัฟวอร์ ซูปอร์ พาดอร์ อสพีอฟ โ5 พีอืื   ละจะมีสินคຌาอืไนโ ตามมาอีก โ -ใ รายการ  
ดยสินคຌาส าหรับกลุมผูຌบริภคระดับอละบีนีๅจะมีราคาสินคຌาพงกวาสินคຌาปกติ โเ -5เั  หรือ
มีราคาตัๅงต แเเ - ใเเ บาท  ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกคຌากลุมอละบี ใเั  ตัๅงปງาจะขยายพิไม
อีก แเั" ิจากหนังสือพิมพ์ฐานศรษฐกิจ ปทีไ ใไ ฉบับทีไ โุ้โ็ วันทีไ โ  - 5 มีนาคม พ.ศ. โ55็ี 
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 ถึงมຌมิสทินปຓนบรนด์หนึไง฿นสามบรนด์ของบริษัท บทตอร์วย์ ตกใถือวาปຓน บ
รนด์หลัก฿นการสรຌางยอดขายละผลก าเร ดยหากหากมองทีไยอดขายตอปของบริษัท บทตอร์
วย์ จะหในเดຌวามีอัตราการติบตตอนืไองทุกป อยูทีไประมาณปละ แเ-แโั ตอป หรือ แใุเเเ 
ลຌานบาทตอป ดยยอดขายหลักโ มาจาก บรนด์มิสทิน หรือคิดปຓน ๆ็ั ของยอดขายทัๅงหมด
ของบริษัท ผานสมาชิกกวา แุเเเุเเเ คน฿นปัจจุบัน ิASTV ผูຌจัดการออนเลน์ ็ กันยายน 
โ55ไี ละยอดขายหลักโ ของบรนด์   มิสทินเดຌมาจากสินคຌา฿นกลุมครืไองส าอาง ิMake up) 

ซึไงมาจากพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไหันมา฿ส฿จดูลตนอง฿หຌดูสวยงามมากขึๅน 

 สินคຌาของมิสทินมีมากกวา 5ุเเเ รายการ ละสามารถบงกลุมสินคຌาออกเดຌปຓน 5 
หมวดประภทคือ แี. กลุมครืไองส าอาง ิMake up) โี. บ ารุงผิวหนຌาละผิวกาย ิSkin care) ใี.
กลุมสินคຌาทีไ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน ไี. กลุมนๅ าหຌอม ละ คลญจน์ ิFragrance) 5ี. กลุมสินคຌาอืไน 
โ ิOther) 

ดยท าการตลาดของมิสทินนัๅนมีชองทางการจัดจ าหนายหลักดย฿ชຌคตตาลใอกพืไอสืไอสาร
การตลาด ละน าสนอสินคຌาเปยังผูຌบริภค สวนชองทางอืไนโ เดຌกชองทาง Modern trade , 

Hyper market ละรຌานสะดวกซืๅอ ซึไง฿นปัจจุบันเดຌมีการขยายตลาดเปยังประทศ฿กลຌคียง ชน
ประทศพมา ประทศลาว ประทศจีน ประทศ฿นถบตะวันออกกลาง ปຓนตຌน 

 จากขຌอมูลของ ASTV ผูຌจัดการออนเลน์ ระบุวามิสทินมีสมาชิกกวา แุเเเุเเเ คน นัไน
หมายถึงสมาชิกหนึไงคนจะมีลูกคຌาประมาณ แเ คน ทากับกวามิสทินองจะมีลูกคຌาทีไหในคตตาลใ
อกจ านวน แเุเเเุเเเ คน ตอหนึไงรอบจ าหนาย ดังนัๅนขຌอมูลนีๅจึงสามารถสนับสนุนขຌอมูลทีไวา มิ
สทินมีชองทางการจัดจ าหนายหลักผานการสืไอสารทางคตตาลใอก ทีไปรียบสมือนครืไองมือ
สืไอสารระหวางมิสทินกับกลุมผูຌบริภค หรือสามารถรียกเวຌวา คตตาลใอก  กใคือหัว฿จส าคัญของ
ชองทางการขาย฿นระบบขายตรงของมิสทิน 

 ดยการท าตลาดของบริษัทมิสทินทีไผานมาเดຌสรຌางนวัตกรรม฿หม โ ปลุกกระส
ครืไองส าอางมาดยตลอด เมวาจะปຓนการท าฆษณาพืไอสนับสนุนการน าสนอสินคຌา หรือมຌต
การรับสมัครสมาชิก ดยหนังฆษณาเดຌริไมมีมาตัๅงตการกอตัๅงบริษัท ตทีไเดຌรับการพูดถึงมาก
ทีไสุด ปຓนฆษณาชืไอชุด อุบัติหตุรัก ป โ5ใ็ ซึไง ดร.อมรทพ ดีรจน์วงศ์ ิผูຌกอตัๅงบริษัท บทตอร์
วย์ ิประทศเทยี จ ากัดี ปຓนผูຌ฿หຌเอดีย฿นการน าสนอรูปบบการฆษณาสินคຌา฿นบบซีรีส์ 
(Series) หรือหนังฆษณาทีไมีรืไองราวตอนืไอง คลຌายกับละคร พืไอ฿หຌกิดการติดตามละดึงความ
นาสน฿จ ซึไงผลตอบรับดีมากจนกิดปຓนกระส ละกลายปຓน Talk of the town ทีไปຓนทีไพูดถึง
ของผูຌบริภคละสืไอตางโ ฿นสมัยนัๅน ละปຓนจุดริไมตຌนทีไท า฿หຌทุกคนหันมาจับตามอง บรนด์
ครืไองส าอางมิสทิน ิอมรทพ, โ5ใ่ี ซึไงมิสทินเดຌมีการผลิตฆษณาออกมาอยางตอนืไอง  ตาม
สินคຌาทีไออกมา฿นตละป นอกจากจะมีฆษณาพืไอ฿ชຌ฿นการสืไอสารลຌวมิสทินเดຌมีการน าดาราทีไ
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ก าลังปຓนกระสอยู฿นชวงนัๅนโ มาปຓน พรีซในตอร์ ิPresenter) พืไอดึงความนาสน฿จ฿หຌกับตัว
สินคຌามากขึๅน ละพืไอความชัดจน฿นการบงบอกถึงคารคตอร์ (Character) ของสินคຌานัๅนโ 
ซึไงพรีซในตอร์ทีไทางมิสทินเดຌน ามา฿ชຌอยางตอนืไอง ชน อัๅม พัชราภา เชยชืๅอ , ณดชน์ คูกิมิยะ
,อุรัสยา นอกจากจะมีการ฿ชຌดาราหรือบุคคลทีไมีชืไอสียงมาปຓน พรีซในตอร์ ฿ชຌ฿นงานฆษณาลຌว 
มิสทินกใเดຌมีการสืไอสารผานทางคตตาลใอก พืไอสืไอสารเป฿หຌกับกลุมผูຌบริภคอยางตอนืไอง ดย฿น
แ ปื    จะมีการท าคตตาลใอกออกมาถึง โๆ ลม ดย฿ชຌรอบจ าหนาย฿นการก าหนดอายุของการ
฿ชຌ   คตตาลใอกลมนัๅนโ 

 การสืไอสารการตลาด ิMarketing Communication) คือรูปบบของการสืไอสารทีไมีผูຌสง
สาร  คือผูຌผลิตสินคຌา หรือบริการ ผูຌจัดจ าหนายสินคຌา ฝຆายฆษณาของบริษัท บริษัทตัวทน
ฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ สงขาวสาร฿นรูปของสัญลักษณ์ ภาพ สียง สง การคลืไอนเหว 
ตัวอักษร ค าพูด สียงพลง ฯลฯ ผานชองทางการสืไอสารประภทตางโ หรือสงตรงเปยังผูຌรับ
ขาวสาร ซึไงปຓนกลุมปງาหมายของผูຌสงขาวสาร ดยมีวัตถุประสงค์฿หຌผูຌรับขาวสารตอบสนองเป฿น
ทิศทางทีไตຌองการ ิชืไนจิตต์, โ5ไเี ดังนัๅนสืไอสารทางการตลาดนัๅน นับเดຌวามีความส าคัญมาก
ส าหรับบริษัทตางโ นืไองจากการน าสินคຌาหรือบริการ฿ดโ ออกสูตลาดนัๅน จ าปຓนทีไจะตຌองอาศัย
การสืไอสาร เมวาจะปຓนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พืไอ฿หຌผูຌบริภคเดຌรับสารนัๅน ดยครืไ องมือการ
สงสริมการตลาดหรือทีไรียกวา สวนประสมการสงสริมการตลาด ิPromotion mix) เดຌก 
สินคຌาหรือผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจ าหนาย  (Place) ละการสงสริม
การขาย (Promotion) (ชืไนจิตต์,2543) ซึไงหากมองสวนของการสงสริมการขายครืไองมือหลัก โ 
ทีไองค์กรตางโ ฿หຌความส าคัญ เดຌก การฆษณา ิAdvertising) การสงสริมการขาย ิSales 

Promotion) การขายดยบุคคล ิPersonal Selling) ละการประชาสัมพันธ์ ิPublic 

Relations) การสืไอสารการตลาด จึงปຓนกลยุทธ์ทีไปຂดกวຌาง฿นงของครืไองมือทีไ฿หຌลือก฿ชຌ พืไอ฿หຌ
กลุมปງาหมายเดຌรับขຌอมูลขาวสาร ตามทีไบริษัทตຌองการสืไอสารออกเป 

 ตนืไองจากปัจจุบันธุรกิจตางโ มีการขงขันกันสูงมาก ละหันมา฿หຌความส าคัญกับการ
สืไอสารการตลาด พืไอ฿หຌตนองกຌาวขึๅนมามียอดขายปຓนอันดับตຌนโ ดยหันมา฿ชຌการสืไอสาร
การตลาดบบครบวงจร หรือทีไรียกวา การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ิ Integrated 

Marketing Communications : IMC) 

 การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ิIntegrated Marketing Communications: IMC) 

คือการลือกครืไองมือสืไอสารการตลาดประภทตางโ ทีไหมาะสมกับประภทของสินคຌาหรือบริการ 
ละลักษณะของตลาดสินคຌาของตน ดยลือกครืไองมือสืไอสารการตลาดมากกวา แ ประภท มา฿ชຌ
ผสมผสานกันอยางตอนืไอง เดຌก การฆษณา การสงสริมการขาย การขายดยบุคคล การ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดดยตรง การตลาดชิงกิจกรรม การออกบบบรรจุภัณฑ์ การจัดสดง



 
84 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

สินคຌา การจัดอบรม฿หຌความรูຌลูกคຌากีไยวกับการ฿ชຌสินคຌา  การบอกลาปากตอปาก ปຓนตຌน ิชืไน
จิตต์, โ5ไใี ละหากศึกษาการด านินกลยุทธ์การสืไอสารทางการตลาดของมิสทินจะหในเดຌวา มิ
สทิน ลือก฿ชຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ นับเดຌวาปຓนการตลาดดยตรงทีไ฿ชຌครืไองมือการ
สืไอสารบบผสมผสาน ดยมีทัๅงคตตาลใอกทีไสืไอสารถึงคุณสมบัติของสินคຌา ราคา ละปรมชัไน มี
การฆษณา ดยมีพรีซในตอร์ชวย฿นการสืไอสาร ละสรຌางจุดจูง฿จ 

 ทัๅงนีๅมีงานวิจัยหลายชิๅนทีไศึกษากีไยวกับการการสืไอสารการตลาดทางตรง ชน งานวิจัย
ของนางสาววลีรัตน์ พิไมทวี เดຌศึกษาถึงปัจจัยทีไมีผลตอความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์
ครืไองส าอาง ยีไหຌอ มิสทิน ภาย฿นชุมชนขตปากกรใด มืไอป โ55โ , งานวิจัยของนางสาวรจนา 
มะลิวัลย์ ศึกษารืไองปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมซืๅอสินคຌา ็-Catalog ของผูຌบริภค฿นจังหวัดตราด 
มืไอป โ55ไ, การศึกษากีไยวกับ การสืไอสารตลาดบบบูรณาการละความภักดีของตราสินคຌา 
Oriental Princess มืไอป โ555, สุณัฏฐา อารย์พธิ์ทอง, พิมพาภรณ์ บุญประสริฐ ละชัญญา ลีๅ
ศัตรูพายผล การ฿ชຌจุดจูง฿จ฿นฆษณาการทองทีไยวละบริการของนิตยสารทองทีไยว มืไอป โ55ไ 
ละงานวิจัยของคุณ สมปรารถนา พรหมชวย ศึกษารืไองกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบบูรณา
การของคลินิกศัลยกรรมความงามมกะคลินิกมืไอป 2552 

ตยังเมมีงานวิจัย฿ดทีไศึกษาจาะลึกรืไองการสืไอสารผานคตตาลใอกของมิสทิน ทัๅงโ ทีไการสืไอสาร
ผานคตตาลใอกของมิสทิน ปຓนชองทางการจัดจ าหนายทีไมีสัดสวนของยอดขายมากกวาชองทาง
อืไนโ ดยหากคิดปຓนสัดสวนจะอยูทีไ ใไ-ใ5 ั ของยอดขายทัๅงหมด ดังนัๅนชองทางการจัด
จ าหนายผานคตตาลใอกของมิสทินจึงมีทีไสวนกระตุຌน฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอ ทีไส าคัญทีไสุด ณ จุด
ขาย ละตละลมจะมีกลยุทธ์฿นการน าสนอทีไตกตางกันออกเป ซึไงหากศึกษาการสืไอสาร
การตลาดทีไทาง มิสทินเดຌน าสนอผานคตตาลใอกนัๅน จะมีการสืไอสาร฿นรืไองคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ ราคา ละการสงสริมการขาย ทีไมีรูปบบทีไตางกัน฿นตละลมของคตตาลใอก ซึไงปຓน
สวนหนึไงทีไท า฿หຌคตตาลใอกของมิสทินมีสนห์ละเมกิดความจ าจ รวมทัๅงการน าพรีซในตอร์มา
อยูทีไปกหนຌาของ   คตตาลใอกพืไอสรຌางความนาสน฿จละจูง฿จ฿หຌปຂดดู 

 การท าวิจัยนีๅจะมุงนຌนศึกษา กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกของสินคຌามิ
สทิน  การปຂดรับสืไอ, ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามิสทินจาก฿นคต
ตาลใอก ซึไงสามารถน าเป฿ชຌประยชน์ส าหรับผูຌประกอบการ฿นการ฿ชຌปຓนนวทางหรือพัฒนากล
ยุทธ์ การสืไอสารการตลาดผานทางคตตาลใอก ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌบริภค อัน
สงผล฿หຌกิดความพึงพอ฿จสูงสุด 
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วัตถุประสงค์฿นการวิจัย  
฿นการศึกษาวิจัยรืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกของสินคຌามิสทิน                                          
ละความพึงพอ฿จของผูຌบริภค   ซึไงมีวัตถุประสงค์฿นการวิจัย  โ  ขຌอดังนีๅ 

แ. พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานทางคตตาลใอกของสินคຌามิสทิน 

โ. พืไอศึกษาการปຂดรับ,ความพึงพอ฿จละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามิสทิน ผานทางคตตาลใอกของ
ผูຌบริภค 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย฿นครัๅ งนีๅ เดຌมีการก าหนด ระบียบวิจัยชิ งคุณภาพ ิ Qualitative 

Research) ปຓนการดย฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูลชิงคุณภาพ ิQualitative Method) โ รูปบบ ิแี 
จากการสัมภาษณ์บบจาะลึก ิIn-depth Interview) ผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นการวางผนกลยุทธ์
การสืไอสารการตลาด฿นคตตาลใอกมิสทิน  ิโี ฿ชຌการสนทนากลุม ิFocus Group Study) จาก
ลูกคຌาทีไมีการสัไงซืๅอสินคຌามิสทินจากคตตาลใอก ดย฿ชຌบบสัมภาษณ์กึไงครงสรຌาง ิSemi-

structured Interview) ซึไงพัฒนามาจากทฤษฎี การปฏิสัมพันธ์ชิงสัญลักษณ์ ิSymbolic 

Interaction Theory)  พืไอ฿หຌทราบถึงการสรຌางกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกทีไ
สงผลตอความพึงพอ฿จของผูຌบริภค 

ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์บบจาะลึก ิIn-depth Interview) ละการสนทนากลุม ิFocus 

Group Study) สามารถสรุปเดຌปຓน  ใ ประดในดังตอเปนีๅ 

แี กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอก ซึไงสามารถคຌนพบวากล
ยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกมิสทินมี ใ  ขัๅนตอน คือ 

แ.แี การวิคราะห์สถานการณ์ ิSituation Analysis)  พบวาการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดของสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอก จะเดຌรับนยบายหลักมาจากผูຌบริหารพืไอก าหนด
วัตถุประสงค์ ละปງาหมายพืไอปຓนนวทาง฿หຌฝຆายการตลาดละฝຆายทีไกีไยวขຌองเดຌวางผนการ
ก าหนดกลยุทธ์ตางโ ฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ ซึไงขัๅนตอนรกกอนการก าหนดกลยุทธ์นัๅน ฝຆาย
การตลาดละฝຆายทีไกีไยวขຌองจะมีการวิคราะห์สถานการณ์ตางโ ซึไงสามารถบงออกเดຌดังนีๅ 

แ.แ.แี การค านึงถึง สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท จุดขใงละจุดออนทีไมี ดย
ผูຌทีไ฿หຌสัมภาษณ์มองวาการทีไมิสทิน มีจ านวนสมาชิกมากกวา แ ลຌานคน ละจ านวนลูกคຌา
ทีไสามารถเดຌหในคตตาลใอกทีไมากถึง แเ ลຌานคนตอรอบจ าหนาย ถือวาปຓนจุดขใง ฿น
ดຌานการปຂดรับสืไอ รวมถึงระยะวลาทีไออกของคตตาลใอกมีความรวดรใวคือ แ ลมจะมี
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ระยะวลาพียง โ สัปดาห์ส าหรับการสัไงซืๅอสินคຌา ซึไงปຓนขຌอดีทีไสามารถปลีไยนปลงกล
ยุทธ์เดຌอยางรวดรใว฿นกรณีทีไตຌองอาศัยความรวดรใว฿นการตอบสนองความตຌองการของ
ตลาด สวนจุดออน พบวานืไองจากมีรอบจ าหนายทีไรวดรใว กใอาจกิดความผิดพลาดจาก
ระยะวลาทีไรงรีบเดຌ 

แ.แ.โี การวิ คราะห์กลุมปງาหมาย ซึไงปຓนปัจจัยหนึไง ทีไสามารถน ามา
ประกอบการวางกลยุทธ์พืไอ฿หຌการสืไอสารนัๅน ขຌาถึงกลุมลูกคຌาปງาหมายทีไตຌองการจะ
สืไอสารเดຌตรงมากทีไสุด นืไองจากสินคຌาตละรายการทีไสืไอสารลงเป฿นคตตาลใอกนัๅนมี
ความตกตางกัน สงผล฿หຌกลุมปງาหมายทีไก าหนดเวຌกใตกตางกันเป 

แ.แ.ใี การวิคราะห์ถึงความตຌองการของตลาด ละกระสของตลาด รวมเปถึง
การวิคราะห์ถึงคูขงทางการตลาด พืไอดูวาความตຌองการของตลาด฿นปัจจุบันปຓน
อยางเร ละคูขงทางการตลาดทัๅงทางตรงละทางอຌอมนัๅนมีการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดอยางเร พืไอหาความตกตางขຌอดีละขຌอสีย พืไอน ามาประกอบการวางกยุทธ์  
ละสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคอยางทຌจริง  

แ.โี การก าหนดกลยุทธ์การตลาด ิStrategy Development) พบวาการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอก สามารถบงออกเดຌปຓน โ กระบวนการคือ 

แ.โ.แี เดຌรับนยบายหลักมาจากฝຆายบริหารพืไอก าหนดวัตถุประสงค์ละ
ปງาหมายหลักจากผูຌบริหารพืไอก าหนดวัตถุประสงค์ ละปງาหมายพืไอปຓนนวทาง฿หຌ
ฝຆายการตลาดละฝຆายทีไกีไยวขຌองเดຌวางผนการก าหนดกลยุทธ์ตางโ ฿หຌสอดคลຌองกัน 

แ.โ.โี การจัดบงกลุมของการขายสินคຌาออกปຓน 5 กลุมสินคຌา ดยมี
จຌาหนຌาทีไวางผนการตลาดปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นการวางกยุทธ์ นืไองจากสินคຌาตละกลุม
จ าปຓนจะตຌองมีกลยุทธ์ทีไตกตางกัน  ดยบงออกปຓนกลุม ครืไองส าอาง กลุมดูลผิว
กายละผิวหนຌา กลุมความหอม กลุมสินคຌาทีไ฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน ละกลุมอืไนโ  

แ.โ.ใี การก าหนดกลยุทธ์ ซึไงสามารถบงประดในเดຌ ใ ประดในคือ 

แ.โ.ใ.แี  กลยุทธ์รูปบบ ิFormat) พบวาปัจจุบันคตตาลใอกของ     
มิสทินจะมีขนาดของคตตาลใอกอยูทีไ แๆ.5 cm x โเ.5 cm ซึไงปຓนขนาดทีไ
พกพาเดຌงายหมาะกับนักขาย ละมีปกหนຌา 2 ดຌาน พืไอสรຌางมูลคาของพืๅนทีไ
ของคตตาลใอกนืไองจากจากการส ารวจของทางบริษัทพบวา พืๅนทีไดຌานหลังจะ
ดึงความสน฿จเดຌนຌอยกวาพืๅนทีไจากดຌานหนຌาคตตาลใอกของมิสทินจึงมีปกหนຌา โ 
ดຌาน สวนรูปบบการวางหรือการจัดรียงสินคຌา฿นลม จะ฿หຌความส าคัญกับ
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สินคຌาฆษณา ละสินคຌา฿หม สวนกลยุทธ์การวางรูปบบอืไนโ จะเมการก าหนด
ตายตัว จะสามารถปรับปลีไยนเดຌตามความหมาะสม 

แ.โ.ใ.โี กลยุทธ์การ฿หຌขຌอมูล พบวาส าหรับการวางผนการตลาดผาน
คตตาลใอกของมิสทิน การ฿หຌขຌอมูลกับลูกคຌาหรือผูຌทีไรับสาร ปຓนสิไงทีไส าคัญมาก 
นืไองจากทัๅงหมดจะปຓนการสืไอสารจากรูปภาพ ตัวหนังสือ ละขຌอความ ทีไ
ตຌองการสืไอสารออกเป ดังนัๅนการ฿หຌขຌอมูลเมวาจะปຓน฿นรืไองของคุณสมบัติของ
สินคຌา ราคา งืไอนเขการสงสริมการขาย รวมเปถึงภาพของสินคຌ าตຌองมีความ
ถูกตຌองละตຌองสืไอสาร฿หຌงายละขຌา฿จงายทีไสุด ฿หຌกิดความซับซຌอนทีไนຌอยทีไสุด 
ซึไงจะสามารถสงผล฿หຌผูຌบริภคกิดความพึงพอ฿จ ดยการท างานทัๅงฝຆาย
การตลาดละฝຆายสรຌางสรรค์ละสงสริมการขายตຌองท างานประสานกันอยาง
รัดกุมพืไอ฿หຌกลยุทธ์ทีไตຌองการสืไอสารออกเปนัๅน ปຓนเปตามกลยุทธ์ทีไเดຌก าหนด
เวຌ ละมีการน าความคิดสรຌางสรรค์฿นการสืไอสารมาปຓนนวคิดพืไอสืไอสารผาน
คตตาลใอก 

แ.โ.ใ.ใี กลยุทธ์การ฿ชຌจุดจูง฿จ พบวาการ฿ชຌจุดจูง฿จมาปຓนกลยุทธ์ทีไ฿ชຌ
กับการสรຌางความสน฿จ฿หຌกับลูกคຌาละสงผลตอการปຂดรับ การพึงพอ฿จ ละ
น าเปสูขัๅนตอนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามิสทินผานคตตาลใอก ดยจุดจูง฿จทีไ
น ามา฿ชຌหลักโ ปຓน฿นรืไองของการน าพรีซในตอร์มาสรຌางความนาสน฿จ ละบง
บอกถึงคารคตอร์ ิCharacter) ของสินคຌานัๅนโ หรือการน าผูຌทีไมีประสบการณ์
การ฿ชຌสินคຌานัๅนมาบอกตอ ชวยสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับสินคຌานัๅนโ มากยิไงขึๅน 
ละการน าสินคຌาลกซืๅอมากระตุຌนการตัดสิน฿จซืๅอ฿นคตตาลใอก การมีสินคຌา
฿หมโ ฿นตละลมมีประมาณรอบจ าหนายละ ไ รายการ รวมเปถึงการสรຌาง
อารมณ์รวม฿นการออกบบดีเซน์ของ LAYOUT เมวาจะปຓนการ฿หຌสี การ
ก าหนดต าหนงการวางของสินคຌาละปງายราคา ทัๅงหมดปຓนองค์ประกอบทีไ
สามารถสรຌางจุดจูง฿จ 

แ.ใี การปฎิบัติจริง พบวาฝຆายการตลาดผลิตภัณฑ์มิสทิน ละฝຆายสรຌางสรรค์สงสริม
การตลาด มืไอขຌาสูขัๅนตอนการปฏิบัติจริง จะมีการก าหนดตัวชีๅวัด฿นการประมินผล ฿นตละรอบ
จ าหนายทีไตกตางกันออกเป ซึไงขึๅนอยูกับสถานการณ์฿นชวงระยะวลานัๅนโ ดยมีการก าหนด
ตัวชีๅวัดการประมินผลการปฏิบัติจริง ปຓน฿นรืไองยอดขาย ละจ านวน฿บสัไงซืๅอจากลูกคຌา การ
ประมินผลงานตัๅงตกอนการปฏิบัติ ระหวางการปฏิบัติ ละหลังจากการปฏิบัติ การประมินกอน
การปฏิบัตินัๅนพืไอพิจารณาวา หากราด านินการตามผนทีไเดຌวางเวຌจะ฿หຌผลออกมาปຓนอยางเร 
พืไอปຓนการตรวจสอบอีกครัๅงหนึไงดย฿นขัๅนตอนนีๅจะปຓนขัๅนตอนทีไจะมีผูຌบริหารขຌามารวม
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พิจารณาดຌวย ดยดูจากการน าสนอปຓน LAYOUT กอนทีไจะน าคตตาลใอกเปพิมพ์ สวนการ
ประมินระหวางการปฏิบัตินัๅน ทางฝຆายการตลาดจะมีการกใบขຌอมูลยอดขายระหวางการขาย฿นต
ละรอบ พืไอน ามาวิคราะห์ ละปรับปรุง฿นการวางผน฿นครัๅงหนຌา นืไองจากการท างาน฿นการ
วางผนผานคตตาลใอกของมิสทิน ฿ชຌระยะวลา พียง โ สัปดาห์ตอ แ รอบจ าหนาย ท า฿หຌทางมิ
สทินสามารถปรับปลีไยนกลยุทธ์เดຌอยางรวดรใว ละการประมินหลังการปฏิบัตินัๅน จะปຓนการ
กใบขຌอมูลสุดทຌาย พืไอน ามาวิคราะห์฿นสิไงทีไเดຌก าหนดกลยุทธ์ น าสนอทางฝຆายผูຌบริหารอีกครัๅง   
การประมินทัๅง ใ ชวงวลานีๅพืไอน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงการสืไอสารพืไอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ
ของผูຌบริภคมากทีไสุด 

โี การปิดรับสืไอ , ความพึงพอ฿จ ละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอกของ
ผูຌบริภค พบวา 

โ.แี การปิดรับสืไอ การปຂดรับสืไอของลูกคຌาของมิสทินผานทางคตตาลใอกนัๅน มีการ
ปຂดรับสืไอจากคตตาลใอกมิสทินอยางตอนืไอง ละมีความพึงพอ฿จปຓนอยางมาก ดยเดຌรับจาก
อกสารทีไทางบริษัทจัดสง฿หຌกับสมาชิก฿นตละรอบจ าหนาย มีระยะวลาออกลม฿หม ฿นวลา โ 
สัปดาห์ ท า฿หຌการปຂดรับสืไอนัๅนสามารถรับรูຌเดຌอยางรวดรใวละมีความตอนืไอง  

หลังจากเดຌรับคตตาลใอกลຌว ลูกคຌามีพฤติกรรมการปຂดดูคตตาลใอกทุกหนຌา ละดูมากกวา โ 
ครัๅง฿น แ ลม ตจะมีพฤติกรรมการปຂดดูสินคຌาจาก฿นคตตาลใอกตกตางกันออกเป ดย฿นครัๅง
รกจะปຓนการปຂดหาสินคຌาทีไตนองตຌองการ หรือปຓนสินคຌาทีไมีฆษณา สวนครัๅงทีไ โ จะปຓนการ
ปຂดทีไละหนຌา พืไอดูสินคຌาตางโ ทีไมีการน าสนอขาย฿นอกสารคตตาลใอก นืไองจากคตตาลใอก
ของมิสทินมีจ านวนหนຌาทีไสูงละสินคຌาละรายการสงสริมการขายทีไมีความตกตางกัน฿นตละ
ลมของคตตาลใอก ดังนัๅนลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูงจะมีความถีไ฿นการปຂดดูคต
ตาลใอกมากกวาลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอยกวา นืไองจากจะตຌองมีการปຂดคตตาลใ
อกพืไอสนอขายสินคຌา฿หຌกับลูกคຌาหรือคน฿กลຌชิด 

โ.โี ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค พบวา ความพึงพอ฿จของลูกคຌาสามารถบงออกเดຌ
ปຓน ใ รืไอง 

โ.โ.แี รูปบบ ิFormat) พบวา ลูกคຌามีความพึงพอ฿จ฿นขนาดของรูปลม 
ของคตตาลใอกมิสทิน ละจ านวนหนຌาอยูทีไ แโ่-แไไ หนຌา นืไองจากรูຌสึกพึงพอ฿จตอ
จ านวนของสินคຌาละความหลากหลายของสินคຌามิสทิน ตลูกคຌายังกิดความสับสน฿น
รืไองของการจัดวาง฿หຌมีปกหนຌา โ ปก ซึไงกิดความเมสะดวก฿นการปຂดดู ดยกลุมลูกคຌา
ทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอยยังกิดความสับสน นืไองจากยังเมมีความช านาญ 
฿นขณะทีไกลุมลูกคຌาทีไยอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูงจะเมมีความสับสน ตจะเดຌรับ
ค านะน ามาจากลูกคຌาตอมา ตเมเดຌสงผลกระทบตอการสัไงซืๅอสินคຌาผานทาง    คต
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ตาลใอก การจัดรียงสินคຌา฿นลม พบวาลุกกคຌาทุกกลุมหในวามีความหมาะสมดีลຌว มี
การจัดรียงสินคຌาทีไตรงกับฆษณาซึไงจะจัดอยูซนดຌานหนຌา สินคຌา฿หมประจ าลม ละ
สินคຌาตามกลุมตางโ ท า฿หຌกิดความเมนาบืไอ อยากปຂดตอ 

โ.โ.โี การ฿หຌขຌอมูล พบวาลูกคຌามีความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌขຌอมูล ละขຌา฿จ
รืไองการสืไอสารของคุณสมบัติของสินคຌาทีไตຌองการสืไอสารผานคตตาลใอกดี  เมวาจะปຓน
คุณสมบัติละวิธีการ฿ชຌงาน การวางต าหนงตัวหนังสือทีไอานงาย ซึไงบางครัๅงสามารถ
ขຌา฿จเดຌจากรูปภาพเดຌทันทีดยเมตຌองอานค าบรรยาย ดยกลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอ
ฉลีไยตอรอบทีไสูง จะมีความขຌา฿จ฿นรืไองของการสืไอสาร฿นรืไองของขຌอมูล฿นสวนของ
คุณสมบัติสินคຌาเดຌดีกวากลุมลูกคຌาทีไมียอดขายฉลีไยตอรอบทีไนຌอยกวานืไองจากกลุมลูกคຌา
ทีไมียอดการสัไงซืๅอทีไสูงจะมีประสบการณ์฿นการสัไงซืๅอละความถีไ฿นการรับสืไอทีไมากกวา  

โ.โ.ใี การ฿ชຌจุดจูง฿จ  พบวาลูกคຌาทีไมียอดสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูง ละยอด
สัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอยมีความพึงพอ฿จ฿นรืไองของการ฿ชຌจุดจูง฿จ ดยพึงพอ฿จ฿นรืไอง
ของการ฿ชຌพรีซຌนตอร์ (Presenter) หรือบุคคลส าคัญมาชวยสรຌางจุดจูง฿จ฿นการสืไอสาร
ผานคตตาลใอกมิสทิน ละการมีผูຌทีไมีประสบการณ์คย฿ชຌสินคຌามาชวยยืนยันผลลัพธ์ 
ชวยสงสริม฿หຌกิดความชืไอมัไน฿นตัวสินคຌามากยิไงขึๅน สวนการ฿ชຌจุดจูง฿จดย฿ชຌราคาละ
ปรมชัไน พบวากลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอย จะ฿หຌความส าคัญเปทีไ
ราคามากกวาสินคຌาทีไมีการท าปรมชัไน นืไองจากจะปຓนการซืๅอทีไนຌอยชิๅน ละจะลือกซืๅอ
สินคຌาทีไตนองตຌองการอยูลຌว หากราคาเมสูงกินเปกใจะหยุดอาน สวนกลุมลูกคຌาทีไมียอด
การสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูง จะนຌนเปทีไสินคຌาทีไมีการท าปรมชัไน หากมีปรมชัไนทีไตຌอง
ซืๅอมากกวาหนึไงชิๅนจะซืๅอละน าเปขายตอหรือซืๅอเวຌพราะปຓนราคาทีไประหยัดกวาซืๅอ
พียงชิๅนดียว 

โ.ใ การตัดสิน฿จซืๅอ พบวาการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอกของ
ลูกคຌามีปัจจัย฿นการตัดสิน฿จซืๅอทีไตกตางกัน ดยลูกคຌา฿นกลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอ
ฉลีไยตอรอบทีไนຌอย มีการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาจากสินคຌาทีไปຓนกระสความนิยมของตลาด 
หรือปຓนสินคຌาทีไมีฆษณา สวนกลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูงจะมีการ
ตัดสิน฿จซืๅอจากสินคຌาทีไมีฆษณา สินคຌา฿หม มีรืไองของบรรจุภัณฑ์ ราคา ละปรมชัไน 
รวมเปถึงการสัไงซืๅอจากลูกคຌา 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยเดຌท าการศึกษารืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกของสินคຌา     
มิสทินละความพึงพอ฿จของผูຌบริภค  สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยเดຌตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเดຌดังตอเปนีๅ 
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1) พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานทางคตตาลใอกของสินคຌามิสทิน 

จากการวิจัยพบวา กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกของสินคຌามิสทินนัๅนมีขัๅนตอนการ
วางผนกลยุทธ์หลักโ ใ ขัๅนตอนคือ ขัๅนตอนทีไ แี การวิคราะห์สถานการณ์ ขัๅนตอนทีไ โี การ
ก าหนดกลยุทธ์ ละขัๅนตอนทีไ ใี การปฏิบัติจริงซึไงสอดคลຌองกับนวความคิดการวางผน
ชิงกลุทธ์ทีไเดຌพัฒนาจาก International Business Strategy Resource Book,แ้้เ ิยุบล 
บใญจณรงค์กิจุ โ55ไี  ทีไเดຌสรุปขัๅนตอนหลัก ใ ขัๅนตอนส าหรับการวางผนชิงกลยุทธ์ ดย
ริไมตຌนดังนีๅ  

แ.แี วิคราะห์สถานการณ์ ซึไงจะประกอบดຌวยการวิคราะห์ถึงจุดขใง ละ
จุดออนของบริษัททีไมีอยู ศึกษาขຌอมูลของตลาดดูวาปัจจุบันคูขงทางตรงละคูขง
ทางอຌอมปຓน฿ครละก าลังท าการตลาดทางดຌาน฿ดละ฿ชຌวิธี฿ดพืไอปຓนนวทาง
ประกอบการก าหนดกลยุทธ์ การมองวากลุมปງาหมายของบริษัทปຓน฿ครพืไอ฿หຌการ
ก าหนดกลยุทธ์นัๅนสามารถขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌอยางตรงจุด ซึไงสอดคลຌองกับ
นวความคิด การวางผนชิงกลยุทธ์ ิยุบล บใญจณรงค์กิจ , 2554ี  ฿นขัๅนตอนทีไ แ ทีไ
จะตຌองมีการวิคราะห์สถานการณ์ ดยประกอบดຌวยการติดตามสภาพ การวิคราะห์
สภาพวดลຌอม การวิคราะห์ปรียบทียบศักยภาพการขงขัๅน ละการวิคราะห์
กลุมปງาหมาย 

แ.โี การก าหนดกลยุทธ์ จากการวิจัยพบวาการก าหนดกลยุทธ์ปຓนขัๅนตอน
ส าคัญ฿นการวางผน ของการสืไอสารการตลาดของสินคຌามิสทิน ผานคตตาลใอกดย
เดຌรับนยบายหลักโ มาจากฝຆายบริหารพืไอก าหนดปງาหมายละวัตถุประสงค์พืไอปຓน
นวทาง฿หຌฝຆายการตลาดก าหนดกลยุทธ์฿หຌปຓนเปตามวัตถุประสงค์ทีไเดຌก าหนดเวຌ ละมี
การบงกลุมสินคຌาออกปຓน 5 กลุมพืไอการวางผน       กลยุทธ์฿หຌหมาะสมกับกลุม
สินคຌานัๅนโปຓนหมือนการจัดสรรทรัพยากรทีไมีอยูซึไงสอดคลຌองกับนวความคิดของ 
(Taylor, แ้้โี ซึไง฿นขัๅนตอนนีๅจากการศึกษาพบวา ขຌอมูลทีไเดຌรับสอดคลຌองกับ 
นวความคิดการวางผนชิงกลยุทธ์  ิยุบล บใญจณรงค์กิจ , โ55ไี  ฿นขัๅนตอนทีไ โ  ซึไง
ประกอบดຌวย การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การพิจารณาทรัพยากรพืไอสนับสนุนการ
พัฒนากลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ละวัตถุประสงค์ กลวิธีหรือกิจกรรมละงบประมาณ 
ซึไงจากการศึกษาสามารถท า฿หຌคຌนพบกลยุทธ์หลักโ ทีไมิสทิน฿ชຌ฿นการสืไอสารการตลาด
ของสินคຌาผานคตตาลใอกเดຌ ใ ประดในคือ 

แ.โ.แี  กลยุทธ์รูปบบ ิFormat) จากการวิจัย พบวาการสืไอสาร
การตลาดของสินคຌา  มิสทินเมมีการก าหนดรูปบบทีไตายตัว ตจะ฿ชຌขนาดของ
คตตาลใอกทีไ แๆ.5 cm. x โเ.5 cm. ละมีจ านวนหนຌาอยูทีไ แโ่-แไไ หนຌา 
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ดยการการก าหนดนีๅขึๅนอยูกับนยบายทางการตลาด฿นชวงวลานัๅนโ ซึไ ง
สามารถปรับปลีไยนเดຌตามความหมาะสม ละมีการก าหนด฿หຌมีปกหนຌา โ ปก 
ซึไงปຓนการกลับหัว ท า฿หຌลูกคຌารูຌสึกวามีปกหนຌา โ ปก พืไอปຓนการพิไมมูลคาของ
พืๅนทีไ฿นคตตาลใอก ซึไงจากการวิจัยพบวา ทางการวางผนการตลาดมิสทินนัๅนมี
การก าหนด฿หຌ฿นคตตาลใอกมีปก โ ปก พืไอท า฿หຌกลุมลูกคຌากิดความพึงพอ฿จ 
ดยมีการน าความคิดสรຌางสรรค์฿นการพัฒนารูปบบของ      คตตาลใอกมา฿ชຌ 
ซึไงสอดคลຌองกับ นวความคิดสรຌางสรรค์ของ ิDe Bono, แ้้โี การ฿ชຌ
ความคิดสรຌางสรรค์การคิดนอกกรอบ ิCreative Thinking) นัๅนตຌองอาศัย
ความคิดทีไสรຌางสรรค์ ตຌองคิด฿หຌตกตางกับผูຌอืไน กลຌาทีไจะสีไยงกับอกาสทีไจะ
กิดความผิดพลาดตามมาเดຌ ความคิดสรຌางสรรค์นัๅนเมจ าปຓนตຌองปຓนพรสวรรค์ 
พราะทุกคนสามารถทีไจะสรຌางเดຌ คริไมตຌนจากมีความคิด฿นดຌานบวก เมยึดกับ
สิไงดิม โ ความคิดสรຌางสรรค์นัๅนสามารถกิดขึๅนเดຌกับทุกสายการงานอาชีพ  

แ.โ.โี กลยุทธ์การ฿หຌขຌอมูล  จากการวิจัยพบวาประดในทีไส าคัญ฿นการ
วางผนกลยุทธ์คือการ฿หຌขຌอมูล มิสทินมีการ฿หຌความส าคัญ฿นรืไองการ฿หຌขຌอมูล
ตางโ ผานการสืไอสาร฿นคตตาลใอกมาก เมวาจะปຓน฿นรืไองของคุณสมบัติของ
สินคຌา การสนอจุดขาย ราคาหรือรายการสงสริมการขายตางโ นืไองจากกลุม
ลูกคຌาของมิสทินมีมากมาย ตัๅงตกลุม C  จนถึงกลุม B ดังนัๅนการสืไอสารผาน      
คตตาลใอกทีไปรียบสมือนการสืไอสารทางดียว ิOne Way Communication) 

นัๅนตຌองมีการสืไอสารทีไชัดจน ละถูกตຌอง งายตอความขຌา฿จ ซึไงสอดคลຌองกับ 
นวความคิดการสืไอสารการตลาดบบขายตรง ิชืไนจิตต์, โ55ๆี ทีมีการปัจจัย
ดຌานสืไอทีไน าสนอขาวสาร฿หຌขຌอมูล ปຓนองค์ประกอบ  เดຌกลาวเวຌวา สืไอทีไ
น าสนอ ฿นกรณีทีไสงจดหมายตรง ิDirect  Mail) หรือ สืไอจดหมายพรຌอมคต
ตาลใอก จะตຌองมีลักษณะนาสน฿จ นาดึงดูด฿น฿หຌปຂดอาน มีขຌอความทีไปຓนกันอง 
ละสงเปยังกลุมปງาหมายทีไถูกตຌอง ตจุดนีๅตຌองระวังเม฿ชຌค าพูดทีไน าเปสูการขຌา
฿นผิด ละนอกจากจดหมายหรือคตตาลใอกลຌว ธุรกิจตຌองจัดหาวิธี฿หຌลูกคຌา
ปງาหมายตอบกลับ หรือสัไงซืๅอสินคຌา คือซองตอบรับละ฿บสัไงซืๅอสินคຌาทีไ฿หຌลูกคຌา
กรอกฉพาะขຌอมูลทีไจ าปຓนทานัๅน กใจะสามารถชวยท า฿หຌลูกคຌายินดีทีไจะรวม฿น
ปรกรมมากขึๅน  

 ทัๅงนีๅคา฿ชຌจาย฿นการผลิตสืไอละอุปกรณ์ทีไ฿หຌลูกคຌาตอบกลับหลานีๅ
จะตຌองเมสูงกินเป ละบบจ าลองของของการวางผนกลยุทธ์ของ Ketchum 

Inc ( www.ketchum.com) เดຌกลาวถึงองค์ประกอบของผนการสืไอสารชิงกล
ยุทธ์ตຌองประกอบเปดຌวย สถานการณ์ วัตถุประสงค์ ขຌอมูล ปງาหมาย ผูຌรับสาร 



 
92 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

฿จความส าคัญ กลยุทธ์ กลวิธีหรือกิจกรรม ตารางการปฏิบัติงาน ละการ
ประมินผล ซึไงหนึไง฿นปัจจัยขององค์ประกอบผนการชิงกลยุทธ์ สอดคลຌองกับ
การก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารของคตตาลใอกมิสทินคือ฿นรืไอง฿นความส าคัญซึไง
฿นทฤษฎีของ Ketxhum Inc. เดຌกลาวเวຌวา ฿จความส าคัญ ิKey message) คือ
ขຌอความหลักทีไสามารถน าเปสูการปลีไยนปลงหรือสนับสนุนวิธีคิด ฿น
ความส าคัญปรียบสมือนหัว฿จของการสืไอสารกับกลุมปງาหมาย คือสิไงทีไผูຌสืไอสาร
ตัๅง฿จ฿หຌผูຌรับสาร ขຌา฿จ รูຌสึก ปลีไยน฿จ ปลีไยนความคิด ปลีไยนพฤติกรรม 
ขຌอความหลักนีๅตຌองชัดจน ละการสืไอสารออกเปตຌองชัดจนพียงพอส าหรับ
ผูຌรับสาร ละกิดผลตามทีไเวຌวางผนเวຌ 

แ.โ.ใี กลยุทธ์การ฿ชຌจุดจูง฿จ จากการวิจัยพบวากลยุทธ์การสรຌางจุด
จูง฿จทีไมิสทินน ามา฿ชຌวางผนการสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอก มีความ
สอดคลຌองกับ นวความคิดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดดย฿ชຌจุดจูง฿จของ 
(Smith, โเเ้ี ทีไบง กลยุทธ์การจูง฿จออกปຓน ใ ลักษณะเดຌก 

แ. กลยุทธ์การ฿ชຌพรีซในตอร์ บุคคลทีไมีชืไอสียง หรือบุคคลทีไ
สามารถถายทอดคารคตอร์ ิCharacter) ของสินคຌา พืไอปຓนการ
สดงถึงคารคตอร์ ิCharacter) ของสินคຌาละพืไอสรຌางจุดจูง฿จ
฿หຌกับสินคຌา ฿หຌผูຌบริภคมีความรูຌสึกวาหาก฿ชຌสินคຌานีๅปຓนหมือนกับ พรี
ซในตอร์ (Presenter) สอดคลຌองกับ การจูง฿จดย฿ชຌอัตลักษณ์ของ
บุคคล ิEthos) ของ (Smith, โเเ้ี เดຌกลาวเวຌวา    การ฿ชຌอัตลักษณ์
ของบุคคล ิEthos) ปຓนครืไองจูง฿จ ดยอาศัยคุณสมบัติของบุคคลทีไ
ผูຌรับสารยอมรับ ความนาชืไอถือของบุคคลมีสวนส าคัญอยางยิไงตอการ
นຌมนຌาว฿จ฿หຌคลຌอยตามหรือปฏิบัติตาม ความนาชืไอถือทีไกิดจากการสัไง
สมของบุคคลหากเดຌด านินมาปຓนระยะวลาหนึไงอาจกอ฿หຌกิดความ
ชืไอถือ฿นขຌอมูลทีไน าสนอหรืออาจจะกอนทีไบุคคลนัๅนจะน าสนอขຌอมูล 
คุณสมบัติทีไน ามาสูความนาชืไอถือ  

โ. กลยุทธ์การ฿ชຌค าชักชวน฿หຌรูຌสึกกลัว  พืไอสรຌางความ
ตระหนักรูຌ฿หຌกับผูຌบริภค ละสามารถรียกความสน฿จ฿หຌกับสินคຌา 
สอดคลຌองกับ การจูง฿จดยการจูง฿จดย฿ชຌอารมณ์ ิPathos)  ของ
ิSmith, โเเ้ี กลาววา  เดຌกลาวเวຌวา  การจูง฿จดย฿ชຌอารมณ์ นีๅปຓน
ทีไนิยม฿ชຌมาก฿นการจูง฿จ฿หຌผูຌรับสารคลຌอยตามความคิด ดยการ฿หຌ
ขຌอมูลหรือรืไองลาหรือภาพทีไกระตุຌนการตอบสนองทางอารมณ์฿หຌกิด
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อารมณ์พืไอน าเปสูการปลีไยนปลงชิงพฤติกรรมปຓนทีไนิยมน ามา฿ชຌ
มาก฿นการจูง฿จละ฿นการสืไอสารพืไอรณรงค์ทางสังคม ซึไงสามารถบง
เดຌปຓนการ฿ชຌอารมณ์ทางบวก ละการ฿ชຌอารมณ์ทางลบ พืไอสรຌางการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรม  

ใ. กลยุทธ์การสรຌางความนาชืไอถือ ดย฿ชຌหตุผลพืไอนຌม
นຌาว฿จ ดยสนอขຌอทใจจริง ผานผูຌทีไมีประสบการณ์ทีไคย฿ชຌสินคຌา
มาลຌว สอดคลຌองกับ การจูง฿จดย฿ชຌ หตุผล ิLogos) ของ (Smith, 

2009) เดຌกลาวเวຌวา  กลยุทธ์การจูง฿จดย฿ชຌหตุผลมักนຌนการ฿ชຌ
ขຌอมูลทีไถูกตຌอง ิFact) ละขຌา฿จเดຌงาย พรຌอมสดงความชืไอมยง
ระหวางสาหตุกับผลทีไจะกิดขึๅนเดຌตามหลักการทีไปຓนทีไยอมรับขຌอกลาว
อຌาง ิClaim หรือ Proposition) ถูกน ามา฿ชຌ฿นการอຌางหตุผลพืไอ
สนับสนุนการนຌมนຌาว฿จดຌวยวิธีการจูง฿จดຌวยหตุผล ดยจะมีรูปบบ
ตางโ กันซึไงอาจสนอปຓนขຌอความหรือภาพประกอบกใเดຌ หรืออาจจะ฿ชຌ
หตุการณ์ทีไคยกิดขึๅนลຌวมายกตัวอยางประกอบ  

แ.ใี การปฏิบัติจริง จากการวิจัยการวางผนกลยุทธ์ของการสืไอสารการตลาดผานคต
ตาลใอกมิสทิน  พบวาหลังจากการวิคราะห์สถานการณ์ละการก าหนดผนกลยุทธ์ลຌว จะขຌาสู
ขัๅนตอนการปฏิบัติจริง ซึไงปຓนขัๅนตอนสุดทຌาย ดย฿นขัๅนตอนนีๅ ทางการตลาดมิสทินจะมีตัวชีๅวั ด
ปຓน฿นรืไองของยอดขาย จ านวน฿บสัไงซืๅอ พืไอน ามาวิคราะห์ละปຓนนวทาง฿นการวางผนกล
ยุทธ์฿นรอบจ าหนายตอเป ดยจะมีการประมินกอนการปฏิบัติ ระหวางการปฏิบัติ ละหลังการ
ปฏิบัติ ซึไงสอดคลຌองกับนวความคิดการวางผนชิงกลยุทธ์ของ ิยุบล บใญจณรงค์กิจ, โ55ไี  ทีไ
กลาวเวຌ฿นหนังสือการวางผนละการประมินผลการสืไอสารชิงกลยุทธ์ วามืไอขຌาสูขัๅนตอนการ
ตรียมการสูการปฏิบัติจริง จะขຌาสูการตรียมผนส ารอง , การก าหนดวิธีการประมินผล ละ
ตัวชีๅวัด ละการสรຌางการยอมรับผนกลยุทธ์ การออกบบวิธีการด านินการพืไอตัดสินคุณคาของ
งานทีไกิดขึๅน ซึไงอาจ฿ชຌรูปบบของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ทีไปຓนระบบมาปຓนครืไองมือ฿นการ
ประมิน พืไอตัดสินคุณคาของนวคิด การปฏิบัติงานประประยชน์ของผนกลยุทธ์ ละมอง
หาทางปรับปรุงวิธีการก าหนดนยบายละวิธีการปฏิบัติงานตัๅงตริไมตຌนคิดออกบบผนงาน เป
จนถึงการพัฒนาความคิดละลงมือปฏิบัติงาน 

 การประมินผลทีไดีนัๅนควรมีการประมินหลักโ ใ ชวง คือ การประมินผลกอนท า
กิจกรรม, การประมินผลระหวางด านินกิจกรรม ละการประมินผลหลังท ากิจกรรม ซึไงการ
ประมินทัๅง ใ ชวง จะท า฿หຌลดการกิดปัญหา การสูญสีย ละสามารถท า฿หຌผนกลยุ ทธ์นัๅน
ด านินเปเดຌตามวัตถุประสงค์ทีไองค์กรเวຌก าหนดเวຌ ละจะมีตัวชีๅวัด คือ สิไงทีไบงบอก฿หຌรูຌวา
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คุณสมบัติทีไตຌองการนัๅนมีอยูหรือเม ชน ความถูกตຌอง ความรวดรใว ปຓนตัวชีๅวัดประสิทธิภาพของ
การท างาน นืไองจากจะปຓนตัวก าหนด฿หຌราหาค าตอบ฿นสิไงทีไรຌาตຌองการจะหาเดຌอยางชัดจน 
ถูกตຌอง ละเมหลงประดใน 

โี พืไอศึกษาการปิดรับ,ความพึงพอ฿จละการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอก
ของผูຌบริภค  จากการวิจัย พบวาจากกลุมลูกคຌาทีไมีการสัไงซืๅอสินคຌามิสทินผานคตตาลใอก
สามารถบงการศึกษาออกปຓน ใ ประดในคือ  

โ.แี การปิดรับสืไอ จากการวิจัยพบวาลูกคຌาทีไมีการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูงละยอดการ
สัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอย มีการปຂดรับสืไอทีไตอนืไองดຌวยระยะวลา โ สัปดาห์ตอ แ รอบจ าหนาย
หรือ แ ลม ละมีความพึงพอ฿จปຓนอยางมาก ซึไงสอดคลຌองกับทางบริษัทมิสทินทีไก าหนด฿หຌมีค
ตาลใอก แ ลมตอ โ สัปดาห์ สวนปัจจัยทางดຌานยอดขายเมมีผลตอการปຂดรับสืไอ ตลูกคຌาทีไมียอด
การสัไงซืๅอสูงมีความถีไ฿นการปຂดดูคตตาลใอกมากกวาลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอทีไนຌอย นืไองจากกลุม
ลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอสูงมีการสนอขายสินคຌาตาง โ ฿หຌกับคนรูຌจัก หรือลูกคຌาตอเปอีกสอดคลຌอง
กับนวความคิดของการปຂดรับสืไอของ วิลบอร์ ชรมม์ ิWilbur Schramm) ทีไกลาววา หลักการ
ทัไวเปของการลือกความส าคัญของขาวสารวา ขึๅนอยูกับการ฿ชຌความพยายามนຌอยทีไสุด ิLesat 

effect) ละผลทีไจะเดຌ ิPromise of reward) ซึไงอยู฿นรูปของสูตรการลือกรับขาวสารดังนีๅ 

                                                                  ผลประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

การลือกรับขาวสารจากคตตาลຍอกมีสทิน  =           --------------------------------- 

                                                                      การหาขຌอมูลของสินคຌา 

บุคคลจะเมรับขาวสารทุกอยางทีไผานมาสูตนทัๅงหมด ตจะลือกรับรูຌพียงบางสวนทีไคิดวามี
ประยชน์ตอตน ดังนัๅน ขาวสารทีไหลัไงเหลผานขຌามาเปยังบุคคลจากชองทาง ตางโ นัๅนมักจะถูก
คัดลือกตลอดวลา ขาวสารทีไนาสน฿จ มีประยชน์ละหมาะสมตามความนึกคิดของผูຌรับสาร จะ
ปຓนขาวสารทีไกอ฿หຌกิดความส ารใจ฿นการสืไอสาร ิWilbur Schramm, 1973:121-122) อຌางถึง฿น 
งานวิทยุพัฒนา ศูนย์การรียนรูຌสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โ.โี ความพึงพอ฿จ ฿นการสืไอสารการตลาดผานคตตาลใอกมิสทิน จากการวิจัยทางดຌาน
ผูຌสงสารคือ ผูຌทีไก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของมิสทินสามารถจับประดในเดຌ ใ ประดในคือ 
รูปบบ การ฿หຌขຌอมูล ละการ฿ชຌจุดจูง฿จ จึงน ามาหาความสอดคลຌองกับทางดຌานผูຌรับสาร คือกลุม
ลูกคຌาทีไมีการสัไงซืๅอสินคຌาผานคตตาลใอกมิสทิน พบวา   

ความพึงพอ฿จดຌานรูปบบของคตตาลใอก จากการวิจัย พบวาลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอทีไสูงละมี
ยอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอย มีความพึงพอ฿จ฿นดຌานขนาด ละจ านวนหนຌา พราะมีความ
สะดวก฿นการพกพา รวมถึงมีความพึงพอ฿จ฿นการจัดรียงหนຌาตามความนาสน฿จ ชนสินคຌาทีไมี



 

95 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ แ ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55่) 

ฆษณาจะอยูดຌานหนຌา ละสินคຌา฿หม ตามดຌวยสินคຌาตางโ ซึไงสอดคลຌองกับทางดຌานบริษัทมิสทิน
ทีไมีการก าหนดรูปบบ฿หຌคตาลใอกมีขนาดลใก พืไอสะดวกตอการพกพา ต฿นการจัดวางทีไมีปก
หนຌา โ ปก มีวัตถุประสงค์พืไอสรຌางมูลคาละความนาสน฿จ฿หຌกับคตตาลใอกลูกคຌาทีไมียอดการ
สัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไมากละยอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอย เมขຌา฿จถึงวัตถุประสงค์ละกิด
ความเมพึงพอ฿จ ซึไงขัดกับวัตถุประสงค์ของผูຌสงสารทีไตຌองการสรຌางความนาสน฿จทัๅงดຌานปกหนຌา
ละปกหลังของคตตาลใอกซึไงสอดคลຌองกับกระบวนการสรຌางคตตาลใอกของ (มนูญ เชยสมบูรณ์
, 2008) ทีไกลาวเวຌวานักออกบบท างานรวมกับลูกคຌาพืไอท าความขຌา฿จกับวัตถุประสงค์ละ
นืๅอหาทีไตຌองการจะสืไอ นักออกบบตຌองคຌนหาขຌอมูลพิไมติมกีไยวกับผูຌดูหรือกลุมปງาหมาย ชน
ลักษณะการด านินชีวิต มุมมองละความชอบ มืไอสามารถก าหนดนวคิดของการออกบบลຌว 
จึงกิดปຓนกระบวนการสรຌางคตตาลใอก 

ความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌขຌอมูล  จากการวิจัยพบวา กลุมลูกคຌามียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูง
ละกลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอยจะมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌขຌอมูลจากคตตาลใ
อกสูงนืไองจากมีการ฿หຌขຌอมูล฿นรืไองของคุณสมบัติของสินคຌาทีไถูกตຌองครบถຌวน ซึไงสอดคลຌองกับ
บริษัทมิสทินทีไตຌองการสงขຌอมูล฿หຌกับลูกคຌาปຓนขຌอมูลทีไถูกตຌอง ชัดจน ตพบวา ขຌอมูล฿นรืไองของ
ราคาละรายการสงสริมการขาย หรือปรมชัไน ลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูง จะมี
ความขຌา฿จเดຌงายกวา กลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอยกวา นืไองจากกลุมลูกคຌาทีไ
ยอดสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบจะมีประสบการณ์฿นการสัไงซืๅอมากกวา ดยจะสามารถขຌา฿จขຌอมูลงืไอนเข
ตางโ เดຌงายกวา ซึไงสอดคลຌองกับ นวความคิด ความพึงพอ฿จของลูกคຌาของ (กอร์สัน, โ5ไๆ :
หนຌา 5ไี เดຌกลาวถึงความจงรักภักดีจากลูกคຌาวา ปຓนผลสะทຌอนถึงความพอ฿จอยางทีไสุดของ
ลูกคຌา ซึไงมักกิดขึๅนมืไอลูกคຌาเดຌรับความพอ฿จอยางตอนืไอง ความพอ฿จพียงครัๅงดียวหรือสอง
ครัๅงอาจยังเมน าเปสูความจงรักภักดีเดຌ ลูกคຌาตละคนยอมมีความพอ฿จทีไเมหมือนกัน ขึๅ นอยูกับ
ความตຌองการละประสบการณ์฿นการ฿ชຌบริการ อยางเรกใตาม ลูกคຌา฿นยุคปัจจุบันอา฿จยากขึๅน 
ลูกคຌามีความจงรักภักดี฿นตราบริการนຌอยลง พรຌอมสมอ฿นการปลีไยนเป฿ชຌบริการทีไอืไนหากมีสิไง
ลอ฿จทีไหมาะสม สิไงทีไนักการตลาดตຌองท าคือ สรຌางความพอ฿จ฿หຌกิดประจ าละพัฒนาเปสูความ
จงรักภักดีซึไงจะชวยพิไมความจงรักภักดีหรือลดการเป฿ชຌบริการทีไอืไนนัไนอง 

ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌจุดจูง฿จ จากการวิจัยพบวากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานทาง
คตตลใอกของมิสทินมีการ฿ชຌจุดจูง฿จพืไอรียกความสน฿จละสรຌางความพึไงพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌาดย
บงการ฿ชຌจุดจูง฿จออกปຓน ใ ประภทเดຌกการจูง฿จดย฿ชຌอารมณ์ ิPathos) การจูง฿จดย฿ชຌ
หตุผล ิLogos) ละการจูง฿จดย฿ชຌอัตลักษณ์ของบุคคล ิEthos) ซึไงปຓนการสรຌางอารมณ์฿หຌกับ
ลูกคຌาละสอดคลຌองกับซึไงสอดคลຌองกับ นวความคิดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดดย฿ชຌจุดจูง฿จ
ของ (Smith, โเเ้ี ละ นวความคิดกีไยวกับพฤติกรรมของผูຌบริภคของ Kardes, Cronley 

ละ Cline (โเแแ,p.่ี เดຌ฿หຌความหมายของค าวาพฤติกรรมผูຌบริภควา กิจกรรมทัๅงหมดของ
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ผูຌบริภคทีไกีไยวขຌองกับการซืๅอ การ฿ชຌ การทิๅงสินคຌาละบริการ รวมเปถึงอารมณ์จิต฿จ ละการ
ตอบสนอง ชิงพฤติกรรม ทีไกิดขึๅนลวงหนຌา ขณะ฿ชຌสินคຌาหรือบริการ ละภายหลังกิจกรรมนัๅน ซึไง
สามารถสรຌางรงจูง฿จสงผล฿หຌกิดความพึงพอ฿จ฿หຌกับกลุมลูกคຌาทีไมีการลัไงซืๅอฉลีไยตอรอบเดຌ
หมือนกัน ละจากการศึกษาคຌนพบเดຌวาการ฿ชຌจุดจูง฿จดย฿ชຌราคาละปรมชัไน฿นการสงสริม
การขาย สามารถสรຌางจุดจูง฿จ฿นการสืไอสารผานคตตาลใอกเดຌ ดยกลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอ
ฉลีไยตอรอบทีไสูงจะ฿หຌความพึไงพอ฿จส าหรับราคาละรายการสงสริมการขายมากกวากลุมลูกคຌาทีไ
มียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอยกวา 

โ.ใี การตัดสิน฿จซืๅอ จากการวิจัยพบวา การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาผานคตตาลใอกของมิ
สทินของกลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไสูง จะมีปัจจัยการตัดสิน฿จซืๅอจากสินคຌาทีไมี
ฆษณามี   พรีซในตอร์ (Presenter) สินคຌา฿หม มีบรรจุภัณฑ์ทีไสวยงาม ราคา ละรายการ
สงสริมการขาย ฿นขณะทีไกลุมลูกคຌาทีไมียอดการสัไงซืๅอฉลีไยตอรอบทีไนຌอยกวา จะมีการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาจากสินคຌาทีไปຓนกระสความนิยมของตลาด฿นชวงระยะวลานัๅนโ ดยฉพาะสินคຌาทีไมีพรี
ซในตอร์ (Presenter) ซึไงสอดคลຌองกับ นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของ
ผูຌบริภค ของ (Schiffman and Kanuk, แ้้ไ: p. ๆ5้ี เดຌ฿หຌความหมายของกระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค หมายถึง ขัๅนตอน฿นการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์จากสองทางลือกขึๅนเป
พฤติกรรมผูຌบริภคจะพิจารณา฿นสวนทีไ กีไยวขຌองกับกระบวนการตัดสิน฿จ ทัๅงดຌานจิต฿จ 
ิความรูຌสึกนึกคิดี ละพฤติกรรมทางกายภาพ การซืๅอปຓนกิจกรรมดຌานจิต฿จ ละกายภาพซึไง
กิดขึๅน฿นชวงระยะวลาหนึไง กิจกรรมหลานีๅท า฿หຌกิดการซืๅอ ละกิดพฤติกรรมการซืๅอตามบุคคล
อืไน (ศิริวรรณ สรีรัตรน์ ละคณะ ,โ5ไแ:แไไ) เดຌกลาวเวຌถึงนวคิดกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอวา
ผูຌบริภคจะตຌองมีการรับรูຌถึงความตຌองการ ซึไงอาจจะกิดจากสิไงทีไกระตุຌนจากภาย฿นหรือจาก
ภายนอกชนการหในฆษณาหรืออาจจะสอบถามหรือหในจากผูຌทีไมีประสบการณ์พืไอหาขຌอมูลกอน
ประมินทางลือกละตัดสิน฿จซืๅอ จะท าการคຌนหาขຌอดีขຌอสียของผลิตภัณฑ์มากขึๅน  ฿น
ขณะดียวกันนักการตลาดกใมีชองทางขຌาถึงลูกคຌาปัจจุบันละลูกคຌา฿หม เดຌหลายชองทางละ
นักการตลาดองกใสามารถ฿ชຌชองทางของสืไอ฿หมสรຌางความสัมพันธ์กับกลุมปງาหมายเดຌ 

จากการท าการวิจัยท า฿หຌทราบถึงการ฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารทางการตลาด ละ ความพึงพอ฿จของ
ผูຌบริภคทีไมีตอการสืไอสารการตลาดของสินคຌามิสทินผานคตตาลใอก 

กลยุทธ์ทีไฝຆายการตลาดของมิสทินเดຌน ามา฿ชຌสามารถคຌนพบเดຌวามี ใ ประดในหลักโ คือ แีการ฿ชຌ
รูปบบทีไเมนนอนตายตัวนืไองจากตຌองการความคลองตัว฿นการปลีไยนปลงพืไอ฿หຌสามารถ
ตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาเดຌ ตจะมีรูปบบการล าดับวางสินคຌา฿นคตตาลใอกตาม
ความส าคัญ ดยจะ฿หຌความส าคัญกับสินคຌาทีไมีฆษณากอน ละกลุมลูกคຌามีความพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับทีไดี สวนการวางรูปบบ฿หຌปกของคตตาลใอกมี โ ปก ซึไงยังเมสามารถสรຌางความพึงพอ฿จ
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฿หຌกับผูຌบริภคเดຌ โี การ฿หຌขຌอมูล ของคุณสมบัติของสินคຌา ราคา ละงืไอนเขการสัไงซืๅอจาก฿น
คตตาลใอก ดยฝຆายการตลาด     มิสทินนຌน฿นรืไองของขຌอมูลทีไถูกตຌอง ชัดจน สามารถขຌา฿จเดຌ
งาย ซึไงสามารถสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌาเดຌดี ดยฉพาะกับลูกคຌาทีไมีก าลังซืๅอสูง นืไองจาก
กิดประสบการณ์฿นการรับรูຌเดຌดีกวา ใี รืไองการ฿ชຌจุดจูง฿จ พบวา ฝຆายการตลาดมีการ฿ชຌจุดจูง฿จ
พืไอ฿หຌผูຌบริภคกิดความพึงพอ฿จ ดยลือก฿ชຌพรีซในตอร์ (Presenter) ละคนทีไมีชืไอสียง หรือ
คนทีไคยมีประสบการณ์การ฿ชຌสินคຌา รวมเปถึงการ฿ชຌอารมณ์ละหตุผล มาสรຌางจุดจูง฿จ฿นคต
ตาลใอก ซึไงลูกคຌามีความพึงพอ฿จ ละสามารถสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอเดຌจากการน าพรีซในตอร์ 
ิPresenter) มาสรຌางความนาสน฿จ รวมเปถึงราคาละปรมชัไนทีไสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา   
มิสทินผานคตตาลใอก 

ขຌอสนอนะ  
แี งานวิจัยชิๅนนีๅท า฿หຌทราบถึงกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของสินคຌามิสทินผานทางคตตาลใอก 
ซึไงผูຌประกอบการสามารถปรับปลีไยนรูปบบการจัดวางของคตตาลใอก฿หຌตรงกับความตຌองการ
ของผูຌบริภค ซึไงปຓนการ฿หຌขຌอมูลนຌมนຌาว฿จละมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอเดຌปຓนอยางดี จึงควร
มุงนຌนการพัฒนาการสืไอสารดຌวยคตตาลຍอก฿หຌมีความทันสมัยละดึงดูด฿จขึๅนรืไอยโ ดยพยายาม
หาทางลดความสับสนของกลุมลูกคຌาตอรูปบบคตตาลใอก  พืไอ฿หຌกิดความพึงพอ฿จกับลูกคຌา
อยางทຌจริง 

โี จากงานวิจัยพบวากลุมลูกคຌาทีไมีก าลังซืๅอนຌอย มีการปຂดรับสืไอทีไดีทียบทากับกลุมคนทีไมีก าลัง
ซืๅอสูง ดังนัๅนการสอดทรกกลยุทธ์ทางการตลาดฉพาะกลุมพืไอกระตุຌน฿หຌลูกคຌากลุมทีไมีก าลังซืๅอ
นຌอย พิไมก าลังซืๅอสินคຌา฿หຌมากขึๅนกใจะสามารถพิไมความพึงพอ฿จละสงผล฿หຌการตัดสิน฿จซืๅอเดຌ
฿นอนาคต 

ใี จากผลการวิจัยพบวา กลุมลูกคຌาทัๅงทีไมีก าลังซืๅอมาก ละก าลังซืๅอนຌอย ตางกใ฿ชຌราคาละ
ปรมชัไน ปຓนสิไงกระตุຌนการตัดสิน฿จ ดังนัๅน฿นก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารผานคตตาลຍอกจะตຌอง
ชีๅ฿หຌหในราคาละปรมชัไนอยางชัดจน 

4ี จากงานวิจัยพบวา กลยุทธ์การ฿ชຌพรีซในตอร์ ิPresenter) ปຓนจุดจูง฿จ สามารถสรຌางความ
สน฿จละความพึงพอ฿จ฿หຌกับกลุมลูกคຌาทัๅงทีไมีก าลังซืๅอมากละก าลังซืๅอนຌอย รวมถึงการ฿ชຌหตุผล
ละสรຌางอารมณ์฿หຌลูกคຌา กิดความสน฿จ฿นสินคຌาจากคตตาลใอก นอกหนือจากรืไองของราคา
ละการสงสริมการขาย 

ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอเป 

แี การวิจัยครัๅงนีๅพบวา การ฿หຌคตตาลใอกมีปกหนຌา โ ปกนัๅน ทางผูຌรับสารเมพึงพอ฿จ ซึไงขัดกับ
ทางผูຌสงสารทีไมองวาการมีคตตาลใอกมีปกหนຌา โ ปก ปຓนกลยุทธ์฿นการสรຌางความสน฿จ฿หຌกับ
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คตตาลใอก ดังนัๅนควรมีการท าวิจัยพิไมติม฿นรืไองนีๅ ละนืไองจากการวิจัยนีๅปຓนพียงการวิจัยชิง
คุณภาพทีไเดຌรับความคิดหในของลูกคຌาพียงกลุมลใก ดังนัๅนควรมีการท าการวิจัยชิงปริมาณ
พิไมติม 

โ) การท าวิจัย฿นครัๅงนีๅปຓนการท าวิจัย ดยกใบขຌอมูลฉพาะกลุมลูกคຌาทีไมีการสัไงซืๅอสินคຌามิสทิน 
ผานทางคตตาลใอกจาก฿นประทศเทยทานัๅน ดังนัๅน฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรมีการศึกษาถึงความ
พึงพอ฿จของลูกคຌากลุมอืไนโพิไมติม ชน ลูกคຌาทัไวเปทีไเมเดຌปຓนสมาชิก ิสาวจ าหนายี ปຓนตຌน 
พืไอ฿หຌทราบถึงความหมือนหรือความตกตางกันของกลุมลูกคຌาทัไวเป ละสามารถน าเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นภาคธุรกิจขายตรงตอเปเดຌ ซึไงคตตาลใอกถือวาปຓนชองทางหลักของธุรกิจขายตรง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยรืไองกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตรา
สินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษากลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบบูรณา
การพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม  ละพืไอศึกษาประสิทธิผลของ
การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌางภาพลักษณຏตราสินคຌาของเอศครีมทงมใกนัไม  

วิธีการศึกษาบงออกปຓน 2 สวน สวนรก ปຓนการศึกษากลยุทธຏการสืไอสารการตลาด
บบบูรณาการพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมดຌวยการกใบขຌอมูลจาก
อกสาร นิตยสาร หนังสือพิมพຏ วใบเซตຏ ตางโ ทีไมีการกลาวถึงการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ
ของตราสินคຌาดังกลาว สวนทีไสอง ปຓนการส ารวจประสิทธิผลของการสืไอสารการตลาดบบบูรณา
การพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ซึไงกใบขຌอมูลดย฿ชຌบบสอบถาม 
ประชากร฿นกรุงทพมหานคร ละปริมณฑล จ านวน 200 คน ผานรูปบบออนเลนຏกับผูຌทีไคย
เดຌรับการสืไอสาร การตลาดของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ชองทาง฿ดชองทางหนึไง หรือ 
รูปบบ฿ดรูปบบหนึไง พืไอวัดประสิทธิผลของการสืไอสารตอภาพลักษณຏของตราสินคຌา  ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา การสืไอสารการตลาดดยการสรຌางการจดจ า฿หຌกิดขึๅนกับผูຌ รับสาร คือ 
นืๅอหาทีไสอดทรกอยู฿นการสืไอสารการตลาด ชนการฆษณาทรทัศนຏ การถายภาพฟชัไน฿น
นิตยสาร การสรຌางกิจกรรม฿หຌกิดขึๅนพืไอสรຌางการจดจ า฿หຌกับผูຌบริภคปງาหมาย การจัดตัๅงตูຌ
เอศครีมของเอศครีมมใกนัไมตามรຌานคຌาสะดวกซืๅอดยฉพาะ พืไอสรຌางความดดดนจากคูขง 
ละ฿นสวนของสืไอออฟเลนຏ (Offline) ปຓนการตอกยๅ าพืไอสงสิรมภาพลักษณຏละความนาชืไอถือ
฿หຌกับตราสินคຌา ดยการสืไอสารออฟเลนຏนีๅปຓนการสืไอสารออกเป฿นวงกวຌาง หรือปຓน Mass 

Media ท า฿หຌคนสวน฿หญทีไรับสืไอนัๅนรับรูຌถึงคุณคาของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌ มีความ

                                                           

1
 นักศึกษามหาบณัฑิต สาขานิทศศาสตรຏละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
2
 ทีไปรึกษา ศาสตราจารยຏ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตรຏ 
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มัไน฿จ฿นคุณภาพของสินคຌา มีความคุຌมคามืไอเดຌซืๅอทาน มีรสชาติอรอย ซืๅอลຌวเมผิดหวังซึไงมืไอมี
รสชาติออกมา฿หมจะท า฿หຌผูຌบริภคกลุมปງาหมายติดตาม  
 

นอกจากนัๅน฿นดຌานสืไอออนเลนຏ ผลการศึกษาพบวาเมเดຌปຓนปัจจัย฿นการสงสริมการ
สรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาพียงอยาง฿ด ตปຓนปัจจัยทีไท า฿หຌตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมมี
ชืไอสียง ปຓนกระส฿นสังคม สรຌางความสน฿จละติดตามจากผูຌบริภคปງาหมายเดຌ฿นชวง
ระยะวลาหนึไง ซึไงผูຌวิจัยสามารถวิคราะหຏจากผลของการศึกษาเดຌวาหากขาดการสืไอสารบบ
ออฟเลนຏภาพลักษณຏกใจะเมมี ตหากขาดสืไอออนเลนຏ กระสของตราสินคຌากใจะเมกิด ทัๅงนีๅการ
ลือกครืไองมือทีไ฿ชຌพืไอการสืไอสารตຌองยຌอนกลับมามองวัตถุประสงคຏของการสืไอสารวาตຌองการ
สรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌา หรือตຌองการ฿หຌกิดปຓนกระสภาย฿นระยะวลารวดรใว  ดย
นวทางของการศึกษานีๅพืไอน าเปปຓนนวทาง฿นการพัฒนากลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบ
บูรณาการพืไอภาพลักษณຏของตราสินคຌา องคຏกร หรือธุรกิจอืไนโ เดຌ 
 

ค าส าคัญ: การสืไอสารการตลาดุ ภาพลักษณຏตราสินคຌาุ เอศครีมทงมใกนัไมุ สรຌางกระสกับสืไอ
ออนเลนຏุ สรຌางภาพลักษณຏดຌวยสืไอออฟเลนຏ หรือสืไอดัๅงดิม 



 

104 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

Abstract 

 The purpose of Independent Study is 1) To study Integrated Marketing 

Communication Strategy for Image building of Magnum ice-cream 2) To study 

effectiveness of Integrated Marketing Communication through building brand 

image of Magnum ice-cream  

 The study is divided into 2 sections; first is study of Integrated Marketing 

Communication (IMC) strategy for Image building of Magnum ice-cream, which 

data has been integrated from various source that mentioned about all kinds of 

Integrated Marketing Communication (IMC) of Magnum brand such as document, 

magazines, newspaper, website, etc. The second part of study is to measure the 

effectiveness of using Integrated Marketing Communication (IMC) to build brand 

image of Magnum ice-cream by collecting questionnaires from 200 respondents 

within Bangkok Metropolitan Region, who has been aware of Magnum marketing 

communication in either one of the channel or platform, in order to measure the 

effectiveness of brand image communication. The result from hypothesis 

experiments show that marketing content is a communications tools which can 

created brand awareness among target consumer, even by installing Magnum ice-

cream freezer especially in convenience stores in order to differentiate product 

from exiting competitors. Offline marketing activities is a mass media which help 

emphasize on brand image and trustworthiness which consumer can perceive 

brand value, product quality, purchase  value a pleasant taste of Magnum ice-

cream, which created good experience and can easily arouse the market when 

brand introduce new flavor. Online media cannot directly help promote brand 

image but its significant in terms of making brand famous and created social 
impact for Magnum ice-cream. The impact of Magnum can draw attention and 

interest for certain period of time. In conclusion, without using offline media, the 

brand image will not happen. At the same time, without using online media, 

social impact of Magnum will not exist as well. Thus, brand has carefully select 

the most suitable communications tools by looking at the purpose of each 

communication whether to build brand image or created social impact in a short 

period of time.  
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 The method of this study is to use as a guideline to improve Integrated 

Marketing Communication (IMC) for building image of other brand, corporate or 

other business 

 

Keywords: IMC, Integrated Marketing Communication, Image Building, Brand image, 

Magnum ice-cream 

 

ทีไมาละความส าคัญ 

฿นค าจ ากัดความของสมาคมตลาดหงสหรัฐอมริกา  (American Marketing 

Association) การตลาด คือ กระบวนการวางผนการสงสริมการตลาดละการจัดจ าหนายพืไอ
กอ฿หຌกิดการลกปลีไยนทีไสามารถตอบสนองความตຌองการของบุคคลละสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคຏขององคຏกริประดิษฐຏ จุมพลสถียรุ โ5ไไ: แี ดังนัๅน฿นทุกธุรกิจตຌองอาศัยการตลาด
พืไอบรรลุวัตถุประสงคຏของการท าธุรกิจคือสรຌางรายเดຌผลก าเรละมีความนาชืไอถือ฿นตลาดพืไอ
ความมัไนคงทางธุรกิจทีไจะสืบนืไองตอเป฿นอนาคตนนอนวาธุรกิจจะคงอยูเมเดຌหากเมกิดการ
ปรับตัวหรือทันกระสปัจจุบันอยูตลอดวลาอีกนัยหนึไงคือการตลาดนัๅนตຌองมีการบริหารจัดการอยู
สมอพืไอสามารถตอบสนองความตຌองการของบุคคลเดຌ ดยปัจจัยส าคัญของการตลาดนัๅน มี
องคຏประกอบเปดຌวย ผลิตภัณฑຏ (Product) ราคา (Price) สภถานทีไจัดจ าหนาย (Place) ละการ
สงสิรมการขาย (Promotion) ตปัจจุบัน สวนประสมทางการตลาดพียงทานีๅเมอาจกอ฿หຌกิด
การซืๅอเดຌ฿นทันที หรือสรຌางความหนือกวา ละดดดนกวาจากคูขงเดຌ ทัๅงนีๅจึงตຌองอาศัยกลยุทธຏ
การสืไอสารพืไอกอ฿หຌกิดประสิทธิผลทางการตลาดอันปຓนวัตถุประสงคຏหลักของทุกธุรกิจ ดังนัๅนทุก
วันนีๅการขงขันพียงกลยุทธຏการตลาดอาจเมพียงพอ จึงตຌองอาศัยกลยุทธຏการสืไอสารการตลาด
บบบูรณาการพืไอกระตุຌน฿หຌกิดความตຌองการ฿นผลิตภัณฑຏของธุรกิจ ดยมองกลุมปງาหมายปຓน
ผูຌรับสารทีไมีอกาสมาปຓนลูกคຌาของราเดຌ฿นอนาคต อีกทัๅงปัจจุบันทคนลยีดຌานการสืไอสาร ละ
อุปกรณຏการรับสง ปຓนอีกปัจจัยทีไมีอิทธิพลของผูຌบริภคอยางมาก พราะตอนนีๅเมวา฿ครจะซืๅอ
อะเรสักชิๅน หรือขຌาเป฿ชຌบริการรຌานเหนสักหง ขัๅนตอนทีไพิไมขຌามากอนการตัดสิน฿จ฿ชຌบริการ 
คือการส ารวจขຌอมูล (Search Engine) หรือการส ารวจความคิดหใน (Review) จากกระทูຌบน
วใบเซตຏตางโ กอนการขຌา฿ชຌบริการทบทัๅงนัๅน พราะดຌวยอุปกรณຏทีไงายตอการขຌาถึง มีความ
หมาะสมดຌานวลา฿นการขຌา฿ชຌคຌนหาขຌอมูล ดังนัๅน฿นยุคของขຌอมูลขาวสาร กลยุทธຏการสืไอสาร
การตลาดบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) คือการขงขันละยงชิง
สวนบงทางการรับรูຌละจดจ าของผูຌบริภคนัไนอง  ฿นหลายธุรกิจละหลายสินคຌาพยายาม
น าสนอสิไงทีไปลก฿หมออกสูสาธารณะอยูบอยครัๅงพืไอ฿หຌกิดการจดจ า กิดความรูຌสึกทีไดีตอสินคຌา
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หรือธุรกิจซึไงจะน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอ฿นอนาคตซึไงมืไอการขงขันทางกลยุทธຏการสืไอสาร
การตลาดขຌมขຌนมากทาเหรผูຌบริภคยิไงเดຌปรียบมากทานัๅนชนทางดຌานขຌอมูลขาวสาร การ
บริการณจุดขาย การบริการหลังการขาย ประยชนຏทีไเดຌรับมืไอซืๅอสินคຌาหรือบริการ ความรูຌสึกละ
ประสบการณຏทีไกิดขึๅน ปຓนตຌน นับวาปຓนสิไงส าคัญทีไนักการตลาดตຌองหันมาสน฿จมากขึๅนพราะ
ผูຌบริภคจะกิดความจงรักภักดีตอตราสินคຌาอันปຓนประยชนຏตอธุรกิจอยางยาวนาน ดังกรณีศึกษา
ทีไผูຌวิจัยเดຌ฿หຌความสน฿จทีไจะศึกษาคือตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ของ บริษัท ยูนิลีวอรຏ เทย 
ทรดดิๅง จ ากัด ผูຌผลิตเอศครีมราย฿หญทีไสุดของลก ทีไมีรายเดຌมากกวา 5พันลຌานยูรตอปซึไง
ผลิตภัณฑຏเอศครีมทงมใกนัไมนัๅนอยู฿นกลุมวอลลຏ ผูຌจ าหนายเอศครีมทีไมีการวางจ าหนายกวา  40 

ประทศทัไวลกภาย฿ตຌชืไอรียกทีไตางกันเป วอลลຏน าความสุขละความอรอยมาสูคนนับลຌาน฿น
ประทศเทยตัๅงตป พ.ศ. 2532 ละถือปຓนผูຌน าตลาดเอศครีมตลอดการ฿นประทศเทยกวา 26 ป 
มใกนัไมปຓนเอศครีมทงตัวรกทีไท าขึๅนส าหรับผูຌ฿หญดยฉพาะ ปัจจุบันมใกนัไมปຓนบรนดຏชัๅนน า
ระดับลกทีไมียอดขายถึง 1 พันลຌานทงตอป ซึไง฿นป พ.ศ. 2555 มใกนัไมกใท าปรากฎการณຏทีไ
รียกวา ฟຂน ฿หຌดงดังขึๅนดย฿ชຌกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการชวย฿นการสงสริม
การขายละสรຌางคุณคา฿หຌกับตราสินคຌาละผูຌบริภคกิดความรูຌสึกประทับ฿จกับประสบการณຏทีไ
เดຌรับจนกลายปຓนกระสฟຂนทีไยาวนานละสรຌางยอดขายกวา 6.5 ลຌานทงภาย฿น 6 ดือน รวม
มูลคากวา 1,600 ลຌานบาท ิมใกนัไมคาฟຆ฿หญทีไสุด฿นลกกลางกรุงุ 2557ี ดຌวยความส ารใจจาก
กลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการทีไน าหลายสิไงขຌาดຌวยกันดยฉพาะการ฿ชຌสืไอออนเลนຏ
ขຌามามีสวนชวยสรຌางกระส฿หຌกิดขึๅน จนประสบความส ารใจอยางมาก ดຌวยการปลีไยนกระส
จาก Word of Mouth ปຓน Word of Mouse กลาวคือการกดคลิกพืไอสงตอ (Shared) ภาพ
ตางโ ทีไพบหในบนสังคมออนเลนຏทีไของตราสินคຌาเอศครีมมใกนัไมหรือการสรຌางชองทางการสืไอสาร
พืไอ฿หຌกิดการมีสวนรวมระหวางผูຌบริภคกับตราสินคຌาการมีกิจกรรมตามสถานทีไตางโพืไอ฿หຌ
ผูຌบริภคเดຌรวมสนุก (Event) ปຓนตຌน ซึไงลຌวนปຓนพียงสวนหนึไงของการสืไอสารการตลาดบบ
บูรณาการทีไตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌน ามา฿ชຌพืไอสรຌางการสืไอสาร฿นนวทาง฿หม฿หຌกับ
ตลาดปัจจุบัน นอกจากนัๅนกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมยัง
สงสริมภาพลักษณຏทีไดีตอตราสินคຌา฿หຌกิดขึๅนกับผูຌบริภคละผูຌรับสารอีกดຌวย จึงปຓนทีไมาของ
การศึกษา  

จากทีไกลาวมา ตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมอยูภาย฿ตຌบรนดຏวอลลຏ ทีไจัดจ าหนายดย ยู
นิลีวอรຏ ผูຌจ าหนายเอศครีม฿หญทีไสุดของลก ละขຌามาจ าหนาย฿นประทศเทยมืไอป พ.ศ. 2532 

ซึไงยาวนานกวา 26 ปลຌว ยูนิลีวอรຏ จึงลใงหในถึงความส าคัญของการน าตราสินคຌาเอศครีมทง
มใกนัไมมาปรับฉม ท าการตลาด฿หม พืไอ฿หຌหมาะกับพฤติกรรมผูຌบริภค฿นปัจจุบัน จึงกิดการ
ปຂดตัวครัๅง฿หมทีไสามารถกระตุຌนยอดขาย (Relaunch) คมปญสงสิรมการตลาดขึๅนมาพรຌอมกัน
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ทัไวลก ดย฿ชຌกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดทีไหลากหลาย ตามตพฤติกรรมผูຌบริภคของตละ
ประทศนัไนอง 

งานวิจัยดังกลาวผูຌวิจัยเดຌลือกศึกษากลยุทธຏการสืไอสารการตลาดทีไตราสินคຌาเอศครีมทง
มใกนัไมลือก฿ชຌ฿นการปຂดตัวครัๅง฿หม (Relaunch) คมปญ พืไอปรับภาพลักษณຏของตราสินคຌา฿หຌ
ดูทันสมัย หมาะกับผูຌบริภคยุค฿หม ละการด านินงานทางการตลาดทีไตกตางเปจากการท า
การตลาดบบดิมโ ซึไงกลยุทธຏดังกลาวเดຌน ามา฿ชຌละปຓนกระสอยางพรหลาย฿นชวงดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 มา฿ชຌ฿นการศึกษางานวิจัยชิๅนนีๅ นืไองจาก฿นชวงวลาดังกลาว ละตอนืไอง
ยาวนานมาถึงปัจจุบัน กิดปຓนกระสทีไเดຌรับความสน฿จจากบุคคลทัไวเป กิดการบอกตอ กลาวถึง
เอศครีมทงมใกนัไมอยางพรหลาย฿นสังคมออนเลนຏ จนกิดปຓนค าพูดติดปาก อยางค าวา ฟຂน 
ทีไหมายถึงอารมณຏละความรูຌสึกมีความสุขตอสิไง฿ดสิไงหนึไง หรือการเดຌกระท าการอยาง฿ดอยาง
หนึไงลຌวมีความสุขนัไนอง นอกจากนัๅนตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌมีการปรับปลีไยนสวนผสม
฿หຌมีคุณคามากขึๅน ปรับรูปลักษณຏหนຌาตาของบรรจุภัณฑຏ฿หຌมีความหรูหรา หมาะสมกับราคา ละ
มีคุณคามืไอเดຌรับ ละสอดทรกนืๅอหาดຌานอารมณຏ ความรูຌสึก฿นการสืไอสารตละชองทาง จึงปຓน
ทีไมาของการศึกษากลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตรา
สินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมนัไนอง  

 

ภาพทีไ 1 เอศครีมทงมใกนัไมละบรรจุภัณฑ์ 

    

 

 

นวคิดดຌานการสืไอสารการตลาดละการสรຌางภาพลักษณ์ของตราสินคຌา 
ความหมายของการสืไอสารการตลาดบบบบูรณาการ คือการน าครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการ

สืไอสารทีไมีผลทางการตลาด สงผลตอการขายสินคຌา ละการบริการ มา฿ชຌ฿นการสืไอสารพืไอ
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กอ฿หຌกิดประสิทธิผลทีไดีทางการตลาด กลาวคือ การขายสินคຌา ละบริการเดຌตรงตามความ
ตຌองการของผูຌบริภค สามารถสืไอสารเป฿นทิศทางดียวกับความตຌองการของผูຌบริภค พืไอ
กอ฿หຌกิดความจงรักภักดีตอตราสินคຌา฿นระยะยาวอันปຓนผลตอธุรกิจ฿นระยะยาว ซึไงสอดคลຌอง
กับนวคิดของ รองศาสตราจารยຏ ดร.สรี วงษຏมณฑา (2540) เดຌ฿หຌค านิยามเวຌวาการสืไอสาร
การตลาดชิงบูรณาการวาปຓนกระบวนการของการพิจารณาผนงานของการติดตอสืไอสารทาง
การตลาด ทีไตຌอง฿ชຌการสืไอสารพืไอการจูง฿จหลายรูปบบกับกลุมปງาหมายอยางตอนืไอง 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารการตลาดบบูรณาการ฿นปัจจุบันนัๅนมีมากมายหลากหลาย 
ตทีไอยู฿นนวคิดการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการนัๅน บงออกปຓน 7 ประภท ซึไงเดຌก 
ิประดิษฐຏ จุมพลสถียรุ 2544: 21-22) 1) Advertising ลักษณะของการฆษณาจะตຌองมีการ
ช าระงินละตຌองมีการน าสนอ ฿นลักษณะทีไเม฿ชຌสืไอบุคคลทีไยืนประกาศขายของตามหຌาง ซึไงอาจ
ท าการสืไอสารบบ Above The Line คือสืไอสาร฿นวงกวຌาง เดຌก การออกอากาศทางทรทัศนຏ 
วิทยุ 2) Sales Promotion จุดดนของการสงสริมการขาย คือสามารถกระตุຌน฿หຌกิดการซืๅอเดຌ
อยางรวดรใว ตการสงสริมการขายนัๅนจะตຌองท า฿นระยะสัๅนโ พราะการ฿ชຌวิธีนีๅปຓนวลานาน
อาจท า฿หຌกิดสงครามราคา ิPrice Warี หรือสงผลกระทบตอภาพลักษณຏของสินคຌา฿นงลบเดຌ 3) 

Public Relations การประชาสัมพันธຏเมเดຌนຌนทีไยอดขาย ตนຌนทีไการสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ 
พืไอ฿หຌสาธารณชนกิดทัศนคติตอสินคຌา บริการ ละองคຏกร อันจะน าเปสูการกิดการประสาน
ความรวมมือ฿หຌกิดผลประยชนຏรวมกันระหวางองคຏกรละสาธารณชนซึไงปຓนประยชนຏตอ
ภาพลักษณຏของตราสินคຌา 4) Personal marketing ปຓนการสนอขຌอมูลผานสืไอบุคคล ดยมี
จุดประสงคຏพืไอการ ขายสินคຌา 5) Direct marketing Direct sale, Telemarketing, TV 

Direct ปຓนตຌน ตปัจจุบันมีการปรับปลีไยนชองทางการท า Direct Marketing ฿หຌหมาะกับ
พฤติกรรมผูຌบริภคมากขึๅน ดຌวยการน าสนอขายผานสืไออนเลนຏ วใบเซตຏ หรือการนะน าผาน
บลใอกกอรຏทีไเดຌรับความนิยม฿นสืไอออนเลนຏ 6) Event Marketing หรือการตลาดชิงกิจกรรม 

ดຌวยการขຌาเป฿หຌการสนับสนุน (Sponsorship) ละการจัดกกิจกรรมพิศษ (Special Event) 

พืไอสรຌางความสน฿จ, การรูຌจักละเดຌพบหในตราสินคຌา, สรຌางภาพลักษณຏ, การสรຌางประสบการณຏ
รวมกับตราสินคຌา ละจ าหนายสินคຌาซึไงตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม น า Event Marketing มา
ปຓนประดในหลัก฿นการท าคมปญครัๅงนีๅขึๅนมา 7) Publicity ปຓนการ฿หຌขาวพืไอสรຌางกระส฿หຌ
กิดความนาชืไอถือ ความนาตืไนตຌน ละสรຌางความคาดหวัง฿หຌกับกลุมปງาหมาย  

นืไองจากการศึกษารืไองกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌาง
ภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมนัๅน บริษัท ยูนิลีวอรຏ เทย ทรดดิๅง จ ากัด เดຌวางกล
ยุทธຏดยการ฿ชຌครืไองมือการสืไอสารดຌานการตลาดชิงกิจกรรม (Event Marketing) มา฿ชຌปຓน
นวทางหลัก฿นการสรຌางการสืไอสารกับผูຌบริภค฿นปัจจุบัน นืไองจากการตลาดชิงกิจกรรม หรือ 
Event marketing นัๅนปຓนครืไองมือการสืไอสารทีไผูຌรับสารหรือกลุมปງาหมาย สามารถขຌามามีสวน
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รวมกับบรนดຏ หรือกิด Brand Experience กับตราสินคຌาเดຌดยตรง ดยการถายทอดผาน
กิจกรรมทีไนา฿จ ละสามารถถายทอดความปຓนตัวตนของบรนดຏผานประสบการณຏของ
กลุมปງาหมายดຌวยสัมผัสทัๅง 5 ของขาอง ิกรียงเกร กาญจนะภคินุ 2550ี นอกจากนัๅนลຌว 
การตลาดชิงกิจกรรมยังปຓนอีกหนึไงรงผลักดันดຌานการกระตุຌนยอดขาย฿หຌกับตราสินคຌาเดຌอีกดຌวย 
ความหมายขององคຏประกอบของการตลาดชิงกิจกรรม สามารถจ านกออกมาวาประกอบเปดຌวย 
4 ดຌาน ิบิสินสเทยุ 2550ี คือ 

1. Brand Experience คือ ครืไองมือทีไถายทอดความปຓนตัวตนของบรนดຏ
ภาย฿ตຌกิจกรรมทีไกิดขึๅน หรือสรຌางสรรคຏขึๅน 

2. Delivery any message คือ฿ชຌการสืไอสารถายทอดผานกิจกรรม ดยเม
วาบรนดຏตຌองการสืไอสารอะเร นืๅอหาอยางเร หรือสิไงเหนทีไตຌองการฝังลง
เป฿น฿จพืไอ฿หຌกิดภาพนัๅน สามารถถายทอดผานนืๅอหากับกิจกรรมตางโ 
เดຌ  

3. Gain more attention from niche targets คือการลือกกลุมปງาหมาย
ทีไศึกษาลงเป฿นนวลึก  

4. Lead, Support, Amplific คือครืไองมือทีไผสมผสานพิไมรงผลักสู
กลุมปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิผล  

 ซึไงขຌอดีของการท าการตลาดชิงกิจกรรม คือสามารถท าเดຌทุกชวง ทุกอกาส เมวาจะปຓน
การจัดฉลิมฉลอง฿นวาระตางโ วันครบรอบ การปຂดตัวสินคຌา การจัดการขงขัน การประกวด 
การจัดขอบคุณลูกคຌา การสดงพิศษ ฟชัไนชวຏ ละครการกุศล ดยขຌามาทนทีไการลด ลก 
จก ถม ทัๅงนีๅอาจพิไมติมดຌวยการสดงบนวที การจับของรางวัล การลนกม การจัดปรมชัไน
฿นงาน พืไอกระตุຌนยอดขาย พืไอดึงดูด฿หຌคนมาสน฿จละรวมกิจกรรมมากทีไสุด อีกทัๅงการตลาด
ชิงกิจกรรม฿นปัจจุบันสามารถกระจายการจัด (Roadshow) เปตามสถานทีไตางโ หลายจุด
พรຌอมโ กันเดຌ ทัๅงหลงชุมชน฿หญโ ละมืองส าคัญ รวมเปถึงพืนทีไขนาดลใก ิพจนຏ ฿จชาญสุขกิจ
ุ 2551ี การตลาดชิงกิจกรรมจึงปຓนสิไงทีไหนวยธุรกิจ หรือองคຏกรทบขาดเมเดຌลยทีดียว พราะ
นอกจากจะสรຌางภาพลักษณຏ กลุมปງาหมายมีสวนรวมกับตราสินคຌาลຌว ยังสามารถกระตุຌน
ยอดขายเดຌอีกดຌวย  

กลาวดยสรุปเดຌวาการน านวคิดการสืไอสารการตลาดเป฿ชຌนัๅน ตຌองขึๅนอยูกับปัจจัยหลาย
อยาง ตทีไตຌอง฿หຌความส าคัญละค านึงมากทีไสุด นัไนคือ ความตຌองการของผูຌบริภค หรือ
กลุมปງาหมาย การสืไอสารทีไออกเปนัๅนตຌองสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ละ
ขຌา฿จผูຌบริภคมากทีไสุด วาตຌองการอะเร ชอบอะเร ทัศนคติตอสินคຌาหรือบริการปຓนอยางเร 
รูปบบการด านินชิวิต หรือปัจจัยอืไน โ ทีไมีความกีไยวขຌองกับกลุมปງาหมายของธุรกิจวาปຓน
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อยางเร จากนัๅน ถึงน าขຌอมูลทีไเดຌมาวางกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดละน าอานวคิดของ
หลักการสืไอสารการตลาดมาสรຌางผนการด านินงานผานครืไองมือตางโ ดยจะสังกตเดຌวา กล
ยุทธຏการสืไอสารการตลาดจะออกมา฿นรูปบบเหน ขึๅนอยูกับการศึกษากลุมปງาหมายของสินคຌา
ละบริการของราทัๅงสิๅน   

ความหมายของภาพลักษณ์ คือ ภาพทีไกิดขึๅน฿น฿จอันจะสะทຌอนจากสิไงทีไหนวยงาน 
องคຏกร บุคคล สินคຌา หรือบริการ เดຌสะทຌอนออกมา฿หຌเดຌรับรูຌผานการสืไอสารทัๅงหมดดย
ภาพลักษณຏนัๅนจะกิดขึๅนองตามธรรมชาติ หรือกิดขึๅนจากการปรุงตงขององคຏกร หนวยงาน 
บุคคล หรือสินคຌาละบริการกใเดຌ ละรวมถึงภาพลักษณຏจะปຓนเป฿นชิงบวก หรือลบ กใเดຌขึๅนอยู
กับประสบการณຏทัๅงทางตรงละทางอຌอมของตละบุคคลทีไเดຌรับ ทัๅงนีๅภาพลักษณຏนัๅนอาจมีผลตอ
การตัดสิน฿จซืๅอ ตอการลือก฿ชຌบริการ การสรຌางความนาชืไอถือ หรือการจงรักภักดีตอตราสินคຌา
฿นระยะยาว ดังนัๅนองคຏกร หนวยงาน บุคคล สินคຌาหรือบริการจึง฿หຌความ฿ส฿จกับการสรຌาง
ภาพลักษณຏทีไดี฿หຌกิดขึๅนปຓนภาพ฿น฿จของผูຌบริภค  

 นอกจากนวคิดรืไองการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ละภาพลักษณຏลຌว สิไงหลานีๅ
จะเมสามารถถายทอดถึงผูຌรับสารเดຌลย หากเมมีชองทางการสืไอสารขຌามากีไยวขຌอง ซึไงผูຌวิจัยเดຌ
ท าการศึกษาการสืไอสารบบออนเลนຏ (Online) เดຌก การขຌา฿ชຌสังคมออนเลนຏอยางฟซบุຍค 
(Facebook) อินสตากรม (Instagram) ยูทูป (Youtube) ละสืไอออฟเลนຏ (Offline) หรือทีไรา
คุຌนคยกันคือสืไอบบดัๅงดิม (Traditional Media) เดຌก สืไอทรทัศนຏ นิตยสาร หนังสือพิมพຏ ปຓน
ตຌน ดยการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมนีๅ ฿หຌนๅ าหนักกับการสืไอสารบบ
ออนเลนຏมากกวา นืไองจากตຌนทุนเมสูง ละมีผลกระทบ฿นวงกวຌาง ฿นระยะวลาอันรวดรใว 
สามารถสอดทรกนืๅอหาทีไตຌองการน าสนอเดຌอยางตใมทีไ เมมีวลา หรือขอบขตจ ากัด ละดຌวย
พฤติกรรมผูຌบริภค฿นปัจจุบันทีไชืไนชอบการสงตอ (Shared) ฿หຌกับพืไอน฿นสืไอสังคมออนเลนຏ จึง
กิดปຓนการบอกตออยางรวดรใวอันปຓนการสงผล฿หຌกิดกระสมใกนัไม฿นวลาอันรวดรใวภาย฿ตຌ
ความปຓนเปของสืไอสังคมออนเลนຏนัไนอง กลาวคือลักษณะดนของสืไอสังคมออนเลนຏ คือ 1) สืไอ
สังคมออนเลนຏถูกผสมผสานกลมกลืนดຌวยพืๅนทีไสวนของบรนดຏละสวนของผูຌบริภคนักการตลาด
สามารถพูด ละฟังเดຌ฿นวลาดียวกัน 2) ภาษาทีไหในปຓนการ฿ชຌภาษาทีไทຌจริงจากผูຌบริภคอง 
เมเดຌตรียมค าพูดสละสลวย ละมีสลงมากมายตามยุคสมัย 3) สืไอสังคมออนเลนຏ เมเดຌถูกกรอง 
เมมีตัวชวย เมมี ผຌดูล (Moderator) มาคอยรบกวนการสนทนาของผูຌบริภค ผูຌคนสามารถสดง
ความรูຌสึกทีไทຌจริงออกมาเดຌตลอด 

 การสืไอสารออนเลนຏคลຌายคลึงกับลักษณะการสืไอสารบบปากตอปาก ดยทีไปลีไยนจาก 
Word of Mouth ปຓน Word of Mouse จากการ฿ชຌปาก฿นการสืไอสาร ปຓนการ฿ชຌมຌาสຏ
คอมพิวตอรຏ คลิกเป฿นสิไงทีไตนองชอบ ละอยากสงตอ (Shared) ฿หຌพืไอน฿นสังคมออนเลนຏเดຌ
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ทราบกัน ซึไงความหมายบบปากตอปากนัๅนคือ การติดตอสืไอสารระหวางผูຌบริภคดຌวยกันอง 
นับปຓนกิจกรรมการสงสริมการตลาดรูปบบหนึไงพืไอการบอกตอขาวสารจากบุคคลหนึไงทีไมี
อิทธิพล (Influencer) เปยังอีกบุคคลหนึไงนัไนอง  

วิธีการวิจัย 

฿นการศึกษาวิจัยรืไอง กลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌาง
ภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม พืไอ฿หຌเดຌผลการศึกษาตามวัตถุประสงคຏ฿นครัๅงนีๅ
ผูຌวิจัยเดຌลือก฿ชຌระบียบวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดยศึกษาจากอกสาร 
(Documentary Research) ละน ามาวิคราะหຏนืๅอหากีไยวกับกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบ
บูรณาการของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ชน อกสาร บทความ ขาวจากหนังสือพิมพຏ 
วใบเซตຏ ปຓนตຌน  

ละ฿นสวนของการศึกษาพืไอหาประสิทธิผลของการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอ
การสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ฿นสวนนีๅ฿ชຌการศึกษา฿นรูปบบการวิจัย
ชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดยการออกบบสอบถาม 

1. การศึกษาจากอกสาร (Documentary Research)  

ศึกษาขຌอมูลกีไยวตราสินคຌามใกนัไม ละกลยุทธຏการท าการสืไอสารการตลาด จากวใบเซตຏ 
ขาว ฆษณา ประชาสัมพันธຏ วิดิอออนเลนຏ ิยูทูปี สืไอสังคมออนเลนຏ ฿นชวงป พ.ศ.2555 ถึง
ปัจจุบัน ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ 

- ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ละบริษัท ยูนิลิวอรຏ เทย  
  ทรดดิๅง จ ากัด 

- ขຌอมูลขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการของตราสินคຌาเอศครีมทง  
      มใกนัไม 

- คຌนควຌาประสิทธิผลของการสืไอสารทีไเดຌรับความชืไอถือละยกยองจากสืไอตางโ  
- ผูຌวิจัยน าขຌอมูลทีไเดຌจากการคຌนควຌามาวิคราะหຏถึงกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบ            

บูรณาการ฿นการสรຌางภาพลักษณຏตราสินคຌาเอศครีมมใกนัไม  
จากนัๅนน ามาขียนพรรณาชิงวิคราะหຏ ิDescriptiิe Analysisี จากหลงขຌอมูลตางโ ทีไ

มีการน าสนอผานวใบเซตຏตาง โ ขาวจากหนังสือพิมพຏ นิตยสาร ฆษณาประชาสัมพันธຏของตรา
สินคຌาเอศครีมมใกนัไม ตัๅงตป พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการ฿ชຌครืไองมือสืไอสารการตลาด
บบบูรณาการ ขัๅนตอนการวางกลยุทธຏการสืไอสารการตลาด วัตถุประสงคຏของการสืไอสาร ปัจจัยทีไ
ประสบความส ารใจดຌานการสืไอสารการตลาด การวิคราะหຏผูຌรับสารละการลือก฿ชຌชองทางการ
สืไอสารทีไหมาะกับสังคมปัจจุบัน ละสถิติการขຌาชม  
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2. การวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

การวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดยการท าการกใบบบสอบถามจากผูຌทีไ
รูຌจักตราสินคຌา ละคยรับรูຌตราสินคຌาผานสืไออยางนຌอย 1 ชองทางของการฆษณาประชาสัมพันธຏ 
รวมถึงกิจกรรมของเอศครีมมใกนัไมทีไจัดขึๅนทัๅง฿นรูปบบออนเลนຏ ละออฟเลนຏ ซึไงการลือกกลุม
ตัวอยางพืไอ฿ชຌ฿นการกใบบบสอบถามนัๅน จะลือกดยการสุมจากประชาชนทีไอาศัยอยู฿น
กรุงทพมหานคร ละปริมณฑล ทีไมีอายุตัๅงต 20 ปขึๅนเป จ านวน 200 คน ดຌวยการกใบ
บบสอบถาม฿นรูปบบออนเลนຏ  นืไองจากกลุมประชากร฿นวัยนีๅสามารถคิด วิคราะหຏ ยกยะ 
การรับสืไอฆษณาทีไมีลักษณะนຌมนຌาว฿จ฿หຌซืๅอสินคຌาเดຌ อีกทัๅงยังมีก าลังซืๅอ ตัดสิน฿จลือกซืๅอดຌวย
ตนอง รวมถึงมีความขຌา฿จรูปบบการสืไอสารของตราสินคຌาเอศครีมมใกนัไมเดຌ฿นหลากหลาย
ชองทาง ดยมีค าถามคัดกรองบืๅองตຌน คือ 

- รูຌจักตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมหรือเม ละ 

-  คยรับรูຌตราสินคຌาผานสืไออยางนຌอย 1 ชองทาง ทัๅง฿นรูปบบสืไอออนเลนຏ ละ
ออฟเลนຏ  

 ดยบบสอบถามบงออกปຓน 3 สวน คือ สวนทีไ 1 ลักษณะทางประชากร ประกอบเป
ดຌวยค าถามทีไกีไยวกับขຌอมูลบืๅอตຌนของประชาชน อันเดຌก พศ อายุ อาชีพ รายเดຌ การศึกษา 
สวนทีไ 2 พฤติกรรมการรับสืไอ พืไอทราบพฤติกรรมทัไวเปดຌานการรับสืไอทัๅงออนเลนຏ ละออฟเลนຏ
ของกลุมตัวอยางทีไศึกษา วาปຓนผูຌทีไมีพฤติกรรมการรับสืไอรูปบบ฿ดทัๅงนีๅพืไอปຓนการพัฒนา
รูปบบการสืไอสารการตลาดครัๅงตอเป สวนทีไ 3 พฤติกรรมการจดจ าการรับรูຌจากการสืไอสาร
การตลาดบบูรณาการของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมทัๅงสืไอออนเลนຏ ละออฟเลนຏ วา
สามารถจดจ าการสืไอสารของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌมากนຌอย ฿นระดับเหน ละสามารถ
จดจ านืๅอหาสารทีไตราสินคຌาน าสนอเดຌมากนຌอยทาเหร ละสาหตุของการติดตามขาวสารจาก
ตราสินคຌา ละน ามาวิคราะหຏขຌอมูลดຌวยสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดยผูຌวิจัยท า
การลงรหัสขຌอมูล (Coding) ละประมวลผลขຌอมูลหลานัๅนดย฿ชຌปรกรม SPSS (Statistical 

Package for the Science for Windows) ฿นการค านวณคาสถิติพืๅนฐานพืไอน ามาอธิบาย
ลักษณะทัไวเปของกลุมตัวอยาง สรุปผลการวิจัย ละน ามาวิคราะหຏประสิทธิผลของการสืไอสาร
การตลาดบบบูรณาการของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม฿นรูปบบตารางจกจงความถีไ 
ิFrequencyี ละ หาคารຌอยละ ิPercentageี นอกจากนีๅ บบสอบถามทีไ฿ชຌปຓนครืไองมือนัๅน 
เดຌน าเปทดสอบความทีไยงตรง (Validity) ละความนาชืไอถือเดຌ (Reliability) ผลการทดสอบ
พบวามีคาความนาชืไอถือ ทากับ .892 
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ผลของการวิจัย 

จากการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยจากการศึกษาจากอกสาร (Documentary 

Research) ละการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) เดຌดังนีๅ 

1. ขຌอมูลทัไวเปกีไยวกับตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ละบริษัท ยูนิลิวอรຏ เทย ทรดดิๅง จ ากัด 

ยูนิลีวอรຏ ปຓนบริษัทผูຌผลิตสินคຌาอุปภค บริภค ผลิตอาหาร ครืไองดืไม ผงซักฟอก ละ
สินคຌาพืไอสุขอนามัยสวนบุคคล ละปຓนผูຌผลิตสินคຌาอุปภคบริภคทีไมียอดขายสูงปຓนอันดับสอง
ของลก ดຌวย 400 ผลิตภัณฑຏ จาก 14 กลุมผลิตภัณฑຏของการท าความสะอาด฿นครัวรือน 
ครืไอง฿ชຌสวนตัว รวมถึงอาหาร กใยังเมมีบริษัท฿ดสามารถสัมผัสกับการด านินชีวิตของผูຌคน
มากมายทากับยูนิลิวอรຏ ยูนิลีวอรຏ฿นประทศเทย กอตัๅงขึๅนมืไอป พ.ศ. 2475 มีส านักงาน฿หญ฿น
ประทศอังกฤษ ละนธอรຏลนดຏ ละมีกิจการอยูทัไวลก ยูนิลีวอรຏมีรากฐานหยัไงลึก฿น
วัฒนธรรม ละ฿นตลาดสินคຌาอุปภคบริภค ฿นมืองเทยกวา 80 ป  

ผลิตภัณฑຏของยูนิลีวอรຏครอบคลุมทุกความตຌองการของการด านินชีวิตประจ าวันของทุก
พศ ทุกวัย เมวาจะปຓนดຌานอาหาร การรักษาความสะอาด฿นครัวรือน สืๅอผຌา ครืไองตงกาย ดย
มีผลิตภัณฑຏทีไนิยมเปทัไวลก ละทีไนิยมฉพาะ฿นประทศเทย นอกจากนัๅน ยูนิลีวอรຏด านินธุรกิต
พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นชีวิตประจ าวันของผูຌบริภคชาวเทย ดຌวยผลิตภัณฑຏทีไมีคุณภาพ 
ละบริการ฿หมโ ละ฿นสวนของผลิตภัณฑຏเอศครีมนัๅน ยูนิลีวอรຏเดຌ฿ชຌชืไอตราสินคຌา วอลลຏ ฿นการ
จ าหนายเอศครีมราย฿หญทีไสุดของลก มีรายเดຌกวา 5 พันลຌานยูรตอป ดยวางจ าหนาย฿น 40 
ประทศทัไวลก ภาย฿ตຌชืไอรียกทีไตกตางกันเป วอลลຏน าความสุข ละความอรอยมาสูคนเทยตัๅง
คป พ.ศ. 2532 ละถือปຓนผูຌน าตลาดเอศครีมตลอดการ฿นประทศเทศมากวา 26 ป  

เอศครีมทงมใกนัไม ปຓนเอศครีมทงตัวรกทีไท าขึๅนส าหรับผูຌ ฿หญดยฉพาะ 
ปัจจุบันมใกนัไมปຓนบรนดຏชัๅนน าระดับลกทีไมียอดขายถึง 1 พันลຌานทง ตอป ดยผูຌวิจัยเดຌ
ท าการศึกษาถึงสาหตุของการปຓนเอศครีมทงระดับพรีมีไยม ละปຓนเอศครีมชัๅนน าของลก
สงผล฿หຌมียอดขายสูง฿นตละป อีกทัๅงรวมถึงภาพลักษณຏทีไมใกนัไมเดຌสรຌางขึๅนพืไอ฿หຌผูຌทีไทานมีความ
หรูหรา ประทับ฿จ ละรูຌสึกเดຌทานเอศครีมทีไมีคุณคา ผานกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดของมใกนัไม
ทีไผานมา  

2. ขຌอมูลขาวสารดຌานการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม 

จากทีไกลาวมาขຌางตຌน เอศครีมทงมใกนัไมอยูคูประทศเทยมายาวนานกวา โๆ ป ละ
ดຌวยความยาวนานนีๅประกอบกับพฤติกรรมผูຌบริภคทีไเดຌมีการปลีไยนปลงเปตามยุคสมัย การขาย
สินคຌาทามกลางคูขงทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไอง การท ากิจกรรม หรือ คมปญ พืไอกระตุຌนยอดขาย
฿หຌสินคຌาคุณภาพยีไยม ทีไมีอายุยาวนานนัๅน จึงริไมขึๅน ยูนิลีวอรຏเดຌมองหในวาตลาดเอศครีมของ
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เทยยังมีอกาสติบตเดຌอีกมากมืไอน าเปปรียบทียบกับคนยุรปทีไบริภคเอศครีมฉลีไย 8 ลิตร 
ตอปตอคน หรืออยางประทศตุรกี ทีไมีอัตราการบริภคเอศครีมประมาณ 2.7 ลิตร ตอคนตอป 
฿นขณะทีไประทศเทยการบริภคเอศครีมยังอยูทีไ 1.7 ลิตร ตอปทานัๅน ยูนิลีวอรຏจึง฿ชຌการปຂดตัว
ครัๅง฿หมทีไสามารถกระตุຌนยอดขาย (Relaunch)  เอศครีมทงมใกนัไมออกสูตลาดอีกครัๅง฿นรอบ 
20 ป จนกลายปຓนกระสมใกนัไมฟวอรຏขึๅนมา฿นชวงวลาทีไเมนาน “ มกนมอย นปร ทศ ทยม
น น ต จทย์ หญของ คม ปญ คอ ท อย ง รคน ทยจ หนม รกก รกน อศครม พมขน ก รร
ลอนช์ มกนมครงน ร ทม งนถง 100 ล นบ ท ถอ ป็นก รจด ตมครง หญ” สุพัตรา ปງาปດยม
ทรัพยຏ รองประธานกรรมการบริหาร กลุมธุรกิจ อาหารละเอศครีมบริษัท ยูนิลีวอรຏ เทย ทรดดิๅง 
จ ากัด ิวใบเซตຏ positioningmag.com, 2012) จากสาหตุขຌางตຌน จึงปຓนทีไมาของการริไมปຂดตัว
ครัๅง฿หมทีไสามารถกระตุຌนยอดขาย (Relaunch) คมปญของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ดຌวย
การวางผลกลยุทธຏดຌานการสืไอสารการตลาด นืไองจากคมปญนัๅนปຓนกลบอลคมปญทีไท าขึๅน
ทัไวลก อยาง อินดนิซีย ฟຂลิปปຂนสຏ อินดีย ซึไงทีไผานมาประทศหลานีๅกใประสบความส ารใจ ต
ทัๅงนีๅทัๅงนัๅน การน ามา฿ชຌกับประทศเทยนัๅน ตຌองมีการปรับปลีไยนพืไอ฿หຌขຌากับพฤติกรรมผูຌบริภค 
ละลูกคຌาทีไตกตางกันของตละประทศ ละทีไส าคัญ ตຌองมีการลือก฿ชຌครืไองมือการสืไอสาร
การตลาดอยางหมาะสมอีกดຌวย  

 การสรຌางปรากฎการณຏ มใกนัไมฟวอรຏ กลายปຓนกระสทีไกลาวขานกันทัไวประทศทัๅง฿น
สืไอออนเลนຏ ละออฟเลนຏ ดยมาจากสูตรทางการตลาด 5 ขຌอ ิสุพัตรา ปງาปດยมทรัพยຏุ วใบเซตຏ 
positioningmag.comี 

1.  ตัวสินคຌา (Product) คือการปรับปลีไยนสวนผสมมา฿ชຌชใอกกลตทຌจากประทศ
บลยีไยมมาปຓนสวนผสม ละพืไอสรຌางคุณคา฿หຌสินคຌาดຌวยการสืไอสารเปยังผูຌบริภค฿หຌทราบถึง
คุณคาของสินคຌาทีไจะเดຌรับ ท า฿หຌผูຌบริภคกิดความตຌองการอยากลองชิม ละ฿ชຌค าวา ฟຂน พืไอ
มาปຓนตัวสะทຌอนถึงความรูຌสึกจากการเดຌทานเอศครีมทงมใกนัไม นอกจากนัๅนยังสรຌางกิจกรรม
อยางตอนืไองดຌวยการจัดอีวนตຏ ชใอกกลต มาสตอรຏคลาส ดຌวยการชิญดารา ละผูຌมีชืไอสียง
฿นวงการบันทิง รวมถึงกูรูชัๅนน าของประทศมาบอกลารืไองราวดຌวยการชรຏ ิSharedี ผานสืไอ
สังคมออนเลนຏ หรือซชียลมีดีย ิSocial Mediaี รวมถึงกูรูดຌานชใอกกลตทีไมา฿หຌความรูຌ
พิไมติมพืไอปຓนการยืนยันเดຌถึงคุณภาพของชใอกกลตของเอศครีมทงมใกนัไม 

2.  บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ดຌวยการปรับ฿หຌมีความทันสมัยละดูหรูหรามากขึๅน พืไอ฿หຌ
ขຌากับภาพลักษณຏ฿หมของตราสินคຌา ดยก าหนดขายทีไราคา 40 บาท หากมืไอทียบกับราคา
เอศครีมทงทีไขายทัไวเปลຌว เอศครีมทงมใกนัไมจะดูพงกวากใตาม ตมืไอทียบกับรงปรมต 
(Promote) กใสามารถท า฿หຌผูຌบริภคยินดีทีไจะจายงินพืไอซืๅอสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌ ดຌวย
ความทีไอยากทดลองกินเอศครีมทีไพูดถึงจนกิดปຓนกระสมากมาย ราคา 40 บาท จึงปຓนราคาทีไ
ผูຌบริภคยอมรับเดຌนัไนอง  
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3.  การ฿ชຌบรนด์อมบาสดอร์ 5 คน พืไอปຓนรงดึงดูด฿หຌกิดปຓนกระสของสังคม 
ดยทัๅง 5 คน คือ นายอนันดา อวอรຏริไงฮม, นางสาวอารยา อฮารຏกใต ิชมพูี, นางปาณิสรา 
อารยะสกุล ิอปอลลຏีุ นางสาวชวพร ลาหพงศຏชนะ ิพลอยี ละนายฉันทวิชชຏ ธนะสวี ิตຎอี 
พราะทัๅง 5 ทาน มีฟนคลับทีไติดตามอยู฿นสืไอสังคมออนลเลนຏ(Social Media) เมตไ ากวา 3 ลຌาน
คน มใกนัไมจึง฿ชຌบรนดຏอมบาสดอรຏทัๅง 5 คน พืไอปຓนรงดึงดูทางสังคมออนเลนຏหรือทีไรียกวา 
ซชียล มใกนใต ิSocial Magnetี  

4.  สรຌางกระสกอนการขายจริง ดยกลยุทธຏนีๅปຓนนวทาง฿หมทีไยูนิลีวอรຏน ามา฿ชຌปຓน
ครัๅงรก ดย฿ชຌดารา กับสืไอซชียลมีดีย อยางฟซบุຍคละอินสตากรม ปຓนชองทาง฿นการ
สืไอสารกับกลุมปງาหมาย ดยกลุมปງาหมายของเอศครีมทงมใกนัไมอยู฿นชวงอายุตไ ากวา 40 ป 
คนท างานรุน฿หม ละนักศึกษา ดังนัๅนการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ ิSocial Mediaี จึงหมาะสมอยาง
มาก฿นการสรຌางกระส฿หຌกับสังคม฿นลกออนเลนຏ ิOnlineี ละ฿นสวนสืไอออฟเลนຏ (Offline) 
ปຓนการตอกยๅ าการรับรูຌอีกครัๅงพืไอ฿หຌกิดความนาชืไอถือตอตราสินคຌา ละสืไอสารเปยังกลุมคน
จ านวนมาก (Mass Media) อีกครัๅงหนึไง  

ทัๅงนีๅการสรຌางกระสของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมนัๅน ริไมตຌนดຌวยการปຂดตัวบรนดຏ
อมบาสดอรຏ (Brand Ambassador) หรือ Face of Magnum ดຌวยการปลอยฟชัไนซใตของ
หลาบรนดຏอมบาสดอรຏคูกับเอศครีมทงมใกนัไม ลงบนสืไอสังคมออนเลนຏอยางอินสตากรม 
ละฟซบุຍค จากนัๅนกลุมผูຌรับสารเดຌรับรูຌนืๅอหาสารทีไถูกถายทอดผานภาพบนสืไอออนเลนຏ ลຌว 
จากนัๅน จัดกิจกรรม First to try สงเอศครีมมใกนัไม เป฿หຌคนทีไปຓนผูຌน าทางความคิด ิOpinion 

Leaderี ฿นอาชีพตางโ ละบุคคลหลานีๅกใเดຌสงตอภาพ (Shared) ลงบนสืไอสังคมออนเลนຏ พรຌอม
ติดทใก ิHashtagี #MagnumThaialnd พืไอสดงถึงการกลาวถึงเอศครีมทงมใกนัไมอีกดຌวย 
มืไอกิดปຓนกระสสังคมพียงชวงวลาเมนาน ละ฿นขณะนัๅนผูຌรับสาร หรือสพสืไอออนเลนຏเดຌกิด
ความสงสัย฿นผลิตภัณฑຏ ละอยากทราบ รวมถึงอยากมีความตຌองการประสบการณຏดียวกับหลา
ดารา ซลบริตีๅ หรือบรนดຏอมบาสดอรຏทัๅง 5 คน ทัๅงนีๅตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมจึงเดຌจัด
งานปຂดตัวมใกนัไมอยางปຓนทางการ ละปรากฏวาสินคຌาขาดตลาด นับวาปຓนการสรຌางกระส
กอนขายจริงทีไประสบความส ารใจอยางมาก ละปຂดทຌายความฟຂนดຌวยการจัดงาน Magnum FIN 
Nomenon The Ultimate Chocolate Party ชิญซลบริตีๅระดับ A List มารวมงาน ดยมี
ระยะวลา฿นการสรຌางกระสกอนขายจริงดังนีๅ  
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ตารางทีไ 1 สดงตารางวลา฿นการปຂดตัวสินคຌาครัๅง฿หม (Relaunch) กิจกรรมของมใกนัไม 

หลงทีไมา: www.positioningmag.com  

 

วันทีไ 7 มิถุนายน 2555 ปຂดตัว Face of Magnum หรือมใกนัไมบรนดຏอมบาสดอรຏ 

วันทีไ 7-22 มิถุนายน 2555 จัดกิจกรรม First to try สงเอศครีมมใกนัไม เป฿หຌคนทีไปຓน 
Opinion Leader ฿นอาชีพตางโ  

วันทีไ 22 มิถุนายน 2555 จัดงานปຂดตัวรีอลอนชຏมใกนัไมอยางปຓนทางการ ละปรากฎวา
สินคຌาขาดตลาด 

วันทีไ 17 สิงหาคม 2555 จัดงาน Magnum FIN Nomenon The “ltimate Chocolate 
Party ชิญซลบริตีๅระดับ A List มารวมงาน  

 

5. ชองทางการจ าหนาย จากดิมทีไเอศครีมทงมใกนัไมจะกระจุกการจ าหนายอยูทีไหลง
ทองทีไยวดยคิดปຓนสัดสวนพียงรຌอยละ 3 ทัไวประทศ เดຌขยายชองทางพิไมขึๅนรຌอยละ 30 ทัไว
ประทศ ชน ตามรຌานคຌาสะดวกซืๅอ รຌานคຌาทัไวเป ดยมีตูຌชเอศครีมทงมใกนัไมดยฉพาะ มี 3 

ขนาด ขึๅนอยูกับขนาดของสถานทีไ ท าล รวมถึงยังเดຌออกบบรຌานดຌวยสัญลักษณຏทีไปຓนอกลักษณຏ
ของเอศครีมทงมใกนัไมอีกดຌวย ซึไงจะตัๅงอยูตามตางจังหวัดละหลงทองทีไยว ชน ชียง฿หม 
ละภูกใต ปຓนตຌน  
 

ภาพทีไ 2 ตูຌเอศครีมทงตรามใฏนัไมตามรຌานคຌาสะดวกซืๅอ 

หลงทีไมา: www.positioningmag.com 

    
 

http://www.positioningmag.com/
http://www.positioningmag.com/


 

117 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ แ ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55่) 

จากกลยุทธຏทัๅง 5 ขຌอทีไกลาวมาขຌางตຌน ปຓนการปรับปลีไยนครัๅง฿หญทีไมใกนัไมเดຌท า฿หຌกิด
ปຓนกระสสังคมอยางยาวนาน ละกลายปຓนกรณีศึกษาดຌานการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ หรือ 
ซชียลมีดีย ิSocial Mediaี ฿นการท าการสืไอสารการตลาด฿นปัจจุบันทามกลางความ
ปลีไยนปลงของผูຌบริภค ละผูຌรับสาร รวมถึงพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอีกดຌวย ทัๅงนีๅผูຌวิจัย
จะท าการจกจงการสืไอสารการตลาดของเอศครีมทงมใกนัไมทีไน ามา฿ชຌ฿นคมปญดังกลาว ดย
บงปຓนประภทของการสืไอสารทีไเอศครีมทงมใกนัไมน ามา฿ชຌ฿นการบรรลุผลส ารใจของการ
สืไอสาร ละการท าการตลาด  

ละทัๅง 5 ขຌอนัๅนทีไปຓนสูตรการตลาดของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม฿ชຌครืไองมือการ
สืไอสารการตลาดทีไมีอยูลຌว เมเดຌคิดคຌนสิไง฿ด฿หมโ ขึๅนมา ตปຓนพียงการ฿หຌนๅ าหนักละสัดสวนทีไ
ตกตางจากดิม จัดรียงความนาสน฿จ การ฿หຌความส าคัญ ซึไงกิดจากการน ามาปรับปลีไยนตาม
พฤติกรรมผูຌบริภค฿นปัจจุบันนัไนอง ดยจะอธิบายดังตอเปนีๅ  

คมปญทีไกิดขึๅนพรຌอมกันทัไวลกนีๅ อยูภาย฿ตຌอีวຌนทຏทีไชืไอวา ชใอกกลต มาสตอรຏ
คลาส พืไอ฿หຌทราบถึงความปลีไยนปลงครัๅงยิไง฿หญของเอศครีมทงมใกนัไม ละคุณภาพของ
สินคຌาทีไมีการ฿ชຌวัตถุดิบปຓนชใอกกลตทຌจากประทศบลยีไยม  

฿นดຌานการ฿ชຌครืไองมือการสืไอสารการตลาดพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌา
เอศครีมทงมใกนัไมนัๅน ฿หຌนๅ าหนักกับการสืไอสารผานชองทางออนเลนຏมากกวาออฟเลนຏ พราะ
นืไองจากผูຌบริภคสวน฿หญมีความปຓนปัจจกมากขึๅน สน฿จ฿นความรูຌรอบตัว ละรืไองราวรอบตัว 
ขาวสารผานสืไอออนเลนຏ เมวาจะปຓนฟซบุຍค (Facebook) หรือวใบเซตຏขาวสารตางโ ติดตามภาพ
หรือกิจกรรมของดารา ซลบริตีๅผานอพลิคชัไนอินสตากรม (Instagram) ปຓนตຌน ดังนัๅนสืไอ
ออนเลนຏทีไอยู฿นมือถือหรือ สมารຏทฟนของผูຌบริภค จึงปຓนชองทางการสืไอสารทีไส าคัญละมี
อิทธิพลกับผูຌบริภค฿นปัจจุบัน ดຌวยหตุดังกลาว กิจกรรมทีไจะกิดขึๅน฿นลักษณะคมปญทีไจัดขึๅน
พรຌอมกันทัไวลก การสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมทีไลือกมา฿ชຌจึงหนีเมพຌน
การน าอาสืไอออนเลนຏมาปຓนตัวสรຌางกระสกอนการขายจริงดຌวยการถายทอดนืๅอหาสารผานบ
รนดຏ อมบาสดอรຏทัๅง 5 ทาน ตทัๅงนีๅการสืไอสารบบดัๅงดิม หรือสืไอออฟเลนຏ สืไอดัๅงดิม 
ิTraditional Mediaี กใยังคงเมละทิๅงต฿หຌนๅ าหนักทีไสืไอออนเลนຏ พืไอสรຌางกระส กิดการสงตอ 
ชรຏภาพตางโ ฿หຌกัน ละกิดขึๅนอยางรวดรใว 

฿นล าดับรก ตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌปຂดตัว Face of Magnum หรือบรนดຏ
อมบาสดอรຏทัๅง 5 ทาน ดຌวยการ฿หຌทัๅง 5 ทาน พส ิpostี ภาพ฿นสืไอสังคมออนเลนຏอยางอินสตา
กรมของทัๅง 5 ทาน ทีไมีผูຌติดตามรวมลຌวกวา ใ ลຌานคน ดยภาพทีไน าสนอออกมานัๅน สดง฿หຌ
หในถึงความฟຂนของชใอกกลตระดับมาสตอรຏคลาสของเอศครีมทงมใกนัไม ชน ภาพการลิๅม
ลองรสชาติเอศครีมทงมใกนัไมละมีสีหนຌาหลังการทานทีไมีความสุข ปຓนตຌน ดยภาพลักษณะ
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ดังกลาวกิดปຓน กระสฟຂน มืไอเดຌทานเอศครีมทงมใกนัไมภาย฿นวลาอันรวดรใว ดย
นอกหนือจากการทีไหลาบรนดຏอมบาสดอรຏจะพสภาพดังหลาวลຌว ยังมีการตอกยๅ าเปทีไอืไน
ออนเลนຏอืไนโ อีกชน ฟซบุຍค ิFacebookี ละวใบเซตຏกระทูຌตางโ ทีไมีผูຌติดตามขาวสารอยูปຓน
ประจ า  

มืไอกิดปຓนกระสฟຂนจากทัๅง 5 ทานทีไปຓนบรนดຏอมบาสดอรຏลຌว ตราสินคຌาเอศครีม
ทงมใกนัไม เดຌสงตอเอศครีมทงดังกลาวเปยังดารา ผูຌมีชืไอสียง ละผูຌน าความคิด฿นขนงตางโ 
ของสังคม เมวาจะปຓน ดารา ดีจ อาจารยຏสอนกวดวิชา พิธีกร ปຓนตຌน พืไอขยา฿หຌกระสฟຂนมืไอ
เดຌลิๅมลองเอศครีมทงมใกนัไมกระพืไอมออกเป฿นวงกวຌางยิไงขึๅน ละกิดปຓนธรรมนียม฿นการ
พสหรือชรຏภาพความฟຂนมืไอเดຌลิๅมลองเอศครีมมใกนัไมผานสืไอสังคมออนเลนຏอีกดຌวย ดยทัๅงหมด
ของกระบวนการนีๅยังเมมีการวางสินคຌาขายตามทຌองตลาดตพียงอยาง฿ด นับวาปຓนการสรຌาง
ความตຌองการซืๅอของผูຌบริภค ิDemandี ฿หຌกิดขึๅน  

฿นขัๅนตอนตอเปคือการปຂดตัวตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม฿นรูปบบ฿หมอยางปຓน
ทางการ ซึไงระยะวลาหลังจากทีไกิดกระสเดຌเมนาน พราะหากทิๅงเวຌนานผูຌทีไติดตาม อยากลอง
ทาน ละจะมาปຓนลูกคຌาของตราสินคຌา฿นอนาคต จะกิดความบืไอหนายละเมมัไน฿จ฿นตราสินคຌา
สงผลตอภาพลักษณຏของตราสินคຌาตอเป ดยการปຂดตัว฿นครัๅงนีๅ ปຓนการชิญหลาดารา ซลบริตีๅ
ละผูຌมีชืไอสียง฿นวงการตางโ ของประทศเทย เดຌมาลิๅมลองรสชาติของเอศครีมทงมใกนัไม ทีไมี
การปรับปรุงคุณภาพชใอกกลต บรรจุภัณฑຏทีไมีความหรูหรา พรีมีไยมมากขึๅน นอกจากนัๅน ยังมีกูรู
ดຌานชใอกกลตมาพืไอตอกยๅ าความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภคอีกนัยหนึไงดຌวยถึงความคุຌมคาละรสชาติ
ของเอศครีมทงมใกนัไม ซึไงปรากฏวาสินคຌาขาดตลาดพียงวลาเมนาน ฿นชวงนีๅนอกจากยังคงมี
ความตอนืไองรืไองของการสืไอสารผานชองทางสืไอออนเลนຏลຌว ยังมีการ฿ชຌ Traditional Media 
สืไอออฟเลนຏ หรือสืไอดัๅงดิม อยางการฆษณาทรทัศนຏ นิตยสาร ขຌามารวมดຌวย พืไอปຓนการตอก
ยๅ า฿หຌผูຌรับสารละผูຌบริภคมัไน฿จ฿นตัวสินคຌาพิไมมากขึๅน รวมถึงสืไอสารเปยังกลุมทีไเมเดຌรับสพ
สืไออนเลนຏปຓนหลัก ซึไงลักษณะดังกลาวสามารถครอบคลุมเดຌทุกกลุมปງาหมายละตรงตามกลุมทีไ
ตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌวางเวຌอีกดຌวย  

ละดຌวยกระสทีไดีอยางตอนืไองประกอบกับยอดขายทีไพิไมมากขึๅนอยางรวดรใวคือ 
สามารถขายเดຌ แเ ลຌานทง ภาย฿นระยะวลา แ ดือนทานัๅน จึงน ามาซึไงมใกนัไมคาฟຆ ฿น
ประทศเทย ซึไงปຓนสาขาทีไ 5 ของลก ละหงรกของอชีย มีมนูหลากหลายทีไ฿หຌผูຌบริภคเดຌ
ลองลิๅมลอง หรือสามารถลือกสวนผสมของเอศครีมทงเดຌตามความชอบของตละคนอีกดຌวย กับ
มนู make my magnum ทีไท า฿หຌมีผูຌเป฿ชຌบริการมากมายอยางลຌนหลามทุกวัน  

จากการประสบความส ารใจดังกลาวทีไเม฿ชพียง฿นดຌานยอดขาย ยังหมายรวมถึงการจดจ า
เดຌของตราสินคຌา ความจงรักภักดีตอตราสินคຌา ละความชืไอมัไนทีไกิดขึๅนนัๅน ลຌวนกิดจากการ
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สืไอสารการตลาดพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม฿นครัๅงนีๅ ดย฿ชຌ
ครืไองมือการสืไอสารหลักโ กลาวคือ การชรຏภาพผานอินสตากรม ของบรนดຏอมบาสดอรຏทัๅง 
5 ทาน รวมถึงขอดาราละผูຌมีชืไอสียง฿นสังคม ทีไเดຌรับเอศครีมทงมใกนัไมละชรຏภาพความฟຂน
มืไอทานเอศครีมลงบนสืไอสังคมออนเลนຏ การสรຌางความตอนืไองของนืๅอหาทีไมีการชรຏผาน
ฟซบุຍค ดยการน าภาพของดาราทีไมีการชรຏลงสืไอสังคมออนเลนຏมาน าสนออีกครัๅง฿นฟซบุຍค  
การน าสนอวิดิอสัๅนละหนังสัๅน ผาน youtube.com ชนภาพบืๅองหลังการถายท าวิดิอสัๅน
ตางโ การสรຌางรืไองทีไนาสน฿จพืไอ฿หຌกิดการชรຏรืไองราวตอกัน฿หຌเดຌติดตาม ซึไงผูຌรับสารเดຌรับรูຌถึง
ความตอนืไองของนืๅอหาสารทีไมใกนัไมตຌองการน าสนอ ซึไงครืไองมือการสืไอสารดຌานออฟเลนຏอยาง
ฆษณาทางทรทัศนຏกใยังคงมีอยูดຌวยการน าสนอความคุຌมคา ละคุณคาทีไเดຌรับมืไอเดຌลองทาน
เอศครีมทงมใกนัไม  

ละยังมีความตอนืไองกิดขึๅนเปยังกลุมผูຌบริภคทีไติดตามตราสินคຌา เดຌก กิจกรรม฿นหนຌา
ฟนพจ฿หຌผูຌติดตามเดຌรวมสนุกละลุຌนรับของรางวัล การรวมตามหาขุมทรัพยຏทีไหายเปของ
เอศครีมมใกนัไมสีทอง (Magnum Gild) การลือกฟຂนคูกับหลาดาราทีไชืไนชอบอยาง฿กลຌชิด฿น
กิจกรรมตางโ ทีไทางมใกนัไมจัดขึๅนกับหลาดารานักรຌอง ปຓนตຌน  ซึไงทัๅงหมดทีไกลาวมานีๅปຓน
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมพืไอการสรຌางภาพ฿หม นัไน
คือ เอศครีมทงมใกนัไมปຓนเอศครีมชใอกกลตทຌจากประทศบลยีไยม ทีไมีความหรูหรา พรี
มีไยม ละมีความคุຌมคามืไอเดຌลิๅมลอง฿หຌกิดขึๅนกับกลุมผูຌบริภค ดยผลของการกลยุทธຏการสืไอสาร
ดังกลาวประสบความส ารใจมากกวาทีไตัๅงปງาหมายเวຌ ทัๅง฿นรืไองยอดขายละคุณคาทีไกิดขึๅนของ
ตราสินคຌาทีไเดຌรับจากผูຌบริภค ทัๅงนีๅวัดจากการมีสวนรวมละผูຌติดตามอยางตอนืไองมากกวา 
ุ้้้ใุโ5โ ผูຌ฿ชຌฟซบุຍค การติดทใก ิHashtagี หรือการกลาวถึง 1,1014,555 ผูຌ฿ชຌอินสตากรม 
ิInstagramี ละผูຌชมวิดิอ หนังสัๅนผานวใบเซตຏ youtube.com กวา 2,624,659 ผูຌ฿ชຌ ซึไง
ประสิทธิผลทางการสืไอการการตลาด฿นชิงสถิติจะกลาวถึง฿นล าดับตอเป 

฿นดຌานของสืไอออฟเลนຏ (Offline) หรือสืไอดัๅงดิม (Traditional Media) จากพฤติกรรมการ
รับสืไอของผูຌบริภค฿นปัจจุบันมีความปลีไยนปลงเปอยางมาก มีการสพสืไอดຌานออนเลนຏพิไมมาก
ขึๅน รูຌทาทันสืไอมากขึๅน ท า฿หຌการฆษณาทรทัศนຏนัๅนถูกลดทอนลงเปตามสัดสวนของพฤติกรรม
ผูຌบริภค฿นปัจจุบัน ตทัๅงนีๅทัๅงนัๅนสืไอฆษณาทรทัศนຏ กใยังจ าปຓนอยู฿นการน าสนอนืๅอหาพืไอ฿หຌ
ขຌอมูลขาวสาร พืไอนຌมนຌาว ละกระตุຌน฿หຌผูຌบริภคกิดพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
ชนดียวกัน ถึงมຌวาสืไอออนเลนຏจะมีอิทธิพลสูงตสืไอฆษณาทรทัศนຏยังคงปຓนสืไอหลักทีไผูຌบริภค
ทัไวประทศยังคงปຂดรับอยู  ดยตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม เดຌผลิตฆษณาทรทัศนຏออกมา
พืไอปຓนการตอกยๅ าการรับรูຌหลังจากทีไมีการปลอยกระสของเอศครีมทงมใกนัไมผานสืไอออนเลนຏ
เปลຌวนัไนอง ดยฆษณาทีไตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมน าสนอออกมานัๅน มี ใ ชวง คือชวง
ปຂดตัวเอศครีมทงมใกนัไมฉม฿หม ละดึงสวนผสมชใอกกลตทຌจากบลยีไยมมาปຓนจุดดึงดูด 

http://www.youtube.com/
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ชวงทีไสอง คือการปຂดตัวมใกนัไมคาฟຆ฿นประทศเทย พืไอจຌง฿หຌบุคคลทัไวเปทราบละขຌาเป฿ชຌ
บริการ ซึไงมีก าหนดปຂดท าการอยางชัดจน อันปຓนการรงการตัดสิน฿จซืๅอ฿หຌรวดรใวขึๅน ละชวงทีไ
สาม คือการนะน าสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมรสชาติ฿หม ซึไงฆษณา 2 ชิๅนหลังนีๅน าสดงดยบ
รนดຏอมบาสดอรຏ พืไอ฿หຌผูຌรับสารสามารถรຌอยรียง฿นนืๅอหาสารทีไเดຌรับกันอยางตอนืไอง 

นอกจากสืไอฆษณาทรทัศนຏลຌว ตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม ยังมีการน าสนอภาพ฿นลักษณะ
การถายฟชัไน ิFashion Setี ลงบนปกนิตยสารชัๅนน าของประทศเทย ซึไงถูกปลอยออกมา
฿นชวงระยะวลาการท าคมปญ ละสืไออืไนโ ก าลังถายทอดนืๅอหาดียวกันอยู พืไอปຓนการตอก
ยๅ าภาพทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅน฿น฿จผูຌรับสาร ฝงเปดຌวยความหมายดยนัย เดຌก ภาพบรนดຏอม
บาสดอรຏ฿ชຌชใอกกลตปງายตามรางกาย ละสดงอารมณຏความรูຌสึกมีความสุขมืไอเดຌทานเอศครีม
มใกนัไม ปຓนตຌน นอกจากนีๅภาพตางโ ทีไน าสนอผานนิตยสารนัๅน เดຌถูกน ามาผยพรตอบนสืไอ
สังคมออนเลนຏอยางฟซบุຍค อินสตากรมดຌวยชนกัน นับวาปຓนการสืไอสารขຌามสืไอ (Transmedia) 

บนนืๅอหาสารดียวกัน  

มืไอกิดการรับรูຌผานสืไอสังคมออนเลนຏจนปຓนกระสอยางพรหลาย฿นสังคม กระตุຌน฿หຌ
กิดความตຌองการซืๅอละสินคຌาขาดตลาดภาย฿นวลาเมนาน ละเดຌรับการตอกยๅ า สรຌางความ
นาชืไอถือชืไอมัไนผานการรับรูຌดຌวยสืไอดัๅงดิม ตทัๅงนีๅทัๅงนัๅน สิไงทีไจะท า฿หຌผูຌรับสารเดຌขຌา฿จละมี
ภาพทีไกิดขึๅน฿น฿จตอตราสินคຌาเดຌ คือการเดຌมีประสบการณຏรวมกับตราสินคຌา จึงมีการจัดอีวຌนทຏ 
(Event) หรือกิจกรรมสงสริมการตลาด ตามสถานทีไตางโ เดຌก อาคารส านักงาน ยาน฿จกลาง
ธุรกิจ อยางถนนสีลม สุขุมวิท สามยาน ปຓนตຌน ซึไงกิจกรรมดังกลาวนีๅท า฿หຌกิดประสบการณຏตรง
กับตราสินคຌา ละมีความประทับ฿จตอตราสินคຌากลับเป อันปຓนผลดีตอการสรຌางภาพลักษณຏของ
ตราสินคຌา฿นระยะยาว 

3. ประสิทธิผลของการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌางภาพลักษณຏตอตราสินคຌา
เอศครีมทงมใกนัไม  

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญปຓนพศหญิง ดยสวน฿หญมีอายุ 26-30 ปขึๅน
เป ดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากทีไสุด ละมืไอจ านกตามอาชีพลຌว พบวากลุมตัวอยาง
สวน฿หญปຓนพนักงานบริษัทอกชน ทีไมีรายเดຌมากกวา 35,001 บาท ขึๅนเป  

฿นดຌานพฤติกรรมการปຂดรับสืไอทัไวเปพบวา กลุมตัวอยางทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ทรทัศนຏมากทีไสุด 2-3 ชัไวมงตอวันทานัๅน ละปຂดรับสืไอวิทยุ ตไ ากวา 1 ชัไวมงตอวัน ฿นดຌานการ
ปຂดรับสืไอหนังสือพิมพຏ กลุมตัวอยางอาน 2-3 ครัๅงตอสัปดาหຏ พฤติกรรมการปຂดรับสืไอนิตยสาร 
ดยอานนຌอยกวา 1 ครัๅงตอสัปดาหຏ ปຓนจ านวนมากทีไสุด ฿นดຌานการ฿ชຌสืไออินตอรຏนใต ชน 
วใบเซตຏขาวสาร การคຌนหาขຌอมูลขาวสารจากวใบเซตຏตางโ บนลกออนเลนຏ ิSearch Engineี 
ตางโ จากกลุมตัวอยางพบวา มีพฤติกรรมการปຂดรับสืไออินตอรຏนใตมากกวา 4 ชัไวมงตอวัน ละ
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สืไอสังคมออนเลนຏ ชน ฟซบุຍค อินสตากรม ยูทูป ปຂดรับมากกวา 4 ชัไวมงตอวันชนกัน ละ
พฤติกรรมการขຌารวมกิจกรรมสงสริมการตลาด กลุมตัวอยางมีการขຌารวมกิจกรรมหรืออีวຌนทຏ 
ปຓนจ านวน 1 ครัๅงตอดือน มากทีไสุด ละเดຌพูดคุยลกปลีไยนรืไองราวกับผูຌอืไนมากกวา 4 ครัๅงตอ
สัปดาหຏ  

ทัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌศึกษาถึงพฤติกรรมดຌานการปຂดรับสืไอสังคมออนเลนຏ ซึไงกลุมตัวอยางมีการ
ปຂดรับสืไอฟซบุຍค (Facebook) อยู฿นระดับมากทีไสุด รองลงมาคือ สืไอยูทูป ิYoutubeี ละอันดับ
สามคือสืไออินสตากรม (Instagram) จากพฤติกรรมการรับสืไอดังกลาวพบวา ท า฿หຌขຌา฿จเดຌวาสืไอ
ออนเลนຏริไมขຌามามีผลกับการรับสืไอของประชาชน฿นปัจจุบัน จึงศึกษาพิไมติมวา การรั บสืไอ
ออนเลนຏนัๅนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับสืไอ฿นชวงวลา 20:00 – 00:00 น. มากทีไสุด ซึไงมี
พืไอนอยู฿นสังคมออนเลนຏ หรือผูຌติดตาม มากถึง 501 คนขึๅนเป ทัๅงนีๅเดຌศึกษาพิไมติมถึงหตุผลทีไ
ขຌาหรือติดตามสืไอสังคมออนเลนຏ ดยกลุมตัวอยางทีไศึกษานัๅน มีพฤติกรรมดຌานการปຂดรับสืไอ
สังคมออนเลนຏ พืไอตຌองการติดตามขาวสาร฿นตละวัน รองลงมา คือพืไอสรຌางปฏิสัมพันธຏกับพืไอน
฿นสังคมออนเลนຏ ละพืไอชรຏรูปภาพผานสืไอสังคมออนเลนຏ ซึไงทัๅง 3 อยางนีๅปຓนหตุผลของการ
ปຂดรับละติดตามสืไอสังคมออนเลนຏของกลุมตัวอยาง 

  ฿นดຌานการจดจ าละการรับรูຌการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการของตราสินคຌาเอศครีม
ทงมใกนัไมพบวากลุมตัวอยางทีไศึกษา จดจ าสืไอสารของเอศครีมทงมใกนัไมผานสืไอทรทัศนຏ
เดຌมากทีไสุด รองลงมาคือ สืไอสังคมออนเลนຏ ละชองทางอินตอรຏนใต ฿นดຌานของการจดจ าขຌอมูล
ทีไเดຌรับจากการตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมทีไกลุมตัวอยางจดจ าเดຌคือ มีการจดจ าขຌอมูลทีไเดຌรับ
จากตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌมากทีไสุดรืไอง การปຂดตัวผลิตภัณฑຏ฿หม รองลงมาคือรืไอง
การน าสนอ วิดิอุ ฆษณาุ หนังสัๅน ละขຌอมูลปรมชัไนสินคຌา ตามล าดับ  

นอกจากนัๅน จากกลุมตัวอยางทีไศึกษาพบวา ฿นดຌานการจดจ าจากการสืไอสารของตรา
สินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌ ใ ล าดับ คือ กลุมผูຌรับสารสังกตหในตูຌเอศครีมตราสินคຌามใกนัไม
ดยฉพาะตามรຌานคຌาสะดวกซืๅอ ปຓนพฤติกรรมทีไสรຌางการจดจ า฿หຌกับผูຌรับสารมากทีไสุด รองลงมา
คือ กลุมผูຌรับสารทราบวา คุณอนันดา อวอรຏริไงฮม ปຓนมใกนัไมอมบาสดอรຏของตราสินคຌา
เอศครีมทงมใกนัไม ละกลุมผูຌรับสารคยชมภาพยนตรຏฆษณาชุดของตราสินคຌาเอศครีมทง
มใกนัไม  

฿นดຌานความคิดหในตอภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม จากการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางรับรูຌถึงภาพลักษณຏของตราสินคຌา฿นดຌาน เอศครีมทงมใกนัไมมีรสชาติอรอย
มากทีไสุด  รองลงมาคือ ตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมงายตอการหาซืๅอทาน ละตราสินคຌา
เอศครีมทงมใกนัไมปຓนสินคຌาทีไมีอกลักษณຏฉพาะตัว  
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จากนัๅนผูຌวิจัยเดຌท าการบงรูปบบการสืไอสารออกปຓน 3 สวนพืไอหาความสัมพันธຏกับ
ภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม คือ สืไอออนเลนຏ (Online), สืไอออฟเลนຏ (Offline) 
ละการสรຌางการจดจ าละการรับรูຌ฿หຌกิดขึๅนผานนืๅอหาการสืไอสาร (Brand Recall) วาการ
สืไอสารรูปบบ฿ดสงสริม฿หຌกิดภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม  

จากการศึกษาละประมวลผลดຌวยปรกรม SPSS for Window พบวา ตัวปรทีไ
สามารถน ามาอธิบายภาพลักษณຏของตราสินคຌาเดຌมาทีไสุดคือ การสรຌางการจดจ าละการรับรูຌ฿หຌ
กิดขึๅนผานนืๅอหาการสืไอสาร (Brand Recall) รองลงมาคือสืไอออฟเลนຏ สวนสืไอออนเลนຏเม
สามารถน ามาอธิบายความสัมพันธຏตอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมเดຌ  

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษากลยุทธຏการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของ
ตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมจากอกสารนัๅน พบวาการก าหนดกลยุทธຏการสืไอสารของตราสินคຌา
นัๅนปຓนเปตามนวคิดของการสืไอสารการตลาดหรือ Integrated Marketing Communication 

(IMC) ิสรี วงษຏมณฑาุ โ5ไเี ทีไวา พืๅนฐานของการส ารวจกระบวนการติดตอสืไอสารกับผูຌรับสาร
ทีไปຓนปງาหมาย ทัศนะ การวางผน IMC ถือกณฑຏนวความคิด 5 ประการ คือ 

1. IMC จะ฿ชຌการติดตอสืไอสารหลายรูปบบกับกลุมป้าหมาย ตราสินคຌา
เอศครีมทงมใกนัไมลือก฿ชຌสืไอออนเลนຏ ละออฟเลนຏ฿นคมปญนีๅ ตมีสัดสวนของการ฿ชຌสืไอนัๅน
ตกตางเปตามพฤติกรรมผูຌบริภค฿นปัจจุบันทีไหันมาสน฿จสืไอออนเลนຏมากกวา 

2. IMC จะริไมทีไกลุมป้าหมายเม฿ชผลิตภัณฑ์หรือองค์กร จะหในเดຌวาตรา
สินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมก าหนดกลยุทธຏการสืไอสารการตลาด฿หຌปຓนเปตามพฤติกรรมผูຌบริภค 
ดยตรวจสอบวากลุมปງาหมายสน฿จดຌานเหน ชองทางเหน มีความคิด ความชืไอ฿หຌกับคนกลุมเหน 
ชนการลือกบรนดຏอมบาสดอรຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม฿หຌหมาะกับกลุมผูຌบริภค฿น
หลากหลายรูปบบเลฟ์สเตลຏ ปຓนตຌน  

3. IMC พยายามคຌนหาการติดตอสืไอสารทัๅงทีไ฿ชຌคนละ฿ชຌสืไอ ฿นกรณีของตรา
สินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมนัๅน ทีไหในเดຌชัดคือการ฿หຌบรนดຏอมบาสดอรຏของตราสินคຌาเอศครีม
ทงมใกนัไม หรือทีไรียกวา Face of Magnum ชรຏภาพบนสืไอสังคมออนเลนຏอยางตอนืไอง 
พืไอ฿หຌกิดขຌอสงสัย ละปຓนประดในขึๅน฿นสังคม อีกทัๅงยังมีการสงเอศครีมทงมใกนัไมเป฿หຌหลา
ผูຌน าทางความคิดตางโ ฿นสังคม ละรวกันชรຏภาพผานสืไอสังคมออนเลนຏอีกดຌวย จากกรณี
ดังกลาว มีผูຌขຌามาติดตามปຓนจ านวนมาก ละกิดปຓนกระสภาย฿นวลาเมกีไวันนัไนอง 

4. IMC จะสรຌางการติดตอสืไอสาร 2 ทางกับกลุมป้าหมาย จากทีไกลาวมา
ขຌางตຌนวาการสืไอสารของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมนัๅน สืไอเปทัๅง 2 รูปบบ ทัๅงออนเลนຏละ
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ออฟเลนຏ ต฿หຌนๅ าหนักละสัดสวนทีไตกตางกันตามพฤติกรรมผูຌบริภค฿นปัจจุบัน ดย฿นการ
สืไอสารบบออนเลนຏปຓนตัวกระตุຌน฿หຌกิดกระสของสังคม กิดพฤติกรรมการซืๅอ ต฿นสวนของ
ออฟเลนຏนัๅนเดຌผล฿นงของการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌา  ซึไงจะกลาว฿นการอภิปราย
ผลการวิจัยตอเป  

5. การสืไอสารการตลาด (IMC) ละครืไองมือการตลาด (4Ps) ฿หຌสอดคลຌอง
กัน ภาย฿ตຌผนดียวกันละบรรลุจุดมุงหมายดียวกัน ดยการสืไอสารการตลาดของตราสินคຌา
เอศครีมทงมใกนัไมมีหลากหลายรูปบบครืไองมือ ละชองทาง ตเมวาจะการสืไอสารผาน
ชองทางเหน ออนเลนຏ หรือออฟเลนຏ ขຌอมูลทีไถูกน าสนอหรือผยพรออกมานัๅนปຓนรืไองราว
ดียวกัน มีนืๅอหา ละความหมายทีไสอดคลຌองกัน พืไอเม฿หຌผูຌรับสารกิดความขຌา฿จทีไผิดพลาด อีก
ทัๅงครืไองมือการตลาดของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม (4Ps) มีความชัดจนท า฿หຌการสืไอสารถูก
ถายทอดออกมาอยางปຓนอกภาพ เมวาจะปຓนบรรจุภัณฑຏทีไมีการปรับปลีไยน฿หຌทันสมัยละ
หมาะกับภาพลักษณຏของตราสินคຌาทีไเดຌวางเวຌ คือหรูหรา ระดับพรีมีไยม มีรสนิยมดี ละขยายชอง
ทางการจัดจ าหนายพิไมมากขึๅนซึไงมืไอทียบกับตกอน จะมีฉพาะรຌานคຌาตามหลงทองทีไยว
ทานัๅน ตปัจจุบันสามารถหาซืๅอเดຌตามรຌานคຌาสะดวกซืๅอทัไวเป นอกจากนัๅนยังสรຌางความดดดน
ละตกตางดຌวยการมีตูຌชเอศครีมมใกนัไมดยฉพาะ พืไอสืไอถึงความพรีมีไยม มีระดับ ละหนือ
ชัๅน นัไนอง 

จากทีไกลาวมาขຌางตຌนนัๅน รืไองของการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ตราสินคຌา
เอศครีมทงมใกนัไมเดຌมีการวางกลยุทธຏอยางดี ศึกษาพฤติกรรมของผูຌบริภคพืไอออกบบการ
สืไอสารละ฿ชຌครืไองมือเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะหในเดຌจากมีผูຌติดตาม฿นสืไอสังคมออนเลนຏปຓน
จ านวนมาก มีการรวมสนุกกับกิจกรรมทีไจัดขึๅนผานฟนพจ Magnum อยางตอนืไอง รวมถึงมืไอ
ซืๅ อ เ อ ศ ค รี ม  มใ ก นัไ ม ท า น  ผูຌ บ ริ  ภ ค มั ก มี ก า ร ถ า ย ภ า พ พ รຌ อ ม ติ ด  ทใ ก  ิ Hashtagี 
#MagnumThailand ผานสืไอสังคมออนเลนຏอีกดຌวย นับเดຌวาตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม
ประสบความส ารใจดຌานการสรຌางกระส฿หຌกิดขึๅน฿นสังคมอยางรวดรใวพราะ สืไอสังคมออนเลนຏ 
สามารถขຌาถึงกลุมลูกคຌาปງาหมายเดຌดยตรง นอกจากนัๅนยังขยายละพิไมจ านวนลูกคຌา฿หมโ เดຌ 
มีการปฏิสัมพันธຏกิดความ฿กลຌชิดระหวางตราสินคຌาละผูຌบริภค สรຌางกิจกรรมบนสืไอสังคม
ออนเลนຏ ปรมตสินคຌา ละจຌงปรมชัไนสงสิรมการขายเดຌอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ 
ขຌาถึงกลุมปງาหมาย อีกทัๅงคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานเมสูงมากนัก วิลาส ฉ ไาลิศวัฒนຏ (วิลาส ฉ ไา
ลิศวัฒนຏ, 2011: 16) ละสงผลดຌานวัตถุประสงคຏทางการตลาด คือรืไองยอดขาย ทีไมียอดขายสูง
ถึง 10 ลຌานทง ภาย฿น 1 ดือน หลังจากทีไมีการสรຌางกระสชวงวลาของกลยุทธຏทีไเดຌวางเวຌ ซึไง
สอดคลຌองกับกรอบของการศึกษารืไองการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ 
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 ฿นดຌานประสิทธิผลของการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตรา
สินคຌาเอศครีมทงมใกนัไมนัๅน พฤติกรรมการรับสืไอทัไวเป กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอทีไ
หลากหลาย ซึไงปຓนผลมาจากรูปบบการด านินชีวิตทีไหลากหลายนัไนอง กลาวคือ กลุมตัวอยางทีไ
ศึกษานีๅ ปຓนพศหญิง ทีไมีชวงอายุ 26 – 30 ป มากปຓนอันดับหนึไง ละ 36 ป ขึๅนเป มาปຓน
อันดับสอง ซึไงทัๅงสองชวงอายุดังกลาวนีๅ มีพฤติกรรมทีไตกตางกัน กลุมทีไมีอายุอยู฿นชวง 26 – 30 

ป มักสน฿จสืไอออนเลนຏ สังคมออนเลนຏ การติดตามขาวสารผานวใบเซตຏ หรือดูฆษณาผานยูทูป 
(www.youtube.com) มากกวากลุมทีไมีอายุอยู฿นชวง 36 ป ขึๅนเป พราะคนกลุมนีๅมีพฤติกรรม
การปຂดรับสืไอออนเลนຏนຌอยกวากลุมรก ละมีพฤติกรรมการรับสืไอ฿นรูปบบดิมอยู เดຌก การ
ฟังขาวจากวิทยุ การรับสืไอฆษณาผานทรทัศนຏ นิยมอานหนังสือพิมพຏ฿นชวงชຌา ละรับสืไอ
นิตยสารมากกวาอีกกลุมหนึไง ดยสืไอบบดัๅงดิม หรือสืไอออฟเลนຏนีๅปຓนสืไอทีไมีพืๅนทีไครอบคลุม฿น
วงกวຌาง สามารถขຌาถึงเดຌงายละสามารถสรຌางการรับรูຌเดຌ฿นปริมาณมาก ละการทีไตราสินคຌา
เอศครีมทงมใกนัไมมีการ฿ชຌสืไอทีไหลากหลายรูปบบละเมละทิๅงสืไอออฟเลนຏ ทีไยังคงมีความปຓน 
Mass Media มากกวาสืไอออนเลนຏ ครอบคลุมมากกวาท า฿หຌพิไมอกาสทีไกลุมปງาหมายมีการรับรูຌ 
ละจดจ าสารทีไตຌองการสืไอออกเปเดຌงาย ประกอบกับเมวาจะปຓนสืไอออนเลนຏหรือสืไอออฟเลนຏ มี
การสืไอสารทีไปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน นืๅอหาสาร ละความหมายฝงทีไตຌองการน าสนอ ท า฿หຌสืไอ
ตละประภทชวยปຓนรงสริมซึไงกันละกันอันจะกอ฿หຌกิดประสิทธิผลเปยังกลุมปງาหมายตาม
วัตถุประสงคຏของการสืไอสารพืไอการสรຌางภาพลักษณຏเดຌดียิไงขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ สลิต
ตา ลายลิขิต (2547) ทีไศึกษารืไองกลยุทธຏการสืไอสารการตลาดพืไอการสรຌางตราสินคຌาของบริษัททีไ
ปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจกับการรับรูຌละทัศนคติของผูຌบริภค พบวา ครืไองมือการสืไอสาร
การตลาดทีไมีประสิทธิภาพมากทีไสุดทีไท า฿หຌกลุมตัวอยางกิดการรับรูຌ฿นตราสินคຌาองคຏกร (Brand 

Awareness) เดຌก การลงฆษณาทางทรทัศนຏของบริษัท การฆษณาผานปງายสืไอฆษณา 
หนังสือพิมพຏ วิทยุ ละกิจกรรมพืไอสังคมตางโ ของบริษัท ถึงมຌวางานวิจัยดังกลาวจะศึกษา
ตัๅงตป พ.ศ. 2547 ผลการศึกษาดังกลาวยังคงสอดคลຌองกับการศึกษาปัจจุบัน ทีไมีการน าสืไอ
ออนเลนຏขຌามามีสวนกีไยวขຌองอยางมาก฿นการสืไอสารการตลาด ตการสรຌางภาพลักษณຏของตรา
สินคຌานัๅน ยังคงตຌองอาศัยการสืไอสารบบออกสูสาธารณะชน ิ Mass Mediaี หรือสืไอสารออกเปสู
มวลชนอยู  

ละจากหตุผล฿นการขຌา฿ชຌสืไอออนเลนຏของกลุมตัวอยางทีไศึกษานัๅน เมวาจะปຓนการขຌา
฿ชຌพืไอติดตามขาวสารทัไวเป฿นตละวัน การปฏิสัมพันธຏกับกลุมพืไอน หรือการชรຏภาพบนสืไอ
สังคมออนเลนຏ ลຌวนปຓนกิจกรรมสงสริมความรูຌสึกละพึงพอ฿จสวนบุคคลทานัๅน เมเดຌมีผลตอ
การสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌา฿ดสินคຌาหนึไงลย ตทัๅงนีๅการติดตามขาวสาร กิจกรรมหรือ
ปรมชัไนหนຌาฟนพจ ปຓนการติดตามความคลืไอนเหว ละพืไอรวมสนุกกับตราสินคຌาซึไงสืบ
นืไองมาจากการกิดประสบการณຏทีไดีตอตราสินคຌาละสืบนืไองมายาวนานจึงกิดการขຌาเปติดตาม
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฿นฟนพจฟซบุຍคเดຌดยอาจกอ฿หຌกิดความจงรักภักดีตอตราสินคຌา  (Brand Loyalty) เดຌ฿น
อนาคต นอกจากนีๅจ านวนพืไอน฿นสืไอสังคมออนเลนຏ ยังมีผลตอการกิดกระสขึๅน฿นสังคมอีกดຌวย 
นืไองจากจ านวนพืไอน ปรียบสมือนลขยกก าลังทีไจะทวีคูณผูຌรับสารหากมืไอราชรຏภาพ หรือวิดิ
อ สิไงหลานัๅนจะถูกผยพรออกเป฿นวงกวຌางอยางรวดรใว ดยกลุมตัวอยางทีไศึกษาปຓนกลุมทีไรับ
สาร ละสงตอสาร฿หຌกับพืไอนละผูຌติดตามอยูปຓนประจ า ชรຏภาพผานสืไอสังคมออนเลนຏ ติดตาม
ฟนพจของสินคຌาละบริการตางโ พืไอรวมสนุกกับกิจกรรมทีไเดຌมีการจัดขึๅน ซึไงความส ารใจของ
กระสสังคมลຌวนมาจากผูຌ฿ชຌสืไอออนเลนຏทีไมีพฤติกรรมดังกลาว กลาวดยสรุปเดຌวา กลุมตัวอยางทีไ
ศึกษานีๅมีพฤติกรรมการรับสารทีไทันสมัย ฿ชຌสืไอออนเลนຏอยูปຓนประจ า เมเดຌปຓนผูຌรับสารทีไ 
Passive ตปຓนผูຌรับสารทีไ Active อีกทัๅงยังมีการสงตอ (Shared) ละอัพดทสถานะอยูปຓน
ประจ า สมือนปຓนผูຌน าทางความคิด (Opinion Leader) เดຌ฿นสังคมออนเลนຏ ละปຓนลักษณะ
ของผูຌรับสารทีไท า฿หຌสิไง฿ดสิไงหนึไงปຓนกระสของสังคมเดຌ  

ละสวนทีไสงสริม฿หຌกิดภาพลักษณຏของตราสินคຌาเดຌมากทีไสุด คือการสรຌางการจดจ าละ
การรับรูຌ฿หຌกิดขึๅนผานนืๅอหาการสืไอสาร (Brand Recall) ฿หຌกับตราสินคຌา เดຌก การติดตัๅงตูຌ
เอศครีมทงมใกนัไม฿นรຌานคຌาสะดวกซืๅอพืไอสรຌางความดดดน ละตกตางจากคูขง ประกอบ
กับสงสริมภาพลักษณຏความหรูหราหนือระดับ฿หຌกับตราสินคຌา  การปຂดรຌานมใกนัไมคาฟຆ฿น
ประทศเทย ซึไงปຓนสาขาทีไ 5 ของลก ดยการน าชฟจากตางประทศมาปຓนผูຌสรຌางสรรคຏมนูทีไ
ท าจากชใอกกลตทຌ฿หຌกับผูຌขຌา฿ชຌบริการ รวมถึงการเดຌหในสืไอฆษณาของตราสินคຌาเอศครีมทง
มใกนัไม ทีไมีพรีซในตอรຏ฿นฆษณา หรือบรนดຏอมบาสดอรຏของตราสินคຌาปຓนผูຌถายทอด ซึไงผูຌทีไ
สรຌางการจดจ าตราสินคຌาละสงผลถึงภาพลักษณຏของตราสินคຌาเดຌดีทีไสุด คือ คุณอนันดา อวอริไ
งฮม เมวาจะปຓนฆษณาทีไสรຌางความรูຌสึกละสรຌางการรับรูຌถึงความสุข หรือความรูຌสึก ฟຂน  
มืไอเดຌทานเอศครีมทงมใกนัไม ดยกิริยาทาทางทีไสดงออกมามืไอเดຌลิๅมลองรสชาติเอศครีมผาน
สืไอฆษณาทรทัศนຏ ท า฿หຌกลุมปງาหมายกิดความรูຌสึกอยากลองทานละน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอ 
ละตัดสิน฿จขຌา฿ชຌบริการทีไรຌานมใกนัไมคาฟຆนัไนอง  

สรุป 

ผลของการศึกษาจากงานวิจัย฿นครัๅงนีๅ ถึงมຌวางชองทางการสืไอสารออนเลนຏจะขຌามามี
บทบาทอยางมาก฿นการประสบความส ารใจครัๅงนีๅ กิดปຓนกระสสังคม (Talk of the town) 

ผูຌบริภคตัดสิน฿จซืๅอเอศครีมทงมใกนัไมมาทานกันมากมาย จนปຓนกระสมใกนัไม ฟวอรຏ สง
ภาพ (Shared) ภาพผานสืไอสังคมออนเลนຏ มีผูຌติดตาม฿นสืไอออนเลนຏกวา 10 ลຌานคน ตจาก
งานวิจัย฿นครัๅงนีๅชีๅ฿หຌหในวา การ฿ชຌสืไอออนเลนຏนัๅนเมสอดคลຌองกับการสรຌางภาพลักษณຏของตรา
สินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม กลาวคือจากการศึกษาละผลของการวิจัยพบวา สืไอดัๅงดิม 

(Traditional Media) หรือสืไอออฟเลนຏ (Offline) ละ การสรຌางการจดจ าของตราสินคຌา฿หຌกิด
ขึๅนกับผูຌรับสาร สามารถสรຌางภาพลักษณຏ฿หຌกับตราสินคຌาเดຌดีกวาสืไอออนเลนຏ พราะสืไอออฟเลนຏ
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ปຓนชองทางทีไกลุมปງาหมายปຂดรับละจดจ าเดຌมากทีไสุด คือ สืไอฆษณาทรทัศนຏ สืไอออฟเลนຏ 
ปຓนการสืไอสารออกเป฿นวงกวຌาง มีผูຌคนรับรูຌ สัไงสมความนาชืไอถือละสงสริมดຌานการสรຌาง
ภาพลักษณຏของตราสินคຌาเดຌดีกวา ฿นขณะดียวกัน การ฿ชຌครืไองมือการสืไอสารผานสืไอออนเลนຏ 
สามารถน ามาสรຌางกระส฿หຌกับสินคຌาเดຌ฿นชวงระยะวลาหนึไงทานัๅน สรຌางความฮือฮาละกิ ด
ปຓนประดในเดຌ฿นสังคม ละปຓนพียงกระตุຌน฿หຌกิดความสน฿จ ละกอ฿หຌกิดพฤติกรรมขึๅน
฿นทันที ตเมสามารถน ามาอธิบายพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาเดຌ สวนปัจจัยทีไสงสริม
การสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌามากทีไสุดคือการสรຌางการจดจ า฿หຌกิดขึๅนกับผูຌรับสาร กล าวคือ
กลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอทรทัศนຏมากกวาสืไออืไนโ เมวาจะปຓนการเดຌหใน
ฆษณาทรทัศนຏทีไถายทอดรืไองราวความสุขมืไอเดຌทานเอศครีมทงมใกนัไม การน าสนอสารดຌวย
บรนดຏอมบาสดอรຏพืไอปຓนตัวทนของภาพลักษณຏตราสินคຌา การรับสืไอนิตยสารทีไ มีการถาย
ฟชัไนละทรกเอศครีมทงมใกนัไมลงเป฿นนืๅอหานัๅน รวมถึงการเดຌมีประสบการณຏรวมกับรຌาน
มใกนัไมคาฟຆ การเดຌดินขຌารຌานคຌาสะดวกซืๅอละพบตูຌเอศครีมทงมใกนัไมทีไตัๅงเวຌดดดนจาก
เอศครีมทัไวเป ซึไงปัจจัยทัๅงหมดนีๅปຓนสวนสงสริมดຌานการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌามากกวา
สืไอออนเลนຏทีไฉาบฉวย เดຌความนาสน฿จพียงชวงระยะวลาหนึไง หรือพืไอตอกยๅ าการรับรูຌจากการ
สัไงสมภาพทีไกิดขึๅน฿น฿จ ทีไผานมาของตราสินคຌาเอศครีทงมใกนัไมทานัๅนอง กลาวดยสรุปคือ 
ถຌาเม฿ชຌสืไอออฟเลน์ภาพลักษณ์กใเมมี หากเม฿ชຌสืไอออนเลน์กระสกใจะเมกิด ดังนัๅน ทัๅงสอง
อยางควรควบคูกันเปละ฿หຌนๅ าหนักความส าคัญทีไหมาะสมตามตวัตถุประสงคຏของการสืไอสารทัๅง
฿นระยะสัๅน ละระยะยาว   

ขຌอสนอนะ 

จากผลการวิจัยดังกลาว ท า฿หຌทราบประสิทธิผลของการสืไอสาร฿นรูปบบตางโ ทัๅงนีๅ
สามารถน าเปปรับ฿ชຌกับธุรกิจอืไนโ ทีไมีวัตถุประสงคຏของการสืไอสาร฿นดຌานความตຌองการสรຌาง
กระส฿หຌกิดขึๅนหรือพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌา ละสามารถลือก฿ชຌครืไองมือการ
สืไอสาร฿หຌหมาะสมพืไอบรรลุวัตถุประสงคຏทางการสืไอสารเดຌ นอกจากนัๅนควรมีการศึกษากลยุทธຏ
การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการณຏพืไอการสรຌางภาพลักษณຏของตราสินคຌาเอศครีมทงมใกนัไม
บบจาะลึกถึงประสิทธิผลของการสืไอสาร ดยจ านกปຓนกระสสังคมจากสืไอออนเลนຏ หรือ
ภาพลักษณຏจากการสรຌางตราสินคຌาผานสืไอออฟเลนຏดยฉพาะ 
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สืไออิลใกทรอนิกส์ละอินทอร์นใตทีไมีตอพฤติกรรมการรังกของนักรียน฿น
รงรียน  ขตอ าภอมือง จังหวัดชียง฿หม 

Electronic and internet media effect to (Cyber) Bullying Behavior 

of students in Schools, Muang District, Chiang Mai Province 

 

        วฒน วด ศรวฒนพงศ์, Ph.D.1 

พมผก  ธ นนพงศ์2 
บทคัดยอ 

   วัตถุประสงค์ของการวิจัยนีๅพืไอประมาณคาความชุกของการรังกของนักรียนอัน
นืไองมาจากอิทธิพลทางสืไออิลใกทรอนิกส์ อินทอร์นใต ละการรังกผานลกเซบอร์ ละ
วิคราะห์ปัจจัยสีไยงทีไสัมพันธ์กับการรังกอันนืไองมาจากอิทธิพลของสืไออิลใกทรอนิกส์ละ
อินทอร์นใตของนักรียน฿นขตอ าภอมือง จังหวัดชียง฿หม ดยปัจจัยสีไยงหลักทีไสน฿จศึกษา คือ 
(1) คุณลักษณะของนักรียน ิ2) การขຌาถึงสืไอ อิลใกทรอนิกส์ละอินทอร์นใต (3) พฤติกรรมการ
บันทิง (4) ภูมิหลังครอบครัว การวิคราะห์ชิงพรรณนาน ามา฿ชຌส าหรับมาตรวัดความชุกของการ
รังกผานลกเซบอร์ การทดสอบเคสควร์ของพียร์สันน ามา฿ชຌประมินความสัมพันธ์ระหวาง
ปัจจัยสีไยงกับพฤติกรรมาการรังกผานลกเซบอร์ 

 ผลการศึกษาพบวาความชุกของการรังกของนักรียนอันนืไองมาจากอิทธิพลของสืไอ 
อินทอร์นใตละ การรังกผูຌอืไนผานลกเซบอร์ ฿นขตอ าภอมือง จังหวัดชียง฿หมทากับ 

74.64% ละการป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์ทากับ 78.91% ปัจจัยสีไยงส าหรับการ
รังกผานลกเซบอร์ของนักรียน฿นขตอ าภอมือง จังหวัดชียง฿หมประกอบดຌวย พศ อุปกรณ์
การขຌาถึงอินทอร์นใต ทรศัพท์มือถือ/Smartphone คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะละทใบลใตี สถานทีไ
ทีไ฿ชຌพืไอขຌาถึงอินทอร์นใต (ทีไบຌาน รงรียน ละบຌานพืไอนี วัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอินทอร์นใต 
ิดูดวงี ละคร/ภาพยนตร์ประภทิ การ์ตูน ดรามาี ละ กมส์ทีไนักรียนชอบลน ิRPG  
Simulationีอยางมีนัยส าคัญทีไ เฺแเ  

 จากการศึกษาวิจัยนีๅสรุปเดຌวาควรมีการรณรงค์ตอตຌานพฤติกรรมการรังกผานลกเซบอร์ 
ครู ผูຌปกครอง พอ ม ควรตระหนัก ละฝງาระวังพฤติกรรมนีๅดยการสรຌางมาตรฐานทางสังคม
ออนเลน์ทีไบงบอกวาจะเมยอมรับหรือสงสริม฿หຌกิดพฤติกรรมการรังก กลัไนกลຌงกันผานลกเซ
บอร์ หาสาหตุละการปງองกันเม฿หຌกิดพฤติกรรมการรังกผานลกเซบอร์฿นระยะยาว  

                                                           

1 รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัชียง฿หม 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียง฿หม 
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ค าส าคัญ สืไออิลใกทรอนิกส์ละอินทอร์นใต การรังกผานลกเซบอร์ นักรียนมัธยมศึกษา การ
ทดสอบเคสควร์ 

Abstract 

The objective of this research was to estimate the prevalence of bullying 

due to electronic and internet media and analyze the relationship between risk 

factor and bullying due to electronic and internet media in Chiang Mai schools, 

Thailand. Risk factors investigated include (a) sample characteristic, (b) internet 

access, (c) entertain behavior, (d) family context.   

Descriptive analysis was conducted for measuring the prevalence of Cyber 

bullying. Pearson’s chi-squared test was used to assess the associations between 

the risk factors and Cyber bullying behavior. 

The results of this study show that the prevalence of the physical Cyber bullying 

was 74.64% and 78.91% were victims of Cyber bullying. In this study, we also 

found that the risk factors for bullying at school in Chiang Mai, Thailand included 

Gender, Internet access by (mobile/smartphone, desktop PC and Tablet), Place to 

access the internet (At home, school and At friend’s home), usage of internet : for 
the fortune, for watching Movie (Cartoon, Drama), and for playing Games (RPG, 

Simulation ). 

The study of this research suggested that campaigns against bullying 

behaviors should be carried out in order to increase the awareness among 

teachers, parents and students, and to create a social norm which considers 

bullying behaviors as non-acceptable and encourages effective solutions to 

behavioral problems. Bullying behavior prevention courses should be 

implemented at schools to follow up the problem in the long term. 

Keywords: Electronic and internet media, cyber-bullying, secondary students, 

Pearson’s chi-square test 
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1. บทน า  
 การรังกกันของดใก โทีไรารับรูຌกันมานานละยังคงพบหในอยู฿นสังคมปัจจุบันคือ การ
รังกกันดຌานกายภาพ หรือการท ารຌายกันตัวตอตัว ชน พีไตัวตรังกนຌองตัวลใก การชกตอย
ระหวางดใก โ ดຌวยกัน ดยจะป็นการท ารຌายทีไมองหในเดຌชัดจนวา฿ครป็นผูຌกระท าละ฿ครตก
ป็นหยืไอ (face to face) ตปัจจุบันมืไอความกຌาวหนຌาทางทคนลยีเดຌขຌามาป็นสวนหนึไงของ
ชีวิต ท า฿หຌกิดชองทางของการ฿ชຌทคนลยี฿นทางทีไผิดพืไอปลดปลอยความรุนรง฿นรูปบบ฿หม 
ทีไรียกวา การรังกกันผานลกเซบอร์ (Cyber bullying) 

  การรังกกันผานลกเซบอร์คือ การรังกกันผานลกเซบอร์ระหวางดใกกระท าตอดใก
ดຌวยกัน ดยรูปบบการรังกกันมีทัๅงการ฿สรຌายปງายสี การ฿ชຌถຌอยค าหยาบคายตอวาผูຌอืไน หรือการ
สงตอขຌอมูลลับพืไอท า฿หຌผูຌอืไนสียหายผานทางอินทอร์นใต หรือมຌตการสงขຌอความผาน
ทรศัพท์มือถือ ดยการรังกกันจะตຌองมีความตอนืไอง ละท า฿หຌฝຆายทีไถูกกระท ารูຌสึกจใบปวด
หรือเดຌรับผลกระทบทางจิต฿จ 

  Agastston, P. W., Kowalski, R., & Limber, S. (2007) เดຌกลาววาการกลัไนกลຌง฿น
ลกเซบอร์มีหลายวิธี ชน อีมล์ การสงขຌอความ วใบ ชุมชนออนเลน์ ฟสบุຍค เลน์ ละทรศัพท์ 
รูปบบการกลຌงประภทนีๅมีตัๅงต นินทา ดาทอ สงขຌอมูลลับของคนอืไนดยมีจตนา฿หຌบุคคลนัๅน
สียชืไอสียง ละสืไอมสีย ชน การกลาวหา฿นรืไอง โ หนึไง ผานทางชองทางตาง โ ดยทีไหยืไอ
นัๅนเมสามารถรับรูຌเดຌลยวา฿ครป็นผูຌกระท า (Julian J et al, 2009) ถึงมຌวาการ฿ชຌซชียล
นใตวิร์ค ฿นสังคมเทย฿นปัจจุบันนัๅนถือวา มีการปງองกัน฿นการขຌาถึงขຌอมูลสวนตัว ระบบรักษา
ความปลอดภัยทีไดี ตกใคงเมพียงพอทีไจะปງองกันเม฿หຌกิดหตุการณ์การรังกกันผานลกเซบอร์ 
ขึๅนมาเดຌ ผูຌ฿ชຌตຌองขຌา฿จละรูຌทาทันหตุการณ์ปัจจุบัน เม฿หຌตกป็นหยืไอ 

 การรังกกันผานลกเซบอร์ ป็นความรุนรงทีไเมทราบวา฿ครป็นผูຌกระท าซึไงสามารถท า
ความรุนรงกับ฿คร ทีไเหน หรือมืไอเรกใเดຌ ละผูຌกระท ากใสามารถจะตอกยๅ าความรุนรงอยาง
ตอนืไอง ดยทีไสักวันหนึไงหยืไอทีไคยถูกกระท า กใอาจกลับมาป็นผูຌกระท าความรุนรงองพืไอกຌ
คຌน ป็นวงจรความรุนรงทีไเมมีจุดจบ ดຌวยหในวารืไองหลานีๅป็นรืไองธรรมดาทีไ฿ครโ ขากใท า
กัน ซึไงผลกระทบกใคือความรุนรงละบาดผลทีไกาะกิน฿นจิต฿จของดใกโ จากการส ารวจดใก฿น
กรุงทพฯ ละปริมณฑล พบวา มีดใกถึง ไ่ั ทีไอยู฿นวงจรการรังกกันผามลกเซบอร์ดยอาจ
ป็นทัๅงผูຌกระท า หยืไอ ละผูຌฝງาดูหรือสงตอขຌอมูลเปยังกลุมอืไนโ ซึไงดใกสวน฿หญทีไอยู฿นวงจรนีๅจะ
อยู฿นชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน ดยวลาทีไ฿ชຌ฿นการรังกบนลกเซบอร์คือ ชวง ๆ มงยใน – ใ ทุม 
ซึไงป็นชวงวลาทีไดใก โ ท าการบຌานละ฿ชຌอินทอร์นใต 
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 การรังกผานลกเซบอร์ (Cyber bullying) หรือการกลัไนกลຌงกันทางสืไออิลใกทรอนิกส์
ก าลังกลายป็นปัญหาทีไพบบอย฿นดใกละมีหลายทฤษฎีอธิบายวาการพิไมขึๅนของการ ประทุษรຌาย
ออนเลน์สวนหนึไงกิดจากดใกทีไมีลักษณะชอบกลຌงผูຌอืไนอยูลຌว ปลีไยนวิธีการมา฿ชຌอินทอร์นใต
ทนการกลຌงดยตรงทีไรงรียนนืไองจากปลอดภัยจากสายตาของผูຌ฿หญมากกวา 

        ฿นตางประทศนัๅนการกลัไนกลຌงกันทางอินทอร์นใตป็นประดในทีไส าคัญ นืไองจากมีสถิติ
กีไยวกับการกลัไนกลຌงทางอินทอร์นใตสูง Hinduja, S. & Patchin, J. W. (2010) ระบุวามี
จ านวนนักรียนทีไคยถูกกลัไนกลຌงทางอินทอร์นใตกวารຌอยละ โเ ดยประดใน฿นการถูกกลัไน
กลຌงทีไมากทีไสุด เดຌก การพสต์ขຌอความทีไท ารຌายจิต฿จรຌอยละ แใฺ็ การถูกปลอยขาวลือหรือ
รืไองสียหาย รຌอยละ แโฺ้  มืไอถูกกลัไนกลຌงทางอินทอร์นใต ดใกละยาวชนทัๅงชายละหญิงจะ
รูຌสึกกรธมากทีไสุด รองลงมาคือรูຌสึกสีย฿จ ละอับอาย ตามล าดับ ดยหยืไอสวน฿หญมักจะป็น
ดใกทีไมีความมัไน฿จ฿นตัวองตไ า ิLow Self-Esteem) ละยังพบวาหยืไอจากการกลัไนกลຌงทาง
อินทอร์นใตทีไอยู฿นวัยมัธยมนัๅนจะมีนวนຌมฆาตัวตายสูง ละการถูกกลัไนกลຌงดยการสงรูปภาพ 
ลามกอนาจาร หรือขຌอความกีไยวกับรืไองพศ ป็นปัจจัยส าคัญ฿นการคิดฆาตัวตายของยาวชน
มากกวาการถูกกลัไนกลຌง฿นรูปบบอืไน 

  ฿นท านองดียวกัน ปัญหาการรังกหรือการกลัไนกลຌงกันทางอินทอร์นใตพิไมมากขึๅ น
ระหวางนักรียน฿นประทศออสตรลียมีถึงรຌอยละ 11 ของนักรียนชาวออสตรลียระบุวาพวก
ขาองคยมีประสบการณ์กีไยวกับการรังกผานลกเซบอร์ละรຌอยละ 14 ป็นหยืไอของการ
รังก (Beckerman & Nocero, 2003; Campbell & Gardener, 2005) ละ฿นประทศ
คนาดารຌอยละ 3 ของวัยรุนยอมรับวาคยมีประสบการณ์กีไยวกับรังกผานลกเซบอร์ ละ
กือบหนึไง฿นสามคยป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์ (Beran & Li, 2005) ดຌวย 

  นอกจากนีๅมีงานวิจัยของ Tolga Aricak et al (2007) ทีไท า฿นประทศตุรกีพบวารຌอยละ 
35.7 ของนักรียนปຂดผยวามีพฤติกรรมการรังกผานลกเซบอร์ ละรຌอยละ 23.8 ของนักรียน
ปຂดผยวาป็นทัๅงผูຌเปรังกผูຌอืไนผานลกเซบอร์ละป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์ มี
พียงรຌอยละ 5.9 ของนักรียนป็นหยืไอผานลกเซบอร์อยางดียว สวน฿หญลຌวดใกผูຌชายปຂดผย
วามีพฤติกรรมการรังกผูຌอืไนผานลกเซบอร์ละ ป็นหยืไอการรังกผานลกเซบอร์ ดยป็นทัๅง
รังกผูຌอืไนละป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์มากกวาผูຌหญิง มืไอขาผชิญกับการป็น
หยืไอของการรังกผานลกเซบอร์รຌอยละ 25 ของนักรียนรายงานวาขาบอกพืไอนละผูຌปกครอง
กีไยวกับการกิดการรังกผานลกเซบอร์  ละรຌอยละ 30.6  ของนักรียนรายงานวาท าการ
กຌปัญหาทันที ชน หยุดยัๅงการขมขู 
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  ฿นขณะทีไทราบกันดีวาสืไออิลใกทรอนิกส์มีประยชน์มากมายส าหรับยาวชน ตปรากฏวา
สิไงทีไประยชน์นีๅบางครัๅงอาจกลายป็นงามืดทีไก าลังคืบคลานขຌามา (Campbell MA, 2005) 

  ฿นประทศเทย ริไมมีการศึกษาวิจัยกีไยวกับการรังกกันละการป็นหยืไอของการรังก 

Songsiri N. ละ MusikaphanW. (2011) เดຌศึกษาพฤติกรรมการขมหงรังกผานลกเซบอร์
ของยาวชนเทย฿นขตกรุงทพมหานคร พบวา฿นสวนของการกระท าความรุนรงตอกัน฿น
ครอบครัว รຌอยละ 58 คยหในสมาชิก฿นครอบครัวกระท ารุนรง ประภท ดาทอละ฿ชຌค าหยาบ
ตอกัน ดย฿นจ านวนนีๅ รຌอยละ 1 กลาววา หในสมาชิกครอบครัว฿ชຌความรุนรงทางวาจาตอกัน
มากกวาสัปดาห์ละครัๅง ฿นสวนการกระท าความรุนรงดยการท ารຌายรางกาย ผลการศึกษาพบวา 

มีพียงรຌอยละ 17 ทีไคยหในการกระท าความรุนรงดຌวยการท ารຌายรางกายตอกัน มีความรุนรง
กิดขึๅน฿นยาวชนเทย มากกวาครึไงหนึไงคยเดຌหในละเดຌยินรืไองของการรังกผานลกเซบอร์ 
กิดขึๅน฿นหมูพืไอนของพวกขา มีประมาณ 11.0% ของนักรียนคยเดຌหในละเดຌยินการตอสูบน
ออนเลน์ดยากร฿ชຌขຌอความอิลคทนิคดຌวยความกรธละภาษาหยาบคายมีมากกวา 6 ครัๅงตอ
ดือน 

 Sriwattanapongse W. and Taninpong P. (2014) เดຌศึกษาพฤติกรรมการรังก฿น
รงรียนพบวาพศ รงรียน ิประถม มัธยมี กลุมอายุ ชนิดรงรียน ิรัฐบาล อกชนี การท าทษ
ของพอม ละการท ารຌายกันทางกายของพอมป็นปัจจัยสีไยงทีไมีความกีไยวขຌองกับพฤติกรรม
การรังกของนักรียน นอกจากนีๅการเดຌหในวาพอมกระท ารุนรงตอกันมีความสัมพันธ์อยางมาก
กับการสดงพฤติกรรมการรังกมากกวาผูຌทีไเมคยหในพอมกระท ารุนรงตอกัน 

  จากสภาพปัญหาทีไกลาวขຌางตຌน ผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะศึกษาความชุกของการรังกของ
นักรียนอันนืไองมาจากอิทธิพลทางสืไอละอินทอร์นใตละปัจจัยสีไยงทีไสัมพันธ์กับการรังกของ
นักรียนอันนืไองมาจากอิทธิพลทางสืไอละอินทอร์นใตของนักรียน฿นรงรียนขตมือง จังหวัด
ชียง฿หมซึไงป็นมือง฿หญทางภาคหนือ  ละศึกษาการรังกผานทางสืไอละอินทอร์นใตละลก
เซบอร์ (Cyber Bullying) ผลจากการศึกษานีๅอาจมีประยชน์฿นการปງองกันการกระท ารุนรง
ของนักรียนผานทางสืไอละอินทอร์นใต นอกจากนีๅขຌอมูลทีไเดຌจากการศึกษาจะป็นตัวบงชีๅสภาพ
ปัญหาของสังคมอีกดຌวย ละพืไอป็นนวทาง฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองชวยกันหาวิธีการละนวทางปງองกัน
เดຌทันท ี

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 พืไอประมาณความชุกของการรังกของนักรียนอันนืไองมาจากอิทธิพลทางสืไอ 
อินทอร์นใตละ การรังกผานลกเซบอร์ ฿นขตอ าภอมือง จังหวัดชียง฿หม 
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1.2 พืไอวิคราะห์ปัจจัยสีไยงทีไสัมพันธ์กับการรังกอันนืไองมาจากอิทธิพลทางสืไอ
อิลใกทรอนิกส์ละ    

อินทอร์นใต ของนักรียน฿นขตอ าภอมือง จังหวัดชียง฿หม 

นิยามศัพท์฿นการวิจัย 

 การรังกบบดัๅงดิม (Face to face or Tradition bullying) หมายถึงรูปบบการกระท า
หรือลักษณะของการสดงออกทีไตຌองการ฿หຌผูຌถูกกระท าหรือหยืไอ ละบุคคลรอบขຌางของหยืไอเดຌ
หในหรือเดຌรับรูຌวา฿ครป็นผูຌกระท า กระท าดຌวยวิธຍการ฿ด ผลของการกระท าป็นอยางเร ละมีผูຌทีไ
รับรูຌฉพาะบุคคลทีไอยู฿นหตุการณ์นัๅนละหในหตุการณ์฿นชวงวลาดังกลาวทานัๅน 

 การรังก฿นลกเซบอร์(Cyber bullying) หมายถึงการะท าทีไหรือหยืไอละบุคคลรอบขຌาง
ของหยืไอเมสามารถรับรูຌเดຌวา฿ครป็นผูຌกระท า ป็นการกระท าทีไมีผูຌรับชมจ านวนมากละ
พรกระจายเปทัไวลก ละสามารถดูหตุการณ์นัๅนซๅ าโเดຌตลอดจนกวาจะมีการลบขຌอมูล 

 พฤติกรรมการรังกผานทางสืไอ อิลใกทรอนิกส์ละอินทอร์นใต(Cyber bullying 

behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูຌกระท าทีไกระท าตอผูຌถูกกระท าหรือหยืไอละบุคคลรอบขຌาง
ของหยืไอผานทางสืไอ อิลใกทรอนิกส์ละอินทอร์นใตดยทีไผูຌถูกกระท าหรือหยืไอเมสามารถรับรูຌเดຌ
วา฿ครป็นผูຌกระท า 

ทฤษฎีละกรอบนวคิดของการวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวปรตางโทีไมีผลตอพฤติกรรมการรังกผานลก
เซบอร์ ปัจจัยรกคือปัจจัย สวนตัวชนพศ ระดับชัๅนรียน ชนิดของรงรียน ปัจจัยทีไสองการ
ขຌาถึงสืไออิลใกทรอนิกส์ละอินทอร์นใต การสพสืไอทีไเมหมาะสมชนสืไอทีไกຌาวรຌาวรุนรงมีไอิทธฺ
พลตอการสดงพฤติกรรมของดใก ปัจจัยทีไสามป็นพฤติกรรมการบังทิน ประภทของภาพยนต์ทีไ
ชอบชม กมทางคอมพิวตอร์ทีไชอบลน  ละ สุดทຌายป็นปัจจัยดຌานครอบครัว ครอบครัวถือป็น
องค์ประกอบทีไส าคัญ สภาพครอบครัวสงผลตอพฤติกรรมของนักรียน ครอบครัว พอมหรือ
ผูຌปกครองประพฤติตัว฿ชຌความรุนรง ดใกกใจะกิดการลียนบบพฤติกรรมทีไเมดีหลานีๅ ดใกทีไมี
พฤติกรรมทะลาะวิวาทสวนมากป็นดใกทีไติบต฿นครอบครัวทีไมีความรุนรง  ดใกสวนหนึไงมี
ประสบการณ์ถูกกระท าความรุนรงจากบุคคล฿นครอบครัว ละบางสวนมีการสังกตการกระท า
รุนรงทีไกิดขึๅน฿นครอบครัว 

 กรอบนวคิด฿นการศึกษา การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยก าหนด฿หຌตัวปรอิสระคือ(1) คุณลักษณะของ
นักรียน ิ2) การขຌาถึงสืไอ อิลใกทรอนิกส์ละอินทอร์นใต (3) พฤติกรรมการบันทิง (4) ภูมิหลัง
ครอบครัว ตัวปรตามคือ พฤติกรรมการรังกผานลกเซบอร์ดย พิจารณาจากรูปทีไ 1.1 
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  ตัวปรอิสระทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา                                                                                                 
ตัวปรตาม 

(1) คุณลักษณะของนักรยีน  
         ิพศ ระดับชัๅนรียน ละชนิดของรงรียนี 

(2) การขຌาถึงสืไอ อิลใคทรนิกส์ละอินตอร์นต  
        ิอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ สถานทีไ ละวัตถุประสงค์การขຌาถึงอินตอร์นตี  
 (3) พฤติกรรมการบันทิง      
        ิภาพยนต์ กมทีไชอบลนี 
 ิ4ี ภูมิหลังครอบครัว  
        ิสถานะการอาศยั฿นครอบครัว การรับรูຌหรือหใน   
         สมาชิก฿นครอบครัวทะลาะ฿ชຌค าหยาบคายี  

 

รูปทีไ1.1 กรอบนวคิดสดงตัวปรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 

2. วิธีการวิจัย  

 การศึกษาครัๅงนีๅป็นการวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ดยการสัมภาษณ์
ละการส ารวจนักรียนทีไป็นหนวยตัวอยางทีไสุมลือกมาจากประชากรปງาหมายทีไท าการศึกษา
ทัๅงหมด 7,070 คนดยบงป็น กลุมรงรียนรัฐบาล 4 รงรียน จ านวน 4,000 คน ละกลุม
รงรียนอกชน 4 รงรียน จ านวน 3,070 คน 

 ขอบขตประชากร ประกอบดຌวยนักรียนทัๅงหมด฿นขตมืองชียง฿หม ดยรวบรวมขຌอมูล
ระหวางดือน มกราคม 2558 ถึง มีนาคม 255่ ดย฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบชัๅนภูมิสองขัๅนตอน 
ิTwo-stage stratified sampling methodี ส าหรับรงรียนรัฐบาลละวิธีการสุมตัวอยางบบ
บงกลุมละชัๅนภูมิสองขัๅนตอน ิTwo-stage stratified cluster sampling methodี ส าหรับ
รงรียนอกชน สดง฿นตารางทีไ 1 

กลุมตัวอยางป็นนักรียนทีไก าลังศึกษาอยู฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน ภาคการศึกษาทีไ 2 

ปการศึกษา 2557 ของรงรียน฿นขตอ าภอมือง จังหวัดชียง฿หม จ านวน 2 กลุม คือ กลุม
รงรียนรัฐบาล 4 รงรียน จ านวน 199 คน ละกลุมรงรียนอกชน 4 รงรียน จ านวน 152 

คน รวม 351 คน 

กณฑ์฿นการเดຌมาจากการค านวณหาขนาดตัวอยางจากการประมาณคาสัดสวนประชากรดังนีๅ 
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มืไอ  N = จ านวนหนวยประชากรทีไศึกษาทัๅงหมด 7,070 คน 

   Z  = คาของตัวปร Z ทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 99 ซึไงทากับ 2.576 

     = สัดสวนของนักรียนทีไมีพฤติกรรมการรังก฿นขต อ าภอมือง จังหวัดชียง฿หม 
 =0.878 (ชุตินาถ ศักรินทร์กุล ละอลิสา วัชรสินธุม, 2557) 

  1  = สัดสวนของนักรียนทีไมีคุณลักษณะนอกหนือจากทีไสน฿จ  

 d = ความคลาดคลืไอนสูงสุดทีไยอมรับเดຌ฿นการศึกษานีๅก าหนด 0.0 439 (5% ของ  

ตารางทีไ 1 สดงจ านวนนักรียนทีไป็นตัวอยาง฿นจังหวัดชียง฿หม ปการศึกษา 2557 

ประภทรงรียน 
มัธยมศึกษา 

รวม 
1 2 3 

รัฐบาล 65 67 67 199 

อกชน 49 54 49 152 

 รวม 114 121 116 351 

จากตารางทีไ 1 สดง ตารางเขวຌระหวาง ประภทของรงรียน ละระดับชัๅนการศึกษา จ านวน
นักรียนตัวอยาง฿นการศึกษานีๅ 351 คน ซึไงจ านวน 199 คน (รຌอยละ 56.70) มาจากรงรียน
รัฐบาล 

 ฿นการศึกษารืไองนีๅ ฿ชຌการวิคราะห์สถิติพรรณนาส าหรับศึกษาความชุกของการรังกกัน
ผานลกเซบอร์ ตัวปรทีไสน฿จของการศึกษาประกอบดຌวย 11 ตัว ละตัวปรผลลัพธ์ ซึไงป็นตัว
ปรตามชิงกลุมทีไมีคาเดຌพียง 2 คา ตัวปรตามจัดป็น 4 กลุม ดังนีๅ (1) คุณลักษณะของนักรียน 
ิพศ ระดับชัๅนรียน ละชนิดของรงรียนี (2) การขຌาถึงสืไอ อิลใกทรอนิกส์ละอินทอร์นใต 
ิอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ สถานทีไ ละวัตถุประสงค์การขຌาถึงอินทอร์นใตี (3) พฤติกรรมการบันทิง 
ิภาพยนตร์ กมทีไชอบลนี (4) ภูมิหลังครอบครัว ิสถานะการอาศัย฿นครอบครัว การรับรูຌหรือ
หในสมาชิก฿นครอบครัวทะลาะ฿ชຌค าหยาบคายี ดย การรังกกันผานลกเซบอร์  การทดสอบ
เคสควร์ของพียร์สันน ามา฿ชຌวัดความสัมพันธ์ระหวางผลลัพธ์ ละตัวปรทีไสน฿จศึกษา  

 

 การทดสอบเคสวร์ (Pearson’s Chi-square test) 

 สถิติเคสควร์ของพียร์สันส าหรับทดสอบความป็นอิสระน ามา฿ชຌประมินความสัมพันธ์
ระหวางตัวปรทีไสน฿จศึกษากับตัวปรผลลัพธ์ 
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         n ป็นขนาดตัวอยาง 

มืไอสมมติฐานวางของการป็นอิสระป็นจริง การจกจงเคสควร์มีองศาความป็นอิสระ
ป็น ( r 1)( c 1)   

 

3. ผลการวิจัย ละอธิบายผลการวิจัย  

 จากการศึกษาปัจจัยสวนตัวของตัวอยางนักรียนทีไสุมลือกมาจ านวน 351 คน ป็นพศ
ชายรຌอยละ 32.48 พศหญิงรຌอยละ 67.52 สวน฿หญนักรียนนับถือศาสนาพุทธรຌอยละ้โฺ5้ ป็น
นักรียนทีไมาจากระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 1, 2 ละ 3 ดຌวยรຌอยละทีไ฿กลຌคียงกัน(32.48, 34.47 

33.05 ตามล าดับ) ละป็นนักรียนรงรียนรัฐบาลรຌอยละ 56.70 

 การขຌาถึงอินทอร์นใตพบวา฿ชຌสืไอ/อุปกรณ์ทางทรศัพท์มือถือมากทีไสุดคิดป็นรຌอยละ 
36.57 สถานทีไทีไนักรียนลนอินทอร์นใตมากทีไสุด คือทีไบຌานคิดป็นรຌอยละ 42.70 สวนมาก
นักรียนลนอินทอร์นใตพืไอท าการบຌาน ลนปรกรมชท ละลนกมประมาณรຌอยละ 27 
ทากัน นักรียนชอบดูละคร/ภาพยนตร์ประภท การ์ตูนมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 31.80 สวนกม
ทีไนักรียนชอบลนคือ RPG (Role Play Game) คิดป็นรຌอยละ 32.54 

 ปัจจัยดຌานครอบครัว สวน฿หญนักรียนอาศัยอยูกับบิดา มารดา คิดป็นรຌอยละ 67.81 
ละสวน฿หญการลีๅยงดู฿นครอบครัวป็นบบประชาธิปเตย คิดป็นรຌอยละ 81.48 นักรียนคย
หในบิดา มารดา ทะลาะกันดย฿ชຌค าหยาบคาย ความถีไประมาณ 1-5 ครัๅงตอปคิดป็นรຌอยละ 

78.70  ของนักรียนทัๅงหมด   

 นักรียนคยหใน/รับรูຌวามีบุคคลอืไน฿ชຌสืไอ อินทอร์นใต พืไอรังกกันคิดป็นรຌอยละ 72.93 
ดยวิธีการนินทาผูຌอืไนผานปรกรมชท ชน Facebook, Line คิดป็นรຌอยละ 27.51 รองลงมา
คือ กลຌงผูຌอืไนผานมือถือหรือวใบเซต์ ชน ถายรูปกลຌงพืไอนคิดป็นรຌอยละ 23.99 ละการลบ
หรือบลใอกผูຌอืไนผานวใบเซต์รຌอยละ14.99 
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ตารางทีไ 2 สดงจ านวนละรຌอยละของนักรียนทีไมีตอการรังกผานลกเซบอร์จ านกตามพศ 

การรังกผานลกเซบอร์ รຌอยละ 

นักรียนทัๅงหมด 

N=351(100%) 

 

ชาย 

N=114(32.48%

) 

หญิง 
N=237(67.52%) 

เมคยป็นหยืไอละเมคยรังกผูຌอืไน 157(44.73%) 62(ใฺ้ไ้%) 95(ๆเฺ5แ%) 

ป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร ์ 162(46.15%) 43(โๆฺ5ไ%) 119(็ใฺไๆ%) 

รังกผูຌอืไนทางลกเซบอร์ 147(41.88%) 39(โๆฺ5ใ%) 108(็ใฺไ็%) 

รังกผูຌอืไนทางลกเซบอร์ หรือ คยป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์ 194(55.27%) 52(โๆฺ่เ%) 142(็ใฺโเ%) 

รังกผูຌอืไนทางลกเซบอร์ ละ คยปน็หยืไอของการรังกผานลกเซบอร์ 115(32.76%) 30(26.เ้%) 85(็ใฺ้แ%) 

จากตารางทีไ 2 พบวานักรียนทีไป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์162 คน (รຌอยละ 46.15) 

นักรียนทีไมีพฤติกรรมรังกผูຌอืไนทางเซบอร์ 147 คน (รຌอยละ 41.88) นักรียนทีไป็นทัๅงผูຌทีไคย
รังกผูຌอืไนทางเซบอร์ หรือคยป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์ มี 194 คน (รຌอยละ 
55.27) สวนนักรียนนักรียนทีไป็นทัๅงผูຌทีไคยรังกผูຌอืไนทางเซบอร์ ละ คยป็นหยืไอของการ
รังกผานลกเซบอร์ มี 115 คน (รຌอยละ 32.76) 

 

ตารางทีไ 3 สดงจ านวนละรຌอยละของนักรียนทีไถูกรังกผานลกเซบอร์จ านกตามพศ 

คยถูกรังกผานลกเซบอร ์ รຌอยละ 

N=162(100%) ชาย=43(26.54) หญิง119 (73.46) 

วิธีการรังกผานลกเซบอร์* 
ถูกนินทาผานปรกรมชท ชน Facebook, Line 

เดຌรับทรศัพท์/ขຌอความกลຌงผานมือถือ อีมล์ หรือวใบเซต์ 
ถูกกลຌงผานมือถือหรือวใบเซต์ ชน ถายรูปกลຌงพืไอน 

ถูกน าความลับเปผยพรผานมอืถือหรอืวใบเซต์ 
ถูกอบอຌางชืไอผูຌอืไนเป฿หຌรຌาย ผานมอืถือหรือวใบเซต์ 
การลบหรือบลใอกผูຌอืไนผานวใบเซต์ 
 

 

91(56.17%) 

21(12.96%) 

117(72.22%) 

30(18.52%) 

17(10.49%) 

33(20.37%) 

 

21(โใฺเ่%) 

4(แ9.05%) 

28(โใฺ้ใ%) 

11(ใๆฺๆ็%) 

6(ใ5ฺโ้%) 

9(2็ฺโ็%) 

 

 

70(็ๆฺ้2%) 

17(่เฺ้5%) 

89(7ๆฺเ็%) 

19(ๆใฺใใ%) 

11(ๆไฺ็แ%) 

24(็โฺ็โ%) 

 นักรียนกຌปัญหาอยางเร มืไอถูกรังกดยการ฿ชຌสืไอ อินทอร์นใต 

เมบอก฿คร 

บอกคร ู

บอกทีไบຌาน 

บอกพืไอน 

บอกฟน 

 

 

54(33.33%) 

13(8.02%) 

32(19.75%) 

61(37.65%) 

โิ1.23%ี 

 

16(โฺ้ๆใ%) 

6(46.15%) 

7(21.88%) 

14(22.95%) 

0(0.00%) 

 

38(็เฺใ็%) 

7(53.85%) 

25(78.12%) 

47(77.05%) 

2(100.00%) 

*ตอบเดຌมากกวา แ ค าตอบ 
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ตารางทีไ 3 นักรียนทีไป็นหยืไอคยถูกรังกผานลกเซบอร์ ถูกกลຌงผานมือถือหรือวใบเซต์ ชน 
ถายรูปกลຌงพืไอนมากทีไสุดคิดป็นรຌอยละ 72.22 รองลงมาถูกนินทาผานปรกรมชท ชน 
Facebook, Line คิดป็นรຌอยละ56.17 ผูຌชายถูกรังกดยถูกน าความลับเปผยพรผานมือถือ
หรือวใบเซต์มากทีไสุด (36.67%) รองลงมาคือถูกน าความลับเปผยพรผานมือถือหรือวใบเซต์ 
(ใ5ฺโ้%)  สวนมากผูຌหญิงถูกรังกเดຌรับทรศัพท์/ขຌอความกลຌงผานมือถือ อีมล์ หรือวใบเซต์  
(80.95%)  รองลงมาถูกนินทาผานปรกรมชท ชน Facebook, Line ละ ถูกกลຌงผานมือถือ
หรือวใบเซต์ ชน ถายรูปกลຌงพืไอน(็ๆฺ92%,7ๆฺเ็%) มืไอขาป็นหยืไอของการรังก ขาบอก
พืไอนรຌอยละ37.65 

 จากตารางทีไ 4 นักรียนเปรังกผูຌอืไนผานลกเซบอร์ดยกลຌงผูຌอืไนผานมือถือหรือวใบเซต์ 
ชน ถายรูปกลຌงพืไอนรຌอยละ 74.83 รองลงมานินทาผูຌอืไนผานปรกรมชท ชน Facebook, 

Lineรຌอยละ 54.42 การลบหรือบลใอกผูຌอืไนผานวใบเซต์รຌอยละ 24.49 นักรียน฿ชຌสืไอ อินทอร์นใต 
รังกพืไอน฿นหຌองบอยทีไสุดรຌอยละ 82.99  มืไอนักรียน฿ชຌสืไอ อินทอร์นใต ฿นการรังกผูຌอืไนเมเดຌ
กระท าคนดียวดยการ นัดกับพืไอนรຌอยละ 60.54 

 สาหตุ฿ดทีไนักรียนจึง฿ชຌสืไอ อินทอร์นใตเปรังกผูຌอืไนป็นพราะ คยขัดขຌองหมอง฿จมา
กอนรຌอยละ 28.57   ถูกทຌาทายหรือยัไวยุจากฝຆายตรงขຌามรຌอยละ 21.77   สาหตุอืไนโเมระบุรຌอย
ละ 32.65 สวน฿หญนักรียนจะบอกบอกพืไอนรຌอยละ 60.54 มืไอ฿ชຌสืไอ อินทอร์นใตเปรังกผูຌอืไน 

            ตารางทีไ 5 สดงความสัมพันธ์ระหวางการรังกผานลกเซบอร์ ละตัวปรทีไสน฿จ
ศึกษา นืไองตัวปรทุกตัวป็นตัวปรกลุม น าการทดสอบเคสควร์พียร์สันมา฿ชຌวิคราะห์
นัยส าคัญทางสถิติของตละกรณี พบวา (1) พศ (2) อุปกรณ์การขຌาถึงอินทอร์นใต 
(ทรศัพท์มือถือ/SamartPhone คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะละทใบลใตี (3) สถานทีไทีไ฿ชຌพืไอขຌาถึง
อินทอร์นใต (รงรียน ละบຌานพืไอนี (4) วัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌ ิดูดวงี (5) ละคร/ภาพยนตร์
ประภท การ์ตูน ดรามา ละ (6) กมส์ทีไนักรียนชอบลนิRPGี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เปรังกผูຌอืไนผานทางเซบอร์อยางมีนัยส าคัญทีไ เฺแเ 
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ตารางทีไ 4 สดงจ านวนละรຌอยละของนักรียนทีไคยเปรังกผูຌอืไนผานลกเซบอร์จ านกตามพศ 

คยเปรังกผูຌอืไนผานลกเซบอร์ 
 

จ านวน ิรຌอยละี 

ทัๅงหมด147(100%) ชาย=39(26.53%) หญิง=108(72.47%) 

วิธีการรังกผานลกเซบอร์* 
 

นินทาผูຌอืไนผานปรกรมชท ชน Facebook, Line 

ทร/สงขຌอความกลຌงผูຌอืไนผานมอืถือ อีมล์ หรือวใบเซต์ 
กลຌงผูຌอืไนผานมือถือหรือวใบเซต์ ชน ถายรูปกลຌงพืไอน 

น าความลับของผูຌอืไนเปผยพรผานมือถือหรือวใบเซต์ 
อบอຌางชืไอผูຌอืไนเป฿หຌรຌาย ผานมือถอืหรอืวใบเซต ์

การลบหรือบลใอกผูຌอืไนผานวใบเซต์ 

 

80(54.42%) 

23(15.65%) 

110(74.83%) 

13(8.84) 

3(2.04%) 

36(24.49%) 

 

 

19(23.75%) 

7(30.43%) 

26(23.64%) 

3(23.08%) 

0(0.00%) 

14(38.89%) 

 

 

61(76.25%) 

16(69.57%) 

84(76.36%) 

10(76.92%) 

3(100.00%) 

22(61.11%) 

นักรียนกลุม฿ดทีไนักรียน฿ชຌสืไอ อินทอร์นใต รังกบอยทีไสุด 

พืไอน฿นหຌอง 
พืไอนตางหຌอง     
รุนพีไ 
รุนนຌอง 
นักรียนตางรงรียน  
 

 

122(82.99%) 

11(7.48%) 

3(2.04%) 

3(2.04%) 

8(5.44%) 

 

 

34(27.87%) 

1(9.09%) 

1(33.33%) 

1(33.33%) 

2(25.00.%) 

 

88(72.13%) 

10(90.91%) 

2(66.67%) 

2(66.67%) 

6(75.00%) 

 มืไอนักรียน฿ชຌสืไอ อินทอร์นใต ฿นการรังกผูຌอืไน  
คนดียว 

นัดกับพืไอน 

 

 

58(39.46%) 

89(60.54%) 

 

18(31.03%) 

21(23.59%) 

 

40(68.97%) 

68(76.41%) 

สาหตุ฿ด นักรียนจึง฿ชຌสืไอ อินทอร์นใตเปรังกผูຌอืไน 

คยขัดขຌองหมอง฿จมากอน 

ถูกกดขีไขมหง ถกูท า฿หຌรูຌสึกอาย 

ถูกทຌาทายหรือยัไวยุจากฝຆายตรงขຌาม 

รืไองฟน หรือรืไองกิๆก 

ตຌองการ฿หຌพืไอน฿นกลุมยอมรับ 

อืไนโ ิระบุี 
 

 

42(28.57%) 

8(5.44%) 

32(21.77%) 

10(6.80%) 

7(4.76%) 

48(32.65%) 

 

12(28.57%) 

3(37.50%) 

10(31.25%) 

2(20.00%) 

2(28.57%) 

10(20.83%) 

 

30(71.43%) 

5(62.50%) 

22(68.75%) 

8(80.00%) 

5(71.43%) 

38(79.17%) 

 สวน฿หญนักรียนจะบอก฿ครมืไอ฿ชຌสืไอ อินทอร์นใตเปรังกผูຌอืไน 

เมบอก฿คร 
บอกครู       
บอกทีไบຌาน       
บอกพืไอน       
บอกฟน 

 

38(25.85%) 

5(3.40%) 

13(8.84%) 

89(60.54%) 

2(1.36%) 

 

 

12(31.57%) 

2(40.00%) 

0(0.00%) 

25(28.09%) 

0(0.00%) 

 

38(68.42%) 

5(60.00%) 

13(100.00%) 

89(71.91%) 

2(100.00%) 

*ตอบเดຌมากกวา แ ค าตอบ 
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ตารางทีไ 5 สดงความสัมพันธ์ระหวางการรังกผานลกเซบอร์ ละปัจจัยสีไยงทีไศึกษา 

ตัวปรทีไศึกษา พฤติกรรมการรังกผานเซบอร ์

Non-CB CB Chi-sq p-value 

204(58.12%) 147(41.88%) 

พศ 

ชาย 75(36.76%) 39(26.53%) 4.08 0.043** 

หญิง 129(63.24%) 108(73.47%) 

ระดับชัๅน 0.7 0.700 

มัธยมศึกษา ปทีไ แ 69(33.82%) 45(30.61%) 

มัธยมศึกษา ปทีไ โ 71(34.80%) 50(34.01%) 

มัธยมศึกษา ปทีไ ใ 64(31.37%) 52(35.37%) 

ชนิดของรงรียน 1.36 0.240 

รัฐบาล 121(59.31%) 78(53.06%) 

อกชน 83(40.69%) 69(53.06%) 

อุปกรณ์การขຌาถึงอินทอร์นใต*  0.8 0.849 

สมาร์ทฟน 174(85.29%) 135(91.84%) 3.47 0.060* 

คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ 121(59.31%) 104(70.75%) 4.85 0.028** 

นຌตบุຍกคอมพวิตอร์ 108(52.94%) 89(60.54%) 2.01 0.160 

ทใบลใต 58(28.43%) 55(37.41%) 3.16 0.080* 

อืไนโระบฺฺฺฺฺุ. 1(0.49%) 0(0.00%) 0.72 0.400 

สถานทีไทีไลนอินตอร์นใต* 9.1452 0.027** 

บຌาน 194(95.10%) 145(98.64%) 3.25 0.070* 

รงรียน 115(56.37%) 111(75.51%) 13.65 0.000** 

รຌานอินตอร์นใต 62(30.39%) 48(32.65%) 0.2 0.650 

บຌานพืไอน 49(24.02%) 68(46.26%) 19.01 0.000** 

ลนอินตอร์นใตพืไอการ฿ด* 6.880 0.1424 

ท าการบຌาน 79(38.73%) 45(30.61%) 2.46 0.120 

หาความรูຌพิไมติม 87(42.65%) 57(38.78%) 0.53 0.470 

ลนปรกรมชท   158(77.45%) 112(76.19%) 0.08 0.780 

ลนกมส์ 116(56.86%) 90(61.22%) 0.67 0.410 
ดูดวง 50(24.51%) 55(37.41%) 6.79 0.009** 

*ตอบเดຌมากกวา แ ค าตอบ                                                                                  
*นัยส าคัญ เฺแเ   **นัยส าคัญ เฺ05  
 



 

141 วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ แ ฉบับทีไ โ (พฤษภาคม – สิงหาคม โ55่) 

ตารางทีไ 5 สดงความสัมพันธ์ระหวางการรังกผามลกเซบอร์ ละ ปัจจัยสีไยงทีไศึกษา (ตอ) 

Determinant 

CB behavior 

Chi-sq p-value Non-CB 

204(58.12%) 

 

CB 

147(41.88%) 

 ละคร/ภาพยนตร์*     8.4716 0.076* 

บูຍ อใกชัไน 154(75.49%) 118(80.27%) 1.12 0.290 

นวผจญภัย 88(43.14%) 63(42.86%) 0.002 0.960 

การ์ตูน 146(71.57%) 128(87.07%) 12 0.001** 

ตลก บาสมอง 152(74.51%) 118(80.27%) 1.6 0.210 

ดรามา 8(3.92%) 19(12.93%) 9.75 0.002** 

ลนกมส*์     2.161 0.7062 

เมลน 151(74.02%) 115(78.23%) 0.83 0.360 

MOBA 50(24.51%) 38(25.85%) 0.08 0.770 

RPG 62(30.39%) 61(41.50%) 4.63 0.031** 

Simulation 60(29.41%) 57(38.78%) 3.37 0.070* 

Puzzle 26(12.75%) 24(16.33%) 0.9 0.340 

อาศัยอยูกับ฿คร      3.96  0.41 

บิดา มารดา           136(66.67%) 

       

102(69.39%)   

บิดา 13(6.37%) 

 

7(4.76%)   

มารดา 30(14.71%) 

 

20(13.61%)   

ญาต ิ 16(7.84%) 16(10.88%)   

คนดียว     9(4.41%) 2(1.36%)   

การลีๅยงดู     

ขຌมงวด/ควบคุม/บังคับ 40(19.61%) 17(11.56%) 4.25 0.24 

ปลอยปละละลยเมสน฿จ 2(0.98%) 1(0.68%)   

ตาม฿จทุกอยาง 3(1.47%) 2(1.36%)   

ประชาธิปเตย ิ฿หຌอิสระตามสมควร/เมตาม฿จทุก
อยางี 

159(77.94%) 127(86.39%)   

คยหในบิดา มารดา ทะลาะกัน ดย฿ชຌค าหยาบคาย
บอยคเหน 

    

เมคยหใน 109(53.43%) 73(49.66%) 2.57 0.47 

1-5 ครัๅงตอป 72(35.29%) 61(41.50%)   

6-10  ครัๅงตอป 11(5.39%) 4(2.72%) 

 

  

มากกวา 10 ครัๅงตอป 22(10.78%) 9(6.12%)   

*ตอบเดຌมากกวา แ ค าตอบ     
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5. สรุปละอภิปรายผล  

  ความชุกของการรังกของนักรียนอันนืไองมาจากอิทธิพลทางสืไอ อินทอร์นใตละ การ
รังกผานลกเซบอร์ ฿นขตอ าภอมือง จังหวัดชียง฿หมคิดป็นรຌอยละ 74.64 (รวมการเปรังก
ผูຌอืไนผานลกเซบอร์อยางดียวรຌอยละ 41.88  ละทีไป็นทัๅงรังกผูຌอืไนทางลกเซบอร์ละป็น
หยืไอของการรังกผานลกเซบอร์รຌอยละ  32.76) ป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์รຌอยละ 
78.91   ิป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์อยางดียวรຌอยละ 46.15 ละทีไป็นทัๅงรังกผูຌอืไน
ทางลกเซบอร์ละป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์รຌอยละ 32.76ี ผูຌหญิงมีนวนຌมป็น
หยืไอการรังกผานลกเซบอร์มากกวาผูຌชาย ิ119/237=50.21%, 43/114=37.72%) ฿นท านอง
ดียวกันผูຌหญิงมีนวนຌมเปรังกผูຌ อืไนผานลกเซบอร์มากกวาดຌวย ิ108/237=45.57%, 

39/114=34.21%ี 

จากการศึกษาพบวา ปัจจัยสีไยงส าหรับการรังกผานลกเซบอร์ของนักรียน฿นขตอ าภอ
มือง จังหวัดชียง฿หม ประกอบดຌวย พศ อุปกรณ์การขຌาถึงอินทอร์นใต 
(ทรศัพท์มือถือ/SamartPhoneคอมพิวตอร์ตัๅงตຍะละทใบลใตี สถานทีไทีไ฿ชຌพืไอขຌาถึง
อินทอร์นใต (ทีไบຌาน รงรียน ละบຌานพืไอนี วัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอินทอร์นใต ิดูดวงี ละคร/

ภาพยนตร์ประภทิ การ์ตูน ดรามาี ละ กมส์ทีไนักรียนชอบลน ิRPG  Simulationีอยางมี
นัยส าคัญทีไ เฺแเ ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษาของ Wachs et al (2015) ทีไวาพฤติกรรมทีไสดงออก
ของวันรุนทีไมีนวนຌม รังกผูຌอืไนทางลกเซบอร์ ดยพบวามีความสัมพันธ์อยางสูงระหวาง
พฤติกรรมประจ าวันชนชอบทะลาะ กຌาวรຌาว การดืไมสุรา  การหนีรียน กับพฤติกรรมการรังก 
ผานลกเซบอร์ละสอดคลຌองกับการศึกษาของ Saotong R.(2015)ทีไวาการลียนบบสืไอละ
อิทธิพลจากพืไอนสามารถรวมกันท านายพฤติกรรมกຌาวรຌาวของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๆ เดຌ
รຌอยละ โไฺใ อยางมีนัยคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเเแ 

นอกจากนีๅยังมีผลการศึกษาของ Samoh et al (2014) พืไออธิบายความชุกละ
สหสัมพันธ์ของการรังกกันผานลกเซบอร์ระหวางนักรียนมัธยม฿นประทศเทย ผลการศึกษา
พบวาหนึไง฿นสามของนักรียนมัธยมป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์ ฿นการศึกษานีๅ
นักรียนสวน฿หญชืไอวาการรังกกลัไนกลຌงกันทางลกเซบอร์ ป็นพฤติกรรมปรกติทีไ฿ครคนหนึไง
ผชิญ฿นชีวิตประจ าวัน บางคนกลาววาป็นรืไองสนุกละยังพบวานักรียนคิดวาพฤติกรรมทีไกลาว
มา สวน฿หญป็นการลนสนุกระหวางพืไอนโ เมเดຌป็นสาระส าคัญทีไกอ฿หຌกิดความรูຌสึกกังวล จาก
การศึกษาบงชีๅวาผูຌป็นหยืไอของการรังกผานลกเซบอร์สวน฿หญมีนวนຌมมีการนับถือตัวองตไ า 

มีงานวิจัย฿นประทศตะวันตกกลาววา฿นชวง 10 ปทีไผานมาการรังกผานลกเซบอร์เดຌ
ขຌามารวมประมาณ 1฿น 4 ถึง 1฿น 3 ของการรังกผูຌอืไนตอหนຌาทัๅงหมด Sittichai R. ละSmith 

P.K.(2013) เดຌทบทวนงานวิจัยกีไยวกับการรังกผานลกเซบอร์ ละการรังกผูຌอืไนตอหนຌา ฿น
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วัฒนธรรมตะวันออกดยฉพาะประทศเทย มีรายงานวิจัย 8 รืไองทีไพบวา มีพียง 3 รืไองกลาวถึง
อยางนชัดถึงการรังกผานลกเซบอร์ งานวิจัยสวน฿หญป็นการวิคราะห์ชิงปริมาณ ละเมเดຌ
จ านก฿หຌหในความตกตางการรังกผานลกเซบอร์ละ การรังกจากการทัไวเป ดยมี
ขຌอสนอนะวาควรมีการศึกษางานวิจัย฿นอนาคต฿นรืไองหลานีๅทัๅง฿นประทศเทยละ฿นประทศ
฿นถบอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ 

ขຌอสนอนะละการประยุกต์฿ชຌ  

จากการศึกษาวิจัยนีๅพบวาควรมีการรณรงค์ตอตຌานพฤติกรรมการรังกผานลกเซบอร์ 
ครู ผูຌปกครอง พอ ม ควรตระหนัก ละฝງาระวังพฤติกรรมนีๅดยการสรຌางมาตรฐานทางสังคม
ออนเลน์ทีไบงบอกกวาจะเมยอมรับหรือสงสริม฿หຌกิดพฤติกรรมการรังก กลัไนกลຌงกันผานลก
เซบอร์ รวมทัๅงหาสาหตุละการปງองกันเม฿หຌกิดพฤติกรรมการรังกผานลกเซบอร์฿นระยะยาว 

ขຌอสนอนะการวิจัยครัๅงตอเป 

ควรมีการศึกษา฿นรืไองดียวกันนีๅ฿นพืๅนทีไขตหรือจังหวัดอืไนโลຌวน าผลการศึกษามา
ปรียบทียบกันละมอง฿นภาพรวมพืไอป็นนวทาง฿นการ฿หຌสถานศึกษาละผูຌทีไกีไยวขຌองรวมทัๅง
ภาครัฐ฿นการหาทางปງองกันหรือหยุดการรังกผานลกเซบอร์ของยาวชน ปัญหาทีไพบ฿น
การศึษาครัๅงนีๅคือการกใบรวบรวมขຌอมูล การสัมภาษณ์นักรียน  ตຌองมีการชีๅจง฿หຌนักรียนทราบ
ถึงพฤติกรรมการรังกละการรังกผานลกเซบอร์ 
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การศึกษาชิงปรียบทียบการจัดการนืๅอหาจากผูຌรับสาร ฿นกระบวนการสืไอขาว 

Comparative Study of User-generated content management in 

Newsroom 

สกุลศรี ศรีสารคาม1 

 

บทคัดยอ 

 การจัดการนืๅอหาจากผูຌรับสาร (User-generated content) ฿นกระบวนการสืไอขาว ปຓน
การศึกษาพืไอ พืไอยกยะรูปบบของการน าขຌอมูลจากผูຌรับสารมา฿ชຌ฿นงานขาวของกอง
บรรณาธิการ วิคราะห์กระบวนการจัดการขຌอมูล ตรวจสอบขຌอมูล ละการน ามา฿ชຌ฿นการรายงาน
ขาว ดยการศึกษา฿ชຌวิธีกใบขຌอมูลจากการสัมภาษณ์บรรณาธิการ ละผูຌสืไอขาวสืไอเทยทีไมีหนຌาทีไ
ความรับผิดชอบกีไยวขຌองกับสืไอออนเลน์ละการ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสาร ละการศึกษาจากการ
อกสาร฿นสวนของการจัดการนืๅอหาจากผูຌรับสารของสืไอตางประทศ พืไอน ามาวิคราะห์฿นชิง
ปรียบทียบ ละพัฒนามดล฿นการจัดการนืๅอหาจากผูຌรับสาร ทัๅงกระบวนการรวบรวมขຌอมูล 
ตรวจสอบขຌอมูล ละการน าเป฿ชຌ฿นการรายงานขาว  

 ทัๅงนีๅจากการศึกษาพบวา สืไอเทย฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสารปຂดอกาส฿นการมีสวนรวม฿หຌกับ
ผูຌรับสาร฿นกระบวนการสืไอขาวพิไมมากขึๅน฿นลักษณะของการปຓนผูຌ฿หຌขาว หลงขาว หลงขຌอมูล 
ละการน าขຌอมูลจากผูຌอาน ิUser-generated Content – UGC) ขຌามา฿ชຌ฿นขาว ดย฿หຌ
ความส าคัญ฿นการบงบอกทิศทางกระสความสน฿จของสังคมตอประดในตางโ ทีไกิดขึๅน ละน า
ขຌอมูลมา฿ชຌประกอบ฿นการรายงานขาว ละดึงรืไองจากผูຌรับสารมาตอยอดปຓนขาวน าสนอบนสืไอ
หลัก การน ามา฿ชຌมีกระบวนการตรวจสอบขຌอมูลดยผูຌสืไอขาวละกองบรรณาธิการท าหนຌาทีไปຓน 
Gatekeeper ทัๅงนีๅกระบวนการน ามา฿ชຌละการรวมมือกับผูຌรับสารยังมีรูปบบจ ากัด การศึกษานีๅ
จึงสนอมดลการจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสาร ิUGC) ฿นลักษณะของการสรຌาง UGC Hub ทีไท า
หนຌาทีไ฿นการออกบบการน าขຌอมูลเป฿ชຌ พืไอท างานประสานกับผูຌสืไอขาวละกองบรรณาธิการ 
ละมีสนอ฿หຌมีการน าเป฿ชຌทัๅง฿นมิติรใวคือรายงานหตุการณ์จากจุดกิดหตุ การ฿ชຌประกอบ฿น
ขาวละการ฿หຌบริบทขຌอมูลชิงลึกทีไตอยอดประดใน ละการสรຌางปฏิสัมพันธ์กับผูຌรับสาร฿น
ลักษณะของวารสารศาสตร์บบมีสวนรวม  

ค าส าคัญ: นืๅอหาจากผูຌรับสาร, กองบรรณาธิการ, ขาว 

                                                           

1 อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร ์สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน์ 
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Abstract 

 Study of user-generated content (UGC) management in newsroom is to classify 

types of UGC used in news stories and examine ways which user generated content can 

be integrated into the professional news making process – newsgathering, verification 

and distribution. The paper provides information from in-depth interview with 

journalists and editors of news organization in Thailand, by choosing those who 

involving in decision making and content creation of UGC. The paper also provides a 

review of research on user generated content in the Western newsroom for 

comparative analysis to develop a model of user generated content management and 

integration in news process.  

 Findings reveal that news organizations in Thailand introduce participatory 

journalism by collaborating with audience to gain information, comment and content to 

integrate into news stories.  UGC is news source where journalists get hints of news and 

stories, as well as, reflecting interests of people towards issues in society. Journalists 

also use content from audience in news reports and, in some case, develop well-

rounded story from UGC. News desks also adapt journalistic skills of verification to 

check UGC before integrated in the report. The finding also shows limitation of ways 

journalists engage with UGC because lacks of management system to deal with loads of 

UGC. This study suggests news organization to have UGC hub to incorporate work with 

journalists and editorial team to choose, verify and design ways to integrate UGC in 

news reporting which suitable to communication across platform. UGC could be 

managed to use in breaking news, in-depth report and develop tools to engage with 

user contribution, which can then develop into participatory journalism. 

Keyword: User-generated content, UGC, newsroom, news 
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บทน า 

 การพัฒนาทคนลยีสืไอออนเลน์ละสืไอสังคม (Social Media) รูปบบตางโ ท า฿หຌ
ผูຌอานสามารถพสต์ขຌอมูลละรืไองราว ทีไมีความกีไยวขຌองกับสถานการณ์ทีไปຓนขาว หรือมี
ความส าคัญละคุณคาตอการรับรูຌของสังคมจนสืไอน าเปตอยอดปຓนขาว฿นหลายกรณี นอกจากนัๅน 
การน าสืไอสังคมออนเลน์ขຌามา฿ชຌ฿นกระบวนการสืไอขาวท า฿หຌกิดการปรับวิธี฿นการท างาน฿นการ
รายงานขาว 2 ลักษณะคือ ประการรก การน าขຌอมูลจากผูຌรับสาร (User-generated Content) 

มา฿ชຌปຓนขຌอมูลละนืๅอหา฿นการรายงานขาว ชน การดึงขຌอมูลจากฟซบุຍค (Facebook) ทวิต
ตอร์  (Twitter) ยูทูป (YouTube) รวมถึ งกระสการสดงความหใน  การพูดคุย  ละ
วิพากษ์วิจารณ์บนสืไอออนเลน์กใถูกน ามาตอยอดปຓนขาว฿นสืไอหลัก หรือมืไอกิดหตุการณ์ส าคัญ
ขึๅนละมีประชาชนทัไวเปหรือนักขาวพลมืองถายภาพ คลิปวิดีอ หรือมีขຌอมูลกีไยวกับขาว สืไอ
หลักกใมีการน าขຌอมูลหลานัๅนมา฿ชຌ฿นการรายงานขาว ชน฿นกรณีหตุระบิดของชาวตะวันออก
กลางทีไถายภาพเวຌเดຌดยบลใอกกอร์ ปຓนตຌน 

ประการทีไสองคือ การสรຌางความรวมมือ฿นการท างานรวมกันระหวางผูຌสืไอขาว กอง
บรรณาธิการ ละผูຌรับสารทีไอยู฿นพืๅนทีไหรือสามารถขຌาถึงหตุการณ์ขาวพืไอชวยกันระดมหาขຌอมูล
ขาว ตอยอดประดในขาว ละชวยกันน าสนอขาวนัๅน฿นรูปบบตางโ ปຓนลักษณะของการท าขาว
บบมีสวนรวม (Participatory Journalism) อาทิ กรณีนๅ าทวม฿หญป 2554 มีการระดมน าขຌอมูล
จากคน฿นพืๅนทีไมา฿ชຌปຓนสวนของการรายงานขาว ซึไงปຓนเปตามนวคิด฿นการ฿หຌความส าคัญกับ
คนทัไวเปทีไสามารถรายงานขาวหรือ฿หຌขຌอมูลขาวเดຌ (Gillmor, 2004) ท า฿หຌสืไอหลักตຌองปรับตัว
ละหารูปบบทีไจะน าขຌอมูลขาวหลานัๅนมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ ชนดียวกับ  Briggs (โเเ็ี ทีไ
อธิบายการรายงานขาวยุค โ.เ วา การรายงานขาวระหวางขัๅนตอนกระบวนการท าขาวท า฿หຌกิด
การลกปลีไยนขຌอมูลระหวางผูຌสืไอขาวละคนอานปຂดอกาส฿หຌผูຌอานสามารถมีสวนรวมชวยหลือ
฿นกระบวนการสืไอขาวเดຌ ดยมืไอมีหตุการณ์กิดขึๅน ผูຌสืไอขาวจะรายงานละปຂดอกาส฿หຌผูຌอาน
สงขຌอมูลตางโ ขຌามาพืไอประมวล ตอยอดประดใน ละ฿ชຌปຓนขຌอมูลสวนหนึไงของการจาะขาว
ละน ามารายงาน สามารถ฿ชຌเดຌทัๅงการหาขຌอมูล การหาหลงขาว ละการตรวจสอบขຌอทใจจริง 
ละPaul Bradshaw (โเเ็ี ฿หຌความส าคัญกับการทีไองค์กรสืไอตຌองพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 
(Community) ทัๅงออนเลน์ละออฟเลน์พืไอปฏิสัมพันธ์ ลกปลีไยนขຌอมูล ละรายงานขาวส าคัญ
รวมกัน การปรับตัวลักษณะนีๅพบ฿นสืไอตางประทศจ านวนมาก อาทิ iReport ของ CNN ทีไมีการ
ท าระบบการท างานรวมกับนักขาวพลมืองรายงานหตุการณ์ส าคัญตางโ พืไอ฿หຌครอบคลุมพืๅนทีไ
ทัไวลกละหลากมุมมอง ดยมีการพัฒนาระบบวใบเซต์พืไอน าสนอขຌอมูลขาวหลานัๅน ระบบการ
คัดกรองขຌอมูลละการลือกน ามา฿ชຌของผูຌสืไอขาวซีอในอใน (CNN)  บีบีซีของประทศอังกฤษกใมี
การตัๅงหนวยงานศูนย์ขຌอมูลจากผูຌรับสาร (User-generated Content Hub) พืไอท างานกับ
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ประชาชน ละนักขาวพลมือง฿นการระดมขຌอมูลขาวมา฿ชຌ฿นการรายงานขาวของบีบี ซี ละ 
หนังสือพิมพ์ดอะการ์ดียน (The Guardian) ของประทศอังกฤษประกาศดินหนຌา฿ชຌรูปบบการ
ท าขาวบบ Open Journalism ทีไ฿หຌผูຌอานมีสวนรวม฿นการสดงความคิดหใน ฿หຌขຌอมูลขาวตอ
การท างานละลือกประดในของกองบรรณาธิการขาว ละมีการสรຌางพลใตฟอร์มบนวใบเซต์ละ
อพพลิคชัไนมือถือพืไอ฿หຌคนรวมกัน฿หຌขຌอมูลขาวละรายงานขาวรูปบบตางโ กับหนังสือพิมพ์
ดอะการ์ดียนเดຌ นอกจากนีๅ องค์กรสืไออืไนโ฿นตางประทศกใมีการ฿ชຌชองทางสืไอสังคมออนเลน์ 
อาทิ ฟซบุຍค ทวิตตอร์ อินสตาร์กรม บลใอก ละ การบริการของทคนลยีระบุต าหนง 
ิLocation Based Services ) อยาง Google Map ละ Foursquare ฿หຌผูຌอาน฿นพืๅนทีไตางโ 
ชวยกันรายงานขຌอมูลขาวตางโ ขຌามาพืไอปຓนขຌอมูล฿หຌองค์กรขาวคัดกรองละลือกน าเป฿ชຌ การ
ท าขาวรวมงาน฿นลักษณะหลานีๅ ท า฿หຌการรายงานขาวมีความครอบคลุมพืๅนทีไ ประดใน มุมมอง 
ละตอบจทย์สิไงทีไสังคมสน฿จละตຌองการรูຌเดຌมากขึๅน ทัๅงนีๅ ฿นตางประทศมีการสรຌางระบบ฿น
การสรຌางการมีสวนรวม ระบบละหนวยงานฉพาะ฿นการคัดกรอง ตรวจสอบขຌอมูล ละการ
ออกบบรูปบบละพลใตฟอร์มทีไน ามา฿ชຌอยางปຓนระบบ 

฿นสวนของประทศเทย ผูຌสืไอขาวละองค์กรขาวกใ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลขาวของผูຌอาน 
(User-generated Content) พิไมมากขึๅน ละมีการระดมขຌอมูล สรຌางการมีสวนรวม฿นการ
ชวยกันหาขาวผานสืไอสังคมออนเลน์อยางทวิตตอร์ คลิปจากออนเลน์ ละขຌอมูลจากกระทูຌ บลใอค
ละชุมชนออนเลน์ ถูกน ามาสนอผานสืไอหลักทัๅงปຓนสวนประกอบของขาว ละปຓนรืไองทีไสืไอ
หลักตอยอดจากออนเลน์  ตกใมีประดในปัญหาทีไยังปຓนค าถามทีไควรศึกษากีไยวกับรูปบบ฿นการ
จัดการขຌอมูลขาวจากผูຌอาน (User-generated Content) ทัๅงกระบวนการเดຌ การตรวจสอบละ
คัดกรองขຌอมูลละการน าขຌอมูล฿น฿ชຌอยางเร฿หຌกิดประสิทธิภาพตอการรายงานขาวบนพืๅนฐาน
จริยธรรมของสืไอทีไหมาะสม ดังนัๅน รายงานฉบับนีๅจะมุงศึกษารูปบบการจัดการขຌอมูลขาวจาก
ผูຌอาน (User-generated Content) ขององค์กรสืไอเทย ครอบคลุมประดในรืไอง รูปบบการสรຌาง
การมีสวนรวมระหวางองค์กรขาวกับผูຌอาน฿นการรายงานขาว กระบวน฿นการน าขຌอมูลจากผูຌอาน
มา฿ชຌทัๅงการระดมขຌอมูล การตรวจสอบความถูกตຌอง ละวิธีการน ามา฿ชຌ฿นการรายงานขาว 
ตลอดจนประดในรืไองจริยธรรม ขຌอพึงระวัง฿นการน าขຌอมูลจากผูຌอานมา฿ชຌ ละทิศทางการพัฒนา
รูปบบการมีสวนรวมระหวางผูຌอานกับกองบรรณาธิการขาวขององค์กรสืไอ฿นเทย 

วัตถุประสงค์ 

 การศึกษานีๅพืไอศึกษารูปบบการสรຌางการมีสวนรวมระหวางองค์กรขาวกับผูຌอาน฿นการ
รายงานขาว ทิศทางละนวนຌม฿นการพัฒนารูปบบการมีสวนรวม฿นการรายงานขาว ศึกษา
กระบวนการจัดการขຌอมูลขาวจากผูຌอาน (User-generated Content) เดຌก กระบวนการ฿นการ
น าขຌอมูลจากผูຌอานมา฿ชຌ ทัๅงการระดมขຌอมูล การตรวจสอบความถูกตຌอง ละวิธีการน ามา฿ชຌ฿น
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การรายงานขาว ปรียบทียบรูปบบการพัฒนาการมีสวนรวมของผูຌรับสาร฿นกระบวนการสืไอขาว
ทัๅง฿นประทศเทยละตางประทศ พืไอพัฒนารูปบบมดลการจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสารพืไอ
น าเป฿ชຌส าหรับองค์กรขาว 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษานีๅ฿ชຌกระบวนการกใบขຌอมูลสองสวน สวนทีไหนึไงคือการสัมภาษณ์ชิงลึก 
บรรณาธิการขาว ละนักขาวสืไอ฿นประทศเทยทีไมีการ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสาร จ านวน 5 คน ดย
คัดลือกจากผูຌทีไมีการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ ละมีบทบาท฿นการตัดสิน฿จ คัดลือก ละผยพร
ขຌอมูลจากผูຌรับสารทีไ฿ชຌ฿นขาว การกใบขຌอมูลสวนทีไสองปຓนการศึกษาจากอกสารกีไยวกับนวคิด
การจัดการละการ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสาร ิUser-generated Content) ของสืไอตางประทศพืไอ฿ชຌ
ปຓนขຌอมูลชิงปรียบทียบกับประทศเทย การตรวจสอบขຌอมูลผูຌศึกษา฿หຌผูຌชีไยวชาญ฿นวิชาชีพสืไอ
ตรวจสอบค าถาม฿นการสัมภาษณ์ มืไอเดຌขຌอมูลจาก 2 สวนน ามาวิคราะห์ปรียบทียบ ละ
จ านกปຓนมดลกระบวนการ฿ชຌขຌอมูลผูຌรับสาร฿นกระบวนการสืไอขาว 

ผลการการศึกษา 

การศึกษากระบวนการมีสวนรวมของผูຌรับสาร฿นกระบวนการสืไอขาว ละการน าขຌอมูล
จากผูຌอานหรือประชาชนทัไวเปมา฿ชຌ฿นกระบวนการสืไอขาว (User-generated Content – UGC) 

ดยตຌองการศึกษา฿นสวนของประทศเทยละปรียบทียบกับตางประทศ พืไอหารูปบบ
กระบวนการทีไสามารถพัฒนาประยุกต์฿ชຌ฿นงานขาว ทัๅงนีๅ฿นการศึกษาจากการสัมภาษณ์ชิงลึก
สวนของประทศเทย ละการศึกษาอกสาร฿นสวนของตางประทศ สามารถสรุปขຌอมูลจ านก
ตามหัวขຌอการศึกษา ผลการศึกษาทีไเดຌบงออกปຓน 3 ประดใน คือ  

1. ขຌอมูลจากผูຌรับสาร ิUser-generated Content – UGC) ทีไ฿ชຌ฿นการรายงานขาว
ของสืไอเทย 

2. กระบวนการ฿นการจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสาร ละการน าเป฿ชຌ฿นรายงานขาวของสืไอ
เทย 

3. การ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสาร ิUser-generated Content – UGC) ฿นขาวของสืไอ
ตางประทศ 
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ขຌอมูลจากผูຌรับสาร (User-generated Content – UGC) ทีไ฿ชຌ฿นการรายงานขาว
ของสืไอเทย 

ขຌอมูลจากผูຌรับสาร (User-generated Content) เดຌมีการวิจัยละจัดประภทตาม
ลักษณะของการมีสวนรวมเวຌ ประภท เดຌก 

นืๅอหาของผูຌรับสาร ิAudience Content): ปຓนนืๅอหา วัตถุดิบขาวทีไเดຌจากผูຌอาน เดຌก 
รูปภาพหรือคลิปวิดีอจากผูຌอยู฿นหตุการณ์/ พยานของหตุการณ์ ประสบการณ์ตรงของผูຌรับสาร
ทีไกีไยวขຌองกับประดใน ละบาะสขาว 

การสดงความคิดหในของผูຌรับสาร ิAudience Comment): การรวมสดงความหใน฿น
ประดในตางโ ของผูຌรับสาร ผานชองทางชน SMS, emails, กระทูຌ, social media 

นืๅอหาทีไเม฿ชชิงขาว ิNon-news content): นืๅอหาทีไสงขຌามา฿หຌ ดยเมเดຌกีไยวขຌองกับ
ขาว ชนภาพถายตางโ ทีไสงขຌามารวมกิจกรรมกับสืไอ 

นืๅอหารวมกันท า ิCollaborative Content): วัตถุดิบขาวทีไเดຌมาจากความรวมมือกันหา
ขาวระหวางผูຌสืไอขาวละผูຌรับสาร 

วารสารศาสตร์ชิงครือขาย ิNetworked Journalism): ปຓนระดับความรวมมือปຓน
ครือขายระหวางกองบรรณาธิการกับผูຌรับสาร฿น Online Community พืไอชวย฿นการท าขาว
ของผูຌสืไอขาว฿หຌเดຌรายงานขาวทีไดี รอบดຌานมากขึๅน 

ส าหรับองค์กรสืไอ฿นเทย ขຌอมูลจากการสัมภาษณ์ ระบุวา มีการ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูล
ของผูຌรับสาร (UGC) ฿นลักษณะของการ฿ชຌปຓน หลงขຌอมูลขาว (News Source) มากทีไสุด 

ดย฿หຌความส าคัญกับขຌอมูลจากผูຌรับสาร (UGC) ประภท นืๅอหา ิขຌอความ รูป คลิปวิดีอี ละ
ความคิดหใน ดยสืไอเทยทีไ฿หຌขຌอมูลมอง นืๅอหาจากผูຌรับสาร (Audience Content) ละ ความ
คิดหในของผูຌรับสาร (Audience Comment) ปຓนขຌอมูลส าคัญ฿นการเดຌมาซึไงประดในขาว ละ
ปຓนการสะทຌอนมุมมองจากสังคมตอประดในขาวนัๅนโ ดยสามารถสรุปปຓนตารางประภทขຌอมูล
จากผูຌรับสารทีไ฿ชຌ฿นสืไอเทย ดังนีๅ 

รูปบบ/ประภทของ UGC บทบาทของ UGC การน ามา฿ชຌ฿นขาว 

ภาพ/คลิปขาว  
(Audience News footage) 

฿หຌประดในขาวพืไอน าเปตอยอด
รายงาน 

-฿ชຌภาพ/คลิป฿นการประกอบการ
รายงานปຓนขาวกีไยวกับรืไองนัๅน 

-ตอยอดประดใน หามมุมอง ท า
รายงานทีไอธิบายบริบทมากขึๅน 
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รูปบบ/ประภทของ UGC บทบาทของ UGC การน ามา฿ชຌ฿นขาว 

รืไองราว/ประสบการณ์คน
อาน (Audience stories or 

experiences) 

ทีไมาของประดในขาว  
หลงขาว฿หมโ ทีไ฿หຌมุมมองขาว
ตกตาง 
พยานของหตุการณ์  

- ปຓนประดในนืๅอหา฿นการรายงาน 

- ตอยอดประดในสูรายงานขาว 

- ปຓนองค์ประกอบหนึไงของรายงาน
ขาวพืไออธิบายมุมมองจากประชาชน 

การสดงความหในของผูຌรับ
สาร (Audience Comment) 

ปຂดประดใน/พืๅนทีไการถกถียง 
สดงออกทางความคิด ฿หຌขຌอมูล 
฿หຌมุมมองหลากมิติตอขาว 

ปຓนบาะสพืไอ฿หຌนักขาวลือก
ประดในตอยอด 

- ปຓนสวนหนึไงของบางขาวทีไตຌองการ
ความหในของประชาชน 

- ปຓนขาว / คอลัมน์รวมความหในจาก
ผูຌอาน 

- ฿ชຌสดง฿นรายการขาวผาน SMS / 

Twitter Hashtag 

ขຌอมูลทีไเมกีไยวกับขาว (Non-

news content) 

การปฏสิัมพันธ์ มีสวนรวมกับ
รายการ/องค์กรขาว 

พืไอดึงดูดละผูกพันกับผูຌรับสาร 
(Engagement) 

- สงภาพ/คลิป/ขຌอความ ขຌามารวม฿น
รายงานขาว พบมาก฿นสืไอทรทัศน์ 

การสรຌางผูຌอานสูกระบวนการ
ท าขาวขององค์กร 
(Collaborative Content) 

฿นฐานะนักขาวพลมือง พืไอ
น าสนอมุมมองกีไยวกับประดใน
ทຌองถิไน หรือจากมุมของ
ประชาชน ฿นสิไงทีไสืไอหลักเมเดຌ
น าสนอ 

- มีรูปบบของการพัฒนาครือขาย
นักขาวพลมือง ชน นักขาวพลมอืง
ของ ThaiPBS 

- มีพืๅนทีไฉพาะพืไอ฿หຌน าสนอนืๅอหาทีไ
ผลิตดยนักขาวพลมือง 

นืๅอหาจากการท าขาวรวมกัน
ระหวางกองบก.ละผูຌรับสาร 
(Networked Journalism) 

พืไอท าขาว฿นกระบวนการหาขาว 
– รายงานขาว – ผยพรขาว
รวมกัน 

ยังเมพบลักษณะความรวมมือดังกลาว 

ตารางทีไ 1  ตารางสรุปรูปบบของ UGC ละการน ามา฿ชຌ฿นขาวของสืไอ฿นประทศเทย  

จากตารางพบวาขຌอมูลของผูຌ รับสาร ฿นประภทนืๅอหาจากผูຌรับสาร (Audience 

Content) ละ ความคิดหในของผูຌรับสาร (Audience Comment) นัๅน สืไอ฿ชຌอยู฿นขัๅนตอนของ
กระบวนการหาขาว ิNewsgathering) พืไอคຌนหาบาะส มุมมอง มิติของรืไองราวทีไกีไยวยงกับ
สังคม ดยภาพรวมจากการสัมภาษณ์พบวา ขาวทีไจะ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌอานลักษณะนีๅ จะปຓนประดใน
ทีไปຓนกระส฿นสังคม มีประดในทีไกีไยวขຌองกับชีวิตของคน ความสน฿จของคน มีการสดง
ความหในอยางกวຌางขวางบนลกออนเลน์ ลຌวกองบรรณาธิการขาวติดตามกระสหลานัๅนมา฿ชຌ
฿นการตอยอดประดในละน าสนอปຓนรายงานขาวทีไมีการ฿หຌขຌอมูลทีไพิไมติมมากขึๅน 

 วัฒนา พิมลศิริผล บรรณาธิการ ตຍะการมือง เทยรัฐออนเลน์ อธิบายวา การ฿ชຌขຌอมูล
จากคนอาน฿นลักษณะของการระดมความคิดหในนัๅน เทยรัฐจะ฿ชຌกับประดในขาวทีไปຓนรืไอง
กระสสังคม เลฟสเตล์ ตจะเม฿ชຌกับรืไองประดในออนเหวทีไสีไยงตอความขัดยຌงหรือประดใน
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ทางการมือง พราะอาจมีความหในทีไอคติละกอ฿หຌกิดปัญหาการตอสูຌดຌวยวาจาผานการสดง
ความหในละควบคุมเดຌยาก ดย฿นกรณีทีไปຓนประดในทีไตຌองการมุมมองจากสังคม การปຂดพืๅนทีไ
บนสืไอสังคมออนเลน์ชนฟซบุຍค ฿หຌคนมารวม฿หຌขຌอมูลละสดงความหใน ท า฿หຌผูຌสืไอขาวเดຌ
มุมมองการตอยอดประดในของขาวพิไมมากขึๅน 

 นอกจากการติดตามการพูดคุยละน ามาพัฒนาปຓนประดในขาวลຌว ขຌอมูลจากผูຌรับสาร
ยังถูก฿ชຌ฿นลักษณะของการปຓน สิไงบอกลาหตุการณ์จาก ณ จุดกิดหตุ หรือ พยานจาก
หตุการณ์ (Eyewitness) ดຌวย ฿นบางกรณีกใมีการ฿ชຌภาพหรือคลิปวิดีอจากผูຌอานดຌวย ตจะเม
นิยมน ามา฿ชຌมาก หากมีผูຌสืไอขาวหรือชางภาพ฿นพืๅนทีไ สามารถกใบขຌอมูลขาวองเดຌ จะเม฿ชຌของ
ผูຌอาน นืไองจากมีขຌอกังวล฿นรืไองมาตรฐานการน ามา฿ชຌ ลิขสิทธิ์ 

 คุณธีรดช อีไยมส าราญ บรรณาธิการขาว ิมติชนออนเลน์ี อธิบายวา มติชนมีการ฿ชຌภาพ
หรือคลิปจากผูຌรับสารมืไอมีหตุการณ์ส าคัญทีไตຌองรายงานบຌาง฿นกรณีทีไพืๅนทีไขาวกวຌาง หางเกล 
ละมีผูຌสืไอขาวเมครอบคลุม฿นพืๅนทีไ หรือ ณ วลาทีไกิดหตุการณ์ขึๅน ชนหตุการณ์เฟเหมຌ ภัย
พิบัติ ดย฿ชຌขຌอมูลของผูຌทีไอยู฿นหตุการณ์ ดยจะมีการ฿หຌครดิตจຌาของภาพ จຌาของรืไอง 

กระบวนการ฿นการจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสาร (User-generated Content -UGC) 

ละการน าเป฿ชຌ฿นการรายงานขาวของสืไอเทย 

ขຌอมูลจากผูຌรับสาร (UGC) ฿นกระบวนการหาขาว (Newsgathering) นัๅน สืไอเทยมี
รูปบบการเดຌมาซึไงขຌอมูลหลานีๅหลักโ 2 วิธีคือ 

1. องค์กรขาวมีการติดตาม (Monitoring) ฝງาสังกตความคลืไอนเหวผานสืไอออนเลน์
ละสืไอสังคม (Social Media) ละคัดลือกน าประดในมาตอยอดประดใน 

2. องค์กรขาว / ผูຌสืไอขาว มีการสรຌางประดใน หรือรຌองขอขຌอมูลความหในจากผูຌอานหรือ
ผูຌทีไติดตามสืไอสังคม (Crowdsourcing) หรือสรຌางประดในสนทนาลกปลีไยนผาน
ชองทางสืไอสังคม  
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ผนภาพทีไ 1 สดงกระบวนการจัดการ UGC ของสืไอเทย 

จากผนภูมิสดง฿หຌหในวา ฿นกระบวนการจัดการขຌอมูลจากผูຌอาน (UGC) ของสืไอเทยนัๅน มี 2 

กระบวนการคือ ขัๅนตอนการหาขาว ละ ขัๅนตอนการน าเป฿ชຌ ฿นสวนของกระบวนการจัดการ฿น
ขัๅนตอนการหาขาวนัๅน ผูຌสืไอขาวจะ฿ชຌวิธีการมอนิตอร์สืไอสังคม (Social Media) ละสืไอออนเลน์
ตางโ พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงขຌอมูล รวมถึง฿ชຌวิธีการระดมขຌอ ขอขຌอมูลจากผูຌอาน (Crowdsourcing) ผาน
การปฏิสัมพันธ์กับผูຌรับสารผานชองทางสืไอสังคม (Social Media) 

การติดตาม (Monitoring) ความคลืไอนเหวผานสืไอสังคมออนเลน์ปຓนวิธีการหลักทีไสืไอ฿ชຌ
฿นการมองหานืๅอหาทีไมาจากผูຌอาน ดยการติดตามสิไงทีไคนสนทนา บงปัน กัน฿นลกออนเลน์ ดู
กระสความสน฿จ รวมถึงคัดลือกรืไองราวทีไมีประดในทีไปຓนคุณคาขาว สามารถตอยอด฿หຌขຌอมูล
คนอาน/คนดูเดຌอยางมีประยชน์ วิธีการนีๅ สิไงทีไสืไอเดຌคือ บาะสขาว หลงขาว฿หมโ มุมมองของ
ขาวจากกลุมคนทีไตกตางละหลากหลาย ซึไงผูຌสืไอขาวละบรรณาธิการมองวา มีประยชน์ตอการ
พัฒนางานขาว 

 นิรันดร์ ยาวภา อดีตวใบมาสตอร์ ASTVManager.com  (สิงหาคม,2556)  อธิบายวา 
สืไอภาคประชาชน สืไอภาคพลมืองรายงานหตุการณ์ตางโ ทีไกิดขึๅน ตยังขาดมุมมองละการ
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ชืไอมยงประดใน฿นมิติขาวละอธิบายพิไมติม พราะฉะนัๅนสวนนีๅคือสวนทีไสืไอหลักขຌามาติมตใม 
ผูຌจัดการ ฿ชຌสืไอสังคม ิSocial Media) ฿หຌปຓนประยชน์ทัๅง฿นการปຓนหลงขຌอมูล ดยมีนักขาว
รับผิดชอบ฿นการมอนิตอร์สืไอสังคมดยฉพาะละคอยมอนิตอร์ หลงขาวทีไส าคัญ โ หนຌาทีไของ
ผูຌสืไอขาวคือตຌองตรวจสอบขຌอมูล หาบริบท ค าอธิบาย ละน าสนอ นอกจากนัๅนยังตຌองมีการปຂด
ชองทาง฿หຌผูຌอานมีสวนรวม฿นการ฿หຌขຌอมูลทีไปຓนประยชน์กับการพัฒนาตอยอดขาวชิๅนนัๅนดຌวย  

 ธีรดช อีไยมส าราญ (สิงหาคม,2556) บรรณาธิการขาวมติชนออนเลน์ อธิบายวา มติชน
ออนเลน์ติดตามกระสความหในผานสังคมซชียล ดยประมวลขຌอมูลละความคิดหในตางโ ทีไ
กิดขึๅนบนลกออนเลน์ มีการคัดลือกมาน าสนอ฿นขาวพืไอสะทຌอนมุมมองของรืไองทีไตกตาง 
หลากประดใน ดยฉพาะ฿นสถานการณ์ทีไปຓนความขัดยຌง ชน รืไองการมือง กองบรรณาธิการ
จะรวบรวมขຌอมูลดย฿หຌนๅ าหนักทุกสวน ทุกฝຆาย รวบรวมละน าสนอ ซึไงขาวลักษณะนีๅเดຌรับความ
นิยม฿นการขຌาอาน หนຌาทีไนักขาวคือท า฿หຌสียงของสังคมเดຌสดงออกทาทียมกัน  

ผูຌสืไอขาวหลายคนมีการ฿ชຌสืไอสังคม฿นการระดมขຌอมูลจากผูຌอาน หรือทีไ รียกวา 
Crowdsourcing  ซึไงลักษณะนีๅปຂดพืๅนทีไการมีสวนรวม฿นการ฿หຌขຌอมูล ละสดงความคิดหใน 

ดยผูຌสืไอขาวลือก฿ชຌวาจะน าเปปຓนคประดในบาะสขาว หรือ ฿ชຌขຌอมูลทีไเดຌมานัๅนมารายงาน
ขาวลยพืไอสะทຌอนมุมมองจากสังคมผานรายงานขาวของตน  

 ปรีชยา ซิงห์ ผูຌสืไอขาวมติชนออนเลน์  (สิงหาคม,2556) อามาปຓนประดใน฿นขาว ถຌาปຓน
฿นกรณีทีไท าขาว เดຌสียงสะทຌอนมาจากผูຌอาน กใจะ฿ชຌชองทางของฟซบุຍคของมติชน กใจะชวยกัน
มอนิตอร์ บางทีคนอานมีการจຌงบาะสมา กใตຌองตรวจสอบขาว ความถูกตຌอง ละพัฒนาตอ
ยอดสูประดในขาว 

 การน าความคิดหในตอประดในตางโ มีการถูกน ามา฿ชຌ฿นคอลัมน์หนังสือพิมพ์ชนดียวกัน 
อาทิ คอลัมน์ Like it, Share it ของหนังสือพิมพ์นชัไน ผูຌสืไอขาวจะท าการพสต์ประดในทีไตຌองการ
฿หຌคนสดงความหในผานสืไอสังคม ละผูຌทีไติดตามจะรวมสดงความคิดหใน ผูຌสืไอขาวคัดลือกลຌว
น าสนอ฿นขาวพืไอสะทຌอนมุมมองตอประดในขาวจากคนอาน อศินา พรวศิน บรรณาธิการซชียล
มีดีย ครือนชัไน  (สิงหาคม, 2556)  อธิบายการปฏิสัมพันธ์กับผูຌอานพืไอหาขຌอมูลขาววา ลักษณะ
ของผูຌรับสารมีสองบบคือ ผูຌรับสารบบ Active คือกลุมทีไจะขຌามารวมสดงความหใน หรือสง
ขຌอมูล บาะสขาวมา฿หຌกผูຌสืไอขาวอง สวนอีกประภทคือผูຌรับสารทีไปຓน Passive ซึไงผูຌสืไอขาว
ตຌองหารูปบบวิธีการขຌาถึง การมอนิตอร์ ละคัดลือกขຌอมูลทีไมีประยชน์มา฿ชຌ฿นขาว ตຌองรูຌวา
รืไอง฿ดปຓนกระส อยู฿นความสน฿จ รูຌหลงทีไจะขຌาถึงขຌอมูล หรือหลงขาว ละหาวิธีดึงขาขຌา
มามีสวนรวม ชน ถຌารารูຌวา฿ครปຓนผูຌชีไยวชาญ (Expert) ดຌาน฿ด฿นสืไอสังคม พราะบนลก
ออนเลน์มีคนทุกอาชีพ ทุกประภท ทีไจะ฿หຌขຌอมูล 
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 ทัๅงนีๅ ฿นการคัดลือก UGC ทีไจะมา฿ชຌ฿นการสืไอขาวนัๅน ผูຌสืไอขาวมีบทบาทหนຌาทีไ฿นการ
ปຓนผูຌคัดกรอง ตรวจสอบขຌอมูลกอนน ามา฿ชຌดຌวย ดยจากการสัมภาษณ์ขຌอมูลจาก สรุปหลัก฿นการ
ตรวจสอบขຌอมูล UGC กอนน ามา฿ชຌงานเดຌดังนีๅ 

 

ผนภาพทีไ 2 กระบวนการตรวจสอบละคัดกรองขຌอมูล UGC ของสืไอเทย 

 ผูຌสืไอขาวซึไง฿ชຌสืไอสังคมปຓนประจ า คอยติดตามดูกระสตางโ บนลกออนเลน์ ละปຓนผูຌ
ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูล ละขຌอกฎหมาย฿นการน าขຌอมูลมา฿ชຌผยพร พืไอปງองกันการ
ละมิดผูຌอืไนละการละมิดลิขสิทธิ์ สวนกองบรรณาธิการกใจะตรวจสอบความถูกตຌองอีกครัๅงดຌวย 
ท า฿หຌบทบาทหนຌาทีไการปຓนคนกรองขຌอมูล หรือ Gatekeeper ตຌองท าอยางขຌมขຌนมากยิไงขึๅน  

 กระบวนการ฿นการคัดกรองขຌอมูลจากผูຌรับสารมา฿ชຌ฿นงานขาวตຌองตรวจสอบ หาตຌนตอ
ขຌอมูล ฿ชຌกระบวนการทางวารสารศาสตร์฿นการตรวจสอบขຌอมูล การทรศัพท์หาขຌอมูล การ
ตรวจสอบกับผูຌชีไยวชาญ พืไอ฿หຌน฿จวาขຌอมูลปຓนสิไงทีไถูกตຌองครบถຌวน ละควรน าสนอ฿นขาว
หรือเม สิไงส าคัญของกระบวนการคัดกรองนีๅสิไงส าคัญคือ฿หຌนๅ าหนักกับนืๅอหาสาระละการชใค
ขຌอมูลอยางรอบคอบ 

฿นกระบวนการทีไสืไอหลักพยายามปຂดชองทาง฿หຌผูຌรับสารมามีสวนรวม฿นกระบวนหาขาว 
พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวกสืไอนัๅน บทบาทของกองบรรณาธิการละผูຌสืไอขาว฿นฐานะของนายทวาร
ขาวสาร ิGatekeeper) จะมีความขຌมขຌนมากขึๅน ดยอาศัยการ฿ชຌทักษะดຌานงานขาวของมืออาชีพ
฿นการคอยตรวจสอบติดตามขຌอมูลจากคนอาน฿นชองทางตางโ การมองทิศทางของกระสขาว 
การจับประดในจากขຌอมูลทีไเหลมาจ านวนมาก ละทักษะ฿นการตรวจสอบขຌอทใจจริง พืไอน า
ขຌอมูลมา฿ชຌ อีกบทบาทหนึไงทีไส าคัญพิไมมากขึๅนคือ การปຓน ผูຌอธิบายขาว จากครายงานวา 
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กิดอะเรขึๅน ตຌองปรับตัวสูการรายงาน หตุ ปัจจัย วิธีการกิด พืไอปຓนการตอยอดประดในสู
รายงานขาว฿นรูปบบของการท าขาวดยผูຌสืไอขาวอง฿หຌขาวรอบดຌาน฿นสมบูรณ์มากขึๅน ซึไงผูຌ฿หຌ
สัมภาษณ์มองวา การปรับตัว฿นสองบทบาทนีๅมีผลกระตุຌน฿หຌกิดการท างานขาวทีไมีคุณภาพมากขึๅน
เดຌ ผูຌสืไอขาวละบรรณาธิการทีไ฿หຌสัมภาษณ์ตางมองวา บทบาทของการมีสวนรวมของประชาชน
ผานชองทางสืไอสังคมคมออนเลน์ การรับฟังความหใน ติดตามกระสความสน฿จของคน ละการ
คัดกรองพิจารณาขຌอมูลจากผูຌอานทีไสงขຌามานัๅน มีประยชน์ตอการท าขาว฿หຌมีมุมมองทีไพิไมขึๅน 
ละ฿นบางกรณีน าเปสูประดในของสังคม ละการเดຌมาซึไงหลงขาว฿หม ดังนัๅน กองบรรณาธิการ
กใตຌองปรับตัวทีไจะติดตามละลือก฿ชຌขຌอมูลหลานีๅอยางหมาะสม 

อยางเรกใตาม จากการสัมภาษณ์ กใสะทຌอน฿หຌหในวา การท างานขาวยังคงมีลักษณะ
ชนดิม คือผูຌสืไอขาวท างาน฿นกระบวนการสืไอขาวทัๅงหมด สิไงทีไพิไมขึๅนมาจากการทีไมีชองทางของ
สืไอสังคมออนเลน์คือ มีการมอนิตอร์ ติดตามกระสการพูดคุยบนลกออนเลน์ มีการปฏิสัมพันธ์
กับผูຌอาน/ผูຌติดตาม฿นบางครัๅงทีไตຌองการขຌอมูลขาวหรือความคิดหในตอประดในทีไปຓนกระสสังคม 
การ฿ชຌ UGC มีขຌอจ ากัดพราะวามี ความชืไอถือละความมัไน฿จ฿นการ฿ชຌขຌอมูลจากนักขาวมือ
อาชีพ ทีมงานภาคสนามขององค์กร หรือจากส านักขาวตางโ ยังปຓนรืไองทีไองค์กรขาว฿หຌ
ความส าคัญมากกวา นอกจากนีๅจากการสัมภาษณ์พบวาปัจจัยทีไท า฿หຌตຌองมีการกรอก ลือกสรร 
ละเม฿ช UGC ฿นรายงานขาวอยางตใมทีไปຓนพราะรืไองของความกังวลตอภาพลักษณ์ละ
นยบายขาวขององค์กร การตຌองรักษามาตรฐานตามนยบายขาวขององค์กร ตลอดจนความติดขัด
ยุงยาก฿นการตรวจสอบขຌอมูล ความสีไยงรืไองลิขสิทธิ์ ละนยบายการรักษาความนาชืไอถือของ
ขຌอมูล ซึไงการ฿ชຌขຌอมูลจากบุคลากรทีไสังกัดองค์กรองมีความนนอนมากกวา  

จากขຌอมูลผูຌสัมภาษณ์ระบุวา สืไอออนเลน์ ดยฉพาะสืไอสังคม (Social Media) กลายปຓน
ครืไองมือ฿นการหาขาวทีไดี (Newsgathering Tools) ตกใยังมีขຌอจ ากัด฿นรืไองความนาชืไอถือ               
การตรวจสอบขຌอมูล ละความนาชืไอถือ ท า฿หຌผูຌสืไอขาวละกองบรรณาธิการยังตຌองท าหนຌาทีไปຓน
ผูຌคัดกรองขຌอมูล ละ฿ชຌปຓนพียงบาะส ประดใน฿นการรายงาน ละท าขาวตอยอดพืไออธิบาย
รืไองราวจากมุมของผูຌสืไอขาว ปຓนรายงานบบทีไเมเดຌ฿ชຌ UGC ฿นรายงานขาว นอกจากนัๅน ภาย฿น
องค์กรขาวยังเมเดຌมีระบบหรือหนวยงานทีไชัดจน฿นการจัดการกับขຌอมูลจากผูຌอานหรือการสรຌาง
ชองทางการมี   สวนรวม฿หຌผูຌอาน฿นกระบวนการสืไอขาวรูปบบตางโ  อยางเรกใตามสิไงนีๅปຓน
ลักษณะดียวกันกับ฿นสืไออังกฤษทีไ 2Hermida and Thurman ศึกษาละพบวา UK Online 

Journalism มีการควบคุมดูลการน าขຌอมูลจากคนอาน (Audience Material) ละพิไมบทบาท
฿นการปຓนนายทวารขาวสาร ิGatekeeper) ทีไมากขึๅนทัๅง฿นตัวผูຌสืไอขาวละกองบรรณาธิการ ซึไง

                                                           

2 ฮอร์มดิา, อัลฟรด, ละทรูมน. 2551. A Clash of Cultures, วารสาร Journalism Practice หนຌา  343-

356 
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ท า฿หຌผูຌสืไอขาวละกองบรรณาธิการมีอ านาจ฿นการควบคุมนืๅอหาทีไจะน ามา฿ชຌ฿นขาวอยางตใมทีไ 
ละผูຌอานปຓนพียงคคน฿หຌขຌอมูล฿หຌกองบรรณาธิการเปลือก฿ชຌ ละงานขาวทีไรายงานออกมา
ผานสืไอยังปຓนขาวทีไมาจากการพัฒนา ขียน ละตอยอดของผูຌสืไอขาวอยูชนดิม 

การ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสาร (User-generated Content – UGC) ฿นขาวของสืไอ
ตางประทศ 

 มืไอปรียบทียบลักษณะการ฿ชຌ UGC ทีไกิดขึๅน฿นตางประทศ ลักษณะการ฿ชຌ มีรูปบบ
ของการ น ามาปຓนสวนหนึไง฿นขาว ละสรຌางพืๅนทีไ หรือ พลใตฟอร์ม฿นการน าสนอฉพาะพืไอ
จัดระบบการน ามา฿ชຌทีไชัดจน จากการศึกษาพบวา สืไอตางประทศ฿ชຌ UGC ฿นขาว 3 ลักษณะคือ 

 

 
 

 สืไอตางประทศมีการพัฒนาการ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสาร (User-generated Content : 

UGC) ฿นกระบวนการสืไอขาว ทัๅงขัๅนตอนของการหาขาว (Newsgathering) ละ ฿นสวนของการ
รายงานขาว (News Distribution) ซึไงปຓนลักษณะทีไ฿กลຌคียงกับสืไอเทย ขຌอจ ากัดละทัศนคติตอ
การ฿ชຌงานทีไยังท า฿หຌบางองค์กรสืไอ฿นตางประทศ฿ชຌงาน UGC เมตใมทีไกใมีหตุผลทีไ฿กลຌกับของเทย 
คือ ยังมองวา UGC ปຓนสวนหนึไงของหลงขຌอมูลขาวทีไผูຌสืไอขาวตຌองน าเปพัฒนาตอยอดพืไอปຓน
รายงานทีไสมบูรณ ์  
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ผนภาพทีไ 3 สดงกระบวนการจัดการ UGC ของสืไอตางประทศ 

 จากผนภูมิสดง฿หຌหในวา กระบวนการจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสาร (UGC) ของสืไอ
ตางประทศมีความตกตางจากสืไอเทยคือ ฿นสืไอตางประทศ มีระบบการจัดการขຌอมูล UGC 

อยางปຓนระบบ ดยมีการพัฒนาชองทางการน าสนอ UGC อยางปຓนระบบ ทัๅง฿นลักษณะทีไ
ผสมผสานอยูกับรายงานขาว ละการสรຌางพลใตฟอร์มยกฉพาะส าหรับการรวบรวมละ
น าสนอ UGC ดຌวย ชน Mysun.co.uk ปຓนวใบเซต์ลูกของหนังสือพิมพ์ดอะซันของอังกฤษทีไยก
ออกมาจากวใบเซต์ขาวหลัก พืไอปຓนพืๅนทีไของผูຌอานมามีสวนรวม฿นการบงปันรืไองราวตางโ  

นอกจากนัๅนยังมีการพัฒนารูปบบของการประสานความรวมมือ฿นการท าขาวรวมกันระหวาง
ผูຌสืไอขาว-กองบรรณาธิการ-ผูຌรับสาร/นักขาวพลมือง ละยังมีหนวยงานฉพาะ฿นการจัดการขຌอมูล
จากผูຌอาน ทัๅงการคຌนหา ติดตาม ตรวจสอบ ละคัดลือกมา฿ชຌ ซึไงปຓนการบงบาภาระของกอง
บรรณาธิการละผูຌสืไอขาว 

ตัวอยางทีไนาสน฿จ฿นการสรຌางพืๅนทีไการมีสวนรวมละการ฿ชຌงานขຌอมูลจากผูຌรับสาร 
(UGC) อยางปຓนระบบ฿นสืไอตางประทศ ชน หนังสือพิมพ์ดอะการ์ดียนของประทศอังกฤษปຓน
อีกสืไอหนึไงทีไมีการคิดคຌนนวัตกรรม฿นการพัฒนาการ฿ชຌงาน UGC ฿หຌปຓนระบบละมีประสิทธิภาพ 
ภาย฿ตຌนวคิด สรຌางการมีสวนรวม ฿นกระบวนการสืไอขาว ฿นงของการ฿ชຌ UGC นัๅนมีการสรຌาง
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ระบบชองทางบนวใบเซต์ขาวทีไปຓนรูปธรรม฿นการขຌามามีสวนรวมละน าสนอ UGC หลานัๅน
ผานวใบเซต์ดຌวย ดยมี พลตฟอร์มทีไรียกวา  Comment is Free (CiF) ซึไงปຓนพืๅนทีไปຂด฿หຌคน
มาสดงความหใน วิคราะห์ละอภิปรายประดในตางโ กัน ดยจะมีคนกลาง฿นการปຓน 
Moderator ควบคุมดูลการสดงความหใน ละการคัดลือก UGC ขึๅนมาน าสนอบนวใบเซต์
อยางหมาะสม รวมถึงประสานละกระตุຌนผูຌรับสาร฿หຌมามีสวน฿นการสดงความหในตอประดใน
ตางโ ดຌวย จากพลใตฟอร์มนีๅ ดอะการ์ดียนพบวาสิไงทีไเดຌจากการดึงนืๅอหาจากบลใอกละการสืไอ
สังคมปຂดชองทางการมีสวนรวมปຓนขຌอมูลทีไมีคุณคามากจากผูຌอาน  

มดลของหนังสือพิมพ์ดอะการ์ดียน฿ชຌชืไอวา Open Journalism  ซึไง Alan 

Rusbridger บรรณาธิการขาวอธิบายวา รูปบบของการท าขาวบบ Open Journalism คือการ
ท า฿หຌคนอานมีสวนรวม฿นกระบวนการท างานของกองบรรณาธิการขาว เม฿ชคการมอนิตอร์หรือ
ดึงอา UGC จากคนอานมา฿ชຌทานัๅน ดยมีหลักการทีไส าคัญคือ ตຌองมีรูปบบของการกระตุຌนการ
มีสวนรวม มีการปฏิสัมพันธ์ตຌตอบกัน ปຂด฿หຌมีการตຌถียง หารือ ปรึกษา ละผูຌอานสดง
ความหในตอประดในละหัวขຌอขาวทีไดอะการ์ดียน ก าลังท าอยูเดຌ ดยปຂดพืๅนทีไบนวใบเซต์ขาว
ของตัวอง฿หຌคนติดตามการ  ตัดสิน฿จ฿นประดในขาวของกองบรรณาธิการ  ชองทางนีๅรียกวา 3

ฮthe daily newslist  ซึไงปຓนการบอกวาสิไงทีไกองบรรณาธิการก าลังลือกละพัฒนาทีไจะรายงาน
ขาวนัๅนคืออะเร Dan Roberts บรรณาธิการขาว฿นประทศของดอะการ์ดียนบอกวา วิธีการนีๅ
กระตุຌน฿หຌคนอาน฿หຌมีการสนอนะตอการท างานของกองบรรณาธิการ (Feedback) มีการ฿หຌ
ขຌอมูลทีไหลากมุมตอประดในขาว ท า฿หຌกองบรรณาธิการละผูຌสืไอขาวทีไตามประดในนัๅนเดຌทราบ
ทิศทางของรืไอง ละลือกตอยอดการท าประดในทีไตรงกับความตຌองการของคนอานเดຌ  

 นอกจากนัๅนยังมีการท าอพลิคชัไนสมาร์ทฟนทีไรียกวา 4GuardianWitness ฿หຌคนอาน
สามารถสงภาพ/คลิปวิดีอทีไกีไยวขຌองกับหัวขຌอรืไองทีไก าหนดขຌามาถายทอดรืไองราวตางโ เดຌ 
นอกจากนัๅน การตอยอดสูการ฿ชຌ UGC ชืไอมยง฿หຌปຓนการรายงานชิงลึกทีไหลากมิติ ท าเดຌดຌวย
การ฿ชຌพืๅนทีไบนวใบเซต์ขาว น าสนอรืไองราวจากคนอาน จากผูຌอยู฿นหตุการณ์฿นรูปบบตางโ 
รวมเวຌ 

                                                           

3 รบิรต์ ด,ี อิงลิช ซี ละ ฟຂนช์ จ. 2554. An experiment in opening up the Guardian's news 

coverage. ิออนเลน์ี. หลงทีไมา : 
http://www.theguardian.com/help/insideguardian/2011/oct/10/guardian-newslist. 12 สิงหาคม 
2557. 
4 ฮัลลิดย์ จ. 2556. Guardian launches platform for user-generated content. (ออนเลน์ี. หลงทีไมา 
: http://www.theguardian.com/media/2013/apr/16/guardian-user-generated-content. 12 

สิงหาคม 2557. 
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5การมีสวนรวมของคนอาน฿นลักษณะของการน าความคิดหในของผูຌรับสารมาเวຌ฿นขาวกใมี
ประยชน์฿นการสะทຌอน มุมมองจากฝัດงคนอาน / ผูຌบริภคมา฿ชຌ฿นขาว ตตຌองมีการจัดระบบ
รูปบบ฿นการผสมผสานขຌาสูการรายงานขาว ท าเดຌทัๅงการปຓนนืๅอหาสวนหนึไง฿นขาว ละการ
สรຌางพืๅนทีไฉพาะพืไอน าสนอ UGC ทีไกีไยวขຌองกับประดในขาว ละมีความพยายามหาวิธีทีไจะ
น ามา฿ชຌอยางตอนืไอง New York Times มีการคัดกรองขຌอความสดงความคิดหในกีไยวกับ
ประดในขาวพืไอเปตอยอดท าสารคดีขาวรืไองยาว ดยมีการน าความหในจากผูຌอานทีไกีไยวขຌองกับ
ประดในมาสะทຌอนมุมมองปຓน reader's perspective  ฿สประกอบเวຌ฿นรืไอง ฿นสวนทีไตรงกับ
ประดในขาว ดยท าปຓนกรอบลอยยกออกมา฿นสวนตางโ ปຓนการ฿หຌความส าคัญกับการมีสวน
รวม฿นการสดงความคิดหในตอมุมมองประดในขาวตางโ เดຌ ละชวยกระตุຌนการขຌามาสดง
ความหในทีไมีสาระ ละขຌอมูลการท าลักษณะนีๅ หมาะกับขาวทีไปຓนมิติของสังคม ทีไมีความ
กีไยวขຌองกับผูຌอาน ละจ าปຓนตอการเดຌรับสะทຌอนมุมมอง ทัศนคติ ความคิด ละขຌอมูลจากผูຌอาน
พิไมติม พืไอ฿หຌรืไองมีมิติทีไกวຌาง ละรอบดຌานมากขึๅน 

อีกสิไงทีไตกตางจากสืไอเทยคือ มีองค์กรสืไอ฿นตางประทศหลายองค์กรทีไพยายามพัฒนา
รูปบบของการ฿ชຌงาน UGC สูกระบวนการสรຌางนืๅอหารวมกัน ิCollaborative Content) คือ
นืๅอหาทีไมาจากผูຌรับสารทีไผานการฝຄกฝนอบรมจากองค์กรสืไอพืไอท างานรวมกัน ชน iReport ของ 
CNN หรือการอบรม฿หຌกับผูຌรับสารทีไขຌารวมครงการกับบีบีซี รวมถึงการสรຌางครือขายการท างาน
รวมกัน฿นกระบวนการหาขาว สืไอขาว ผยพรขาวระหวางผูຌสืไอขาว กองบรรณาธิการ ละชุมชน
ออนเลน์ของผูຌรับสาร สูการรายงานขาวทีไมีการ฿ชຌขຌอมูลจากการท างานรวมของผูຌรับสาร฿นนืๅอขาว
ทีไรายงานอยางปຓนระบบ 

การตอบรับตอกระสการ฿ชຌ UGC ของสืไอ฿นเทยยังปຓนลักษณะดียวกับหลายโ ประทศ
ทัไวลกคือ ปຂดรับบบครึไงโ กลางโ ยังมีก าพง ขຌอจ ากัด฿นการน ามา฿ชຌ ละขຌอจ ากัด฿นการ
สนับสนุนการพัฒนาสูการมีสวนรวม฿นกระบวนการสืไอขาวอยางตใมรูปบบ ซึไงจะปຓนการพัฒนา
เปสู วารสารศาสตร์บบมีสวนรวม (Participatory Journalism) 

อีกประการทีไสืไอตางประทศมีการจัดการกับ UGC ทีไตกตางจากสืไอเทยคือ มีการตัๅง
หนวยงาน/ทีมงาน ฉพาะ฿นการจัดการขຌอมูล UGC อยางปຓนระบบ หนวยงานนีๅท าหนຌาทีไติดตาม
มอนิตอร์ คຌนหา ประสานงานกับชุมชนตางโ ทัๅงออฟเลน์ละออนเลน์พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงขຌอมูล UGC 

ทีไตຌองการ รวมถึงท าหนຌาทีไตรวจสอบขຌอมูล ติดตอประสานงานพืไอขอ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสารทีไปຓน

                                                           

5 มาร์ชล อส. 2556. New York Times elevates comments from below the line. (ออนเลน์ี . 
หลงทีไมา : http://www.journalism.co.uk/news/new-york-times-elevates-comments-from-below-

the-line/s2/a553677/. 12 สิงหาคม 2557. 
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จຌาของนืๅอหา ถือวาปຓนดานรกกอนสง฿หຌบรรณาธิการพืไอคัดลือกอีกครัๅง ตัวอยางของ
หนวยงานทีไจัดการกับ UGC User-generated Content Hub ของ BBC  

 หลานีๅปຓนพียงสวนหนึไงของการสรຌางการมีสวนรวม฿หຌกับคนอาน สะทຌอน฿หຌหในวา 
กระบวนการท าขาวก าลังปลีไยนเปจากการทีไกองบรรณาธิการปຓนผูຌผลิตขาวพืไอสงออกเป ตตຌอง
สรຌางการมีสวนรวมละดึงผูຌอาน/ผูຌชมขຌาสูกระบวนการสืไอขาว ดย UGC มีบทบาทคือ  

o ฿นกระบวนการหาขาว (Newsgathering) มีบทบาท฿นการปຓนบาะสของ
ประดในละรืไองราว ฿หຌมุมมองทีไตกตางหลากหลายกผูຌสืไอขาว สะทຌอน
มุมมองละความตຌองการรูຌขຌอมูล฿นมิติตางโ ของคน฿นสังคม฿หຌผูຌสืไอขาวจับ
กระสทิศทางสิไงทีไสังคมตຌองการ฿หຌน าสนอผานสืไอเดຌ ตลอดจนปຓนหลงขຌอมูล 
ละหลงขาว฿หมโ ฿หຌกับผูຌสืไอขาว 

o ฿นกระบวนการการรายงานขาว (News Reporting) ดยปຓนสวนประกอบของ
รายงานขาว฿นรูปบบตางโ ทัๅงการ฿ชຌภาพนิไง คลิปวิดีอ ความคิดหในผสมผสาน
อยู฿นขาวทีไตอยอดประดในดยผูຌสืไอขาว ตกใบมุมทีไสะทຌอนจากประชาชนเวຌ
ดยลารืไองผานการ฿ชຌ UGC 

ดยสรุป ทัๅงสืไอ฿นประทศเทยละตางประทศตาง฿หຌความส าคัญกับการปຂดพืๅนทีไการมี
สวนรวมกับผูຌรับสาร ละน าขຌอมูลจากผูຌรับสาร (User-generated Content – UGC) มา฿ชຌ฿น
กระบวนการสืไอขาวหมือนกัน รูปบบลักษณะของ UGC ทีไ฿ชຌคือภาพ คลิปวิดีอ ละความ
คิดหใน ประสบการณ์ของผูຌรับสารหมือนกัน ตสิไงทีไตกตางกันระหวางสืไอเทยละตางประทศ
คือ บทบาทของ UGC ฿นขาว ระบบการจัดการ ละนวัตกรรมการ฿ชຌงาน UGC ฿หຌกิดประยชน์
฿นขาว ละระดับความขຌมขຌนระหวางการมีสวนรวมระหวางองค์กรขาว กองบรรณาธิการ 
ผูຌสืไอขาว กับ ผูຌรับสาร  

สรุปละขຌอสนอนะ 

 จากการศึกษา฿นรายงานฉบับนีๅพบวาสืไอ฿นประทศเทยปຂดอกาส฿นการมีสวนรวม฿หຌกับ
ผูຌรับสาร฿นกระบวนการสืไอขาวพิไมมากขึๅน฿นลักษณะของการปຓนผูຌ฿หຌขาว หลงขาว หลงขຌอมูล 
ละการน าขຌอมูลจากผูຌอาน (User-generated Content – UGC) ขຌามา฿ชຌ฿นขาว ดย฿หຌ
ความส าคัญ฿นการบงบอกทิศทางกระสความสน฿จของสังคมตอประดในตางโ ทีไกิดขึๅน เดຌขาวทีไ
ปຓนมุมมองจากสังคม  

ถึงมຌวาการ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌอาน (UGC) จะปຓนการริไมปຂดพืๅนทีไการมีสวนรวม฿น
กระบวนการขาว฿หຌมากขึๅน ละนืๅอหาถูกน าเป฿ชຌ฿นรายงานขาวพิไมมากขึๅน ตขຌอจ ากัด฿น
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กระบวนการมีสวนรวมนีๅยังมีจากปัจจัยคือ ลักษณะการท างานของกองบรรณาธิการทีไยังเมเดຌ
จัดระบบ฿นการเดຌมา ละ฿ชຌงานขຌอมูลจากผูຌอานอยางปຓนรูปธรรม คือยังเมมีนยบาย฿นการ฿ชຌ
งานทีไชัดจน ขาดหนวยงานรับผิดชอบดูลฉพาะ ละยังเมมีวางผนรูปบบการ฿ชຌพืไอ
ผสมผสานขຌากับรายงานขาวทีไปຓนนวทางปฏิบัติปຓนรูปธรรม ลักษณะการน ามา฿ชຌจึงปຓนการ
ลือก ตัดสิน฿จตามกรณีของประดในขาว ละมีรูปบบตกตางกันเปตามการตัดสิน฿จ฿ชຌงานของ
ผูຌสืไอขาวหรือบรรณาธิการตามตกรณีเป ดยสรุปขຌอจ ากัดของการ฿ชຌ UGC ฿นเทยมีปัจจัยดังนีๅ 

 ขาดความมัไน฿จ฿นคุณภาพ ละความนาชืไอถือของขຌอมูลจากผูຌรับสาร 

 มีปัญหาปราะบางรืไองลิขสิทธิ์ ขຌอกฎหมาย฿นการน ามา฿ชຌ ละมีประดใน
ปราะบางรืไองความคิดหในตาง ละการสรຌางความตกยก฿นสังคม ิส าหรับ
ขຌอมูล ความคิดหใน บางรืไองี 

 มีกระบวนการตรวจสอบ คัดลือก ทีไยุงยาก ซับซຌอน พิไมภาระ฿หຌกับผูຌสืไอขาว 

 ปัจจัยรืไองการรักษามาตรฐาน/นยบายองค์กร ซึไงถຌาองค์กรเมมีนวทางปฏิบัติ
฿นการ฿ชຌ UGC ทีไชัดจน การตัดสิน฿จจะอยูทีไผูຌสืไอขาวหรือกองบรรณาธิการ ท า
฿หຌกิดความเมชัดจน฿นทิศทางการคัดลือก ละน ามา฿ชຌ 

นอกจากนีๅปัจจัยทีไมีผลตอการยกระดับการ฿ชຌขຌอมูลสูการท าขาวบบมีสวนรวม 
(Participatory Journalism) ระหวางผูຌสืไอขาว ละผูຌรับสาร พราะกองบรรณาธิการยังคงยึดกับ
รูปบบของการปຓนผูຌน าสนอขาวตามมาตรฐานละนยบายขององค์กร มีความชืไอมัไน฿นขຌอมูล
ของผูຌสืไอขาวละชางภาพขององค์กร ละยังรักษาระบบรูปบบของกระบวนการสืไอขาวละการ
ปຓนนายทวารขาวสารเวຌตามบบดัๅงดิมอยู พืไอรักษาภาพลักษณ์ มาตรฐานของบรนด์ขาว ละ
ปງองกันปัญหาดຌานกฎหมายละลิขสิทธิ์฿นการ฿ชຌขຌอมูลจากผูຌรับสาร อยางเรกใตาม ทิศทางของการ
฿หຌความส าคัญของการน าขຌอมูลจากผูຌรับสารมา฿ชຌ฿นรายงานขาวมีทิศทางทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไอง 

จากขຌอสรุปขຌางตຌน ผูຌศึกษาจึงขอสนอรูปบบครงสรຌาง฿นการจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสาร 
(UGC Model)  พืไอปຓนการพัฒนาระบบการจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสาร (UGC) ละน าขຌอมูลมา฿ชຌ
ประยชน์฿หຌชวยพัฒนาการรายงานขาว฿นมิติลึกละกวຌางมากขึๅนดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ 4 รูปบบครงสรຌาง฿นการจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสาร ิUGC Model) 

 มดลนีๅสดงถึงกระบวนการจัดการ UGC ฿นสองขัๅนตอนคือ 1.กระบวนการเดຌมาละ
จัดการขຌอมูล ละ 2. กระบวนการผยพร/น าเป฿ชຌ ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

 กระบวนการเดຌมาละจัดการขຌอมูล ปຓนการท างานรวมกันระหวาง 4 สวนคือ ผูຌสืไอขาว 
กองบรรณาธิการ หนวยงานฉพาะทีไดูลรืไอง UGC หรือ฿หຌชืไอวา UGC Hub ละผูຌรับสาร/

นักขาวพลมือง/ชุมชนออนเลน์  

บทบาทของผูຌสืไอขาวคือออกบบการมีสวนรวม฿นการระดมขຌอมูลจากผูຌรับสารทีไอยู฿น
ครือขายออนเลน์ทีไตัวองสรຌางขึๅนมา พรຌอมกับมอนิตอร์ติดตามกระสบนลกออนเลน์ สิไ งทีไเดຌ
คือการน ามา฿ชຌ฿นกระบวนการรายงานขาวบบ Breaking News คือจຌงวามีหตุการณ์อะเร
กิดขึๅนสามารถผยพรดຌวยความรใวทันตอหตุการณ์เดຌผานทางสืไอสังคมละวใบเซต์ อีกสวนคือ
การพัฒนาตอยอดสูการรายงานขาวทีไสมบูรณ์ ซึไงจะสงตอ฿หຌกับกองบรรณาธิการตรวจสอบละ
พิจารณาอีกครัๅงกอนผยพร 

บทบาทของกองบรรณาธิการคือการน าขຌอมูล UGC ทีไเดຌรับการตรวจสอบลຌวมาวางผน 
ออกบบการน าเป฿ชຌงาน฿นขาวรูปบบตางโ ดยค านึงถึงการน าสนอละลารืไองทีไตกตางกัน
฿นตละสืไอ ตละพลใตฟอร์มพืไอ฿หຌสามารถตอยอดประดใน น าสนอขຌอมูลเดຌกวຌา ง ละลึก 
พรຌอมกับท า฿หຌผูຌรับสารหในวา กองบรรณาธิการ฿หຌความส าคัญกับการมีสวนรวม฿นกระบวนการสืไอ
ขาวของผูຌรับสาร รวมถึงการสรຌางประดใน ตัๅงประดในขาว ละปຂดพืๅนทีไการขຌามีสวนรวมชวยท า
ขาว฿นรูปบบตางโ ผานสืไอสังคมละวใบเซด์ขาวขององค์กร  
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หนวยงานฉพาะทีไดูล UGC หรือ UGC Hub ปຓนทีไรวมของคนทีไขຌา฿จประดในขาว มี
ความช านาญรืไองขาว ละการ฿ชຌงานสืไอสังคมออนเลน์ ท าหนຌาทีไ฿นการติดตาม คຌนหา ประสาน
ความรวมมือกับผูຌรับสาร/นักขาวพลมือง/ชุมชนออนเลน์ ฿หຌมีสวนรวม฿นการ฿หຌขຌอมูลทีไปຓน
ประยชน์ตอประดในขาว พรຌอมกับคัดลือก ตรวจสอบขຌอทใจจริง พืไอลดภาระรืไองดังกลาวของ
กองบรรณาธิการละผูຌสืไอขาว ละสงตอขຌอมูลหลานัๅนพืไอ฿หຌกองบรรณาธิการพัฒนาน าเป฿ชຌ฿น
งานขาวตอเป 

฿นสวนของกระบวนการผยพรจะมีการน าสนอ฿นสองลักษณะคือ 1.ปຓนสวนหนึไงของ
รายงานขาว ฿นลักษณะทีไน าขຌอมูลนัๅนมาปຓนขาว หรือปຓนขຌอมูลรายละอียด฿นขาว ดยมีรูปบบ
การน าสนอทีไหมาะสมตามตละสืไอ น าสนอเดຌทัๅงบนสืไอ฿หม (สืไอสังคม วใบเซต์ี ละสืไอดัๅงดิม 
(ทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ี ละอีกชองทางคือการสรຌางพลใตฟอร์มฉพาะ฿นการน าสนอขຌอมูล
จากผูຌรับสาร ชน น าสนอภาพขาวทีไรวมมาจากอินสตากรม น าสนอผนทีไปักหมุดพรຌอมคลิป
วิดีอรายงานจากพืๅนทีไตางโ ทีไผูຌรับสารสงขຌามา ปຓนตຌน การ฿ชຌพลใตฟอร์มฉพาะมีขຌอดี฿นการทีไ
สามารถลือกขຌอมูลผูຌรับสารมาน าสนออยางปຓนระบบ สดง฿หຌหในถึงคุณคาของการมีสวนรวม 
จะท า฿หຌคนกระตือรือรຌนทีไจะ฿หຌขຌอมูลทีไมีประยชน์ ละติดตามการน าสนอขององค์กรสืไอดຌวย 

นอกจากการ฿ชຌงาน UGC ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตามมดลทีไสนอขຌางตຌนลຌว ฿นการ
ยกระดับการรายงานขาวสูวารสารศาสตร์บบมีสวนรวม (Participatory Journalism) ทีไองค์กร
สืไอท างาน฿กลຌชิดกับผูຌรับสารละชุมชนขาวทีไสรຌางขึๅน อันจะกิดประยชน์฿นการพิไมคุณคา฿หຌขาว
ทีไน าสนอ ตอบสนองความตຌองการของกลุมปງาหมายเดຌตรงประดใน ละสรຌางความภักดีตอบ
รนด์องค์กรขาว ผูຌศึกษาสรุปปຓนขຌอสนอนะ฿นการท างานขององค์กรสืไอ ดังนีๅ 

1. การสรຌางความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ทีไหลากหลายรูปบบละหลากชองทางกับผูຌรับ
สาร พัฒนาสูชุมชนขาวทีไชืไอมยงความรวมมือกันอยางปຓนระบบ พืไอ฿หຌมีการ
รวมมือกัน฿นกระบวนการขาวทีไหลากหลาย รอบดຌาน ครอบคลุมทัๅงพืๅนทีไละ
ประดในขาว  

2. สรຌางนวัตกรรมหรือระบบ฿นการจัดการกับขຌอมูลจากผูຌรับสารทีไเดຌมา ทัๅงระบบ฿นการ
สืบคຌน มอนิตอร์ รูปบบ฿นการปຂดพืๅนทีไการมีสวนรวม ละชองทาง/พลใตฟอร์ม฿น
การน าขຌอมูลจากผูຌรับสารมาน าสนอทีไหลากรูปบบ ละปຓนระบบ ชวยอธิบาย
ประดในขาว สะทຌอนมุมมอง ตอยอดรายงานขาวผานสืไอทีไหลากหลาย จะท า฿หຌสังคม
หในคุณคาของการมีสวนรวมกับกระบวนการสืไอขาว ละน าเปสูการพัฒนาความ
รวมมือทีไขຌมขใง ฿นการท าขาวทีไลึกละรอบดຌานเดຌพิไมขึๅน 

3. มีนยบาย฿นการ฿ชຌงานขຌอมูลจากผูຌรับสารทีไชัดจน ก าหนดทิศทางรูปบบ฿นการ฿ชຌ 
ละมีการสรຌางหนวยงาน/ฝຆายฉพาะ฿นการท าหนຌาทีไจัดการขຌอมูลจากผูຌรับสารพืไอ
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ลดภาระของผูຌสืไอขาวละบรรณาธิการ จะสามารถท า฿หຌคຌนหา ตรวจสอบ คัดลือก
น ามา฿ชຌเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทัๅงนีๅการศึกษาฉบับนีๅ ปຓนพียงการศึกษาขຌอมูลจากผูຌรับสาร฿นงานขาว฿นมิติของ
กระบวนการการน ามา฿ชຌ ฿นการศึกษาวิจัยพิไมติมกีไยวกับประดในนีๅควรมีการศึกษา฿นบริบทของ
นืๅอหาทีไน าสนอ กระบวนการตรวจสอบขຌอมูลพืไอความนาชืไอถือ รวมถึงจริยธรรม฿นการน า
ขຌอมูลจากผูຌรับสารมา฿ชຌ฿นกระบวนการสืไอขาว พืไอสามารถอธิบายละออกบบกระบวนการ฿ชຌ
งานขຌอมูลจากผูຌรับสารอยางรอบดຌานตามบริบทของประทศเทย 
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