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ค ำสัไงคณะนิทศศำสตร์ละนวัตกรรมกำรจัดกำร 
ทีไ ๑๒ / ๒๑๑๙ 

รืไอง  ตงตัๅงผูຌทรงคุณวุฒิประจ ำกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี ๒๑๑๙  

    

   พืไอ฿หຌการด านินครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิประจ าปี ๎๑๑๕ ด านินเป
ดຌวยความรียบรຌอยละมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ านาจตามความ฿นขຌอ ํ๕ ของขຌอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วา
ดຌวยการการด านินงานของสวนงานภาย฿นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๎๑๑๓ จึงตงตัๅง
ผูຌทรงคุณวุฒิประจ าการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๎๑๑๕ ดังนีๅ 

  ผูຌทรงคุณวุฒิภาย฿น 

     ํ.  ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล บใญจรงค์กิจ 

     ๎.  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ  
     ๏.  รองศาสตราจารย ์ดร.จิตราภรณ ์ สุทธิวรศรษฐ ์  

     ๐.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประทมุ  ฤกษ์กลาง  

     ๑.  รองศาสตราจารย ์ดร.อุษา  บิๅกกิๅนส ์   

     ๒.  รองศาสตราจารย ์พัชนี  ชยจรรยา   

     ๓.  ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสนัต ์กดิวบิูลย์วช 

     ๔.  ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ   

     ๕.  ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์นตร   

     ํ์. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต  

     ํํ. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.อศัวนิ  นตรพธิ์กຌว  

  ํ๎. อาจารย์ ดร.วิชียร  ลัทธิพงศ์พันธ ์ 

  ผูຌทรงคุณวุฒิภายนอก 

ํ. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์ 
๎. รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ 
๏. รองศาสตราจารย์ ขนบพันธ์ อีไยมอภาส 

 

/ ๐. รองศาสตราจารย ์... 
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๐. รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช 

๑. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.จนิตวรี์ กษมศขุ 

๒. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ฿ตຌฟ้าพูล 

๓. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตวิิบูลย์ 
๔. อาจารย์ ดร.มาริสา จันทมาศ 

๕. อาจารย์ ดร.ศรัณยธ์ร ศศิธนากรกຌว 

 

  ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅ ถึงวันทีไ ๏์ กนัยายน ๎๑๒์ 

      

             สัไง  ณ  วันทีไ  ํ  มิถนุายน  พ.ศ. ๎๑๑๕ 

       

                          ิศาสตราจารย ์ดร.ยุบล บใญจรงค์กิจี 
                      คณบดีคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ 
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ค ำน ำ 

 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ ประจ าป  โ55้ หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์          
ละการจัดการ มีผลงานทีไผานการพิจารณาจากผูຌอานประมินจ านวน ใๆ รืไอง ละเดຌน าสนอผลงาน      
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฿นวันศุกร์ทีไ แ กรกฎาคม โ55้ 

 การผยพรผลงานทางวิชาการจากการประชุมสัมมนาวิชาการดังกลาว ประกอบดຌวยบทความทีไ
กีไยวขຌองกับหัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ ฿นหัวขຌอยอยดังนีๅ 

กลุมทีไ แ  นวัตกรรมการสืไอสารออนเลน์  
กลุมทีไ โ  ชมหนัง ดูละคร ละฟังพลง  
กลุมทีไ ใ  มุมมองการสืไอสารกับสังคม  
กลุมทีไ ไ  การสืไอสารการตลาดทีไหลากหลาย  

 บทความวิชาการ฿นกลุมยอยดังกลาว มีผลจากการศึกษาอันปຓนประยชน์ตอวงวิชาการดຌานนิทศ
ศาสตร์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการขอขอบคุณผูຌขียนบทความ ผูຌประมินบทความ ผูຌทรงคุณวุฒิประจ า
สาขาวิชาทุกทานทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ฿นครัๅงนีๅ 

 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประชุมสมัมนำวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี โ559 

แ. หลักกำรละหตุผล 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยละงานสรຌางสรรค์
ทางวิชาการ  ดยมีนยบายสงสริมละสนับสนุน฿หຌคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาละบุคคล
ทัไวเปผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ ละนวัตกรรมอยางตอนืไอง  พืไอพัฒนาผลงานทางวิชาการ  การวิจัย  
ตลอดจนปຓนกลเกหนึไงทีไสนับสนุน฿หຌมีการประยุกต์฿ชຌองค์ความรูຌ  พืไอปຓนฐานส าหรับการพัฒนาดຌานวิชาการ
การรียนการสอน  การพัฒนาชุมชน  ละสังคมทีไกีไยวขຌอง฿หຌปຓนทีไยอมรับตอสาธารณะชนทัๅง฿นองค์กร ละ
สรຌางความรวมมือกับสถาบันอืไนโ  ปຓนการลกปลีไยนความรูຌ  ประสบการณ์  ฿หຌงานทีไ มีคุณคาเดຌน าเป฿ชຌ
ประยชน์ ละผยพร฿นวงวิชาการอยางกวຌางขวาง   

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ จึงหในสมควรครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ประจ าป โ559 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ ดยมี หัวขຌอยอย คือ นวัตกรรมนิทศศาสตร์
การตลาด นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละสารสนทศ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมนิทศศาสตร์พืไอการ
พัฒนา พืไอปຓนวทีสาธารณะดຌานการวิจัย ละวิชาการ฿หຌกับคณาจารย์  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา            
เดຌลกปลีไยนความรูຌอันจะน าเปสูการสรຌางครือขายความรวมมือทางวิชาการ  พืไอ฿หຌกิดการพัฒนา
ผลงานวิจัย  สรຌางสรรค์งานวิชาการทีไขຌมขใง  ยัไงยืน  ตอบสนองความตຌองการทางสังคม ละประทศชาติ
ตอเป 

โ. วัตถุประสงค์ 

แ. พืไอปຓนวที฿หຌนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเปเดຌน าสนอผลงาน ละผยพรผลงานทาง
วิชาการสูสาธารณชน ละชุมชนวิชาการ 

โ. พืไอลกปลีไยนขຌอคิดหใน ประสบการณ์ อันจะน าเปสูการพัฒนางานวิจัย ละงานสรຌางสรรค์ทาง
วิชาการทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

ใ. พืไอรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการ฿นรูปบบอกสารทางวิชาการ ละสรຌางครือขาย฿นการ
สรຌางสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหวางนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเป฿นสถาบันการศึกษาตางโ 
รวมมือกัน฿นการพัฒนางานทางวิชาการ ละอืไนโ ทีไกีไยวขຌองตอเป 

3. วิธีด ำนินกำร  

 แ. น าสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักศึกษา ละบุคคลทัไวเป 

 โ. การบรรยายพิศษ ดยวิทยากรรับชิญ 
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4. ผูຌขຌำรวมครงกำร 

 แ. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ 

 โ. นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐละอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ละผูຌสน฿จทัไวเป 

5. ระยะวลำด ำนินกำร 

 วันศุกร์ทีไ แ กรกฎาคม โ55้ 

6. สถำนที ่

 หຌอง ๆเแแ ชัๅน ๆ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส าหรับปຂดงาน 

 หຌอง ๆเเใ, 6004, 6005 ละ 6006 ๆ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส าหรับน าสนอผลงาน 

7. ที่ปรึกษำครงกำร 

 ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล บใญจรงค์กิจ, คณบดี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, รองคณบดีฝຆายวิชาการ 

8. ผูຌรับผิดชอบครงกำร 

 ผูຌรับผิดชอบครงกำร: 
ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, รองคณบดีฝຆายบริหาร 

 ผูຌติดตอประสำนงำนละด ำนินกำร: 

 นางสาวศกุนี  อิไมกระทก  นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวปาริชาติ  บอค า  นักวิชาการศึกษา 

นายอกพงษ์  สิทธิพงษ์   นักวิชาการศึกษา 

นางสาวธันย์ชนก จันทร์รุงรือง  จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป 

9. ผลที่คำดวำจะไดຌรับ 

 แ. คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ละบุคลากรของสถาบันการศึกษาตางโ เดຌผยพรผลงานละ
ลกปลีไยนองค์ความรูຌละประสบการณ์ระหวางกัน 

 โ. นักศึกษาสามารถส ารใจการศึกษาเดຌตรงตามกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
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แเ. ก ำหนดกำรรับบทควำม 

รำยละอียด วัน-ดือน-ปี 

ลงทะบียนละสงบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ 
(ลวงหนຌา Early Bird Registration) 

ตัๅงตบัดนีๅ – โเ มษายน โ55้ 

ลงทะบียนละสงบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ 

(ปกติ Regular Registration) 

โแ มษายน – แๆ พฤษภาคม 
โ55้ 

ปຂดรับบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ แๆ พฤษภาคม โ55้ 

ประกาศผลการพิจารณา ่ มิถุนายน โ55้ 

ปຂดรับบทความจากวิทยานิพนธ์/การคຌนควຌาอิสระ (ฉบับกຌเข) แ็ มิถุนายน โ55้ 

ประกาศรายชืไอละผลงานทีไเดຌรับการน าสนอ โแ มิถุนายน โ55้ 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ แ กรกฎาคม โ55้ 

 

แแ. ก ำหนดกำรน ำสนอผลงำน 
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ก ำหนดกำรกลุมยอย หຌอง 6003 

กลุมที่ แ นวัตกรรมกำรสื่อสำรออนไลน์ 

ผูຌด ำนินรำยกำร  ผศ.สรลักษณ์ พงษ์พธิ ์
ล ำดับที ่ วลำน ำสนอ หัวขຌอ ผูຌน ำสนอ 

แ. แใ.โ5–แใ.ไเ น. ปัจจัยการตลาดชิงประสบการณท์ีไ฿ชຌทคนลยีความจริงสรมิ
ผานคมปญสืไอสารการตลาด 

คุณชลิดา อูผลจรญิ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
โ. แใ.ไเ–แใ.55 น. พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน ์ ความพึงพอ฿จละการ

น าเป฿ชຌประยชน์ของคน฿นกรุงทพมหานคร 
คุณกฤษณี  สือ฿หญ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ใ. แใ.55–แไ.แเ น. ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅออาหารออร์กนิคออนเลน์ของ
ผูຌบริภค 

คุณชัญญา  ชีนิมิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ไ. แไ.แเ–แไ.โ5 น. การศึกษาพฤติกรรมการสืไอสาร กับการสงตอขຌอมลูผาน
อพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอาย ุ

คุณกิรณา สมวาทสรรค ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
5. แไ.โ5–แไ.ไเ น. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร กับการรับรูຌ ทัศนคติ 

ละพฤติกรรมของผูຌบริภคผานพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์  
คุณดาณี ทรงศิริดช 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ๆ. แไ.ไเ–แไ.55 น. การวิคราะห์การสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์

ทีไมีผลตอพฤติกรรมละทัศนคติของผูຌบริภคจนอรชัไนวาย ฿น
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คุณกุลนดิา ยຌมทิม 
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คุณมษา วัฒนพิชัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

่. แ5.แเ–แ5.โ5 น. รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียง
ทางอินสตากรม 

คุณอังฌุพร ตันติตระกูล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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คุณอาสภา รัตนมุงมฆา 
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ใ. แใ.55–แไ.แเ น. กลยุทธ์การสืไอสารชอง Gutumdai พืไอสรຌางรายเดຌผานวใบเซต์ 
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คุณวิชชุดา กิมอวม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
็. แไ.55–แ5.แเ น. ลิฟซิกดอะซีรีไส์ : การสรຌางความผูกพันของกลุมฟนผานการ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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แ. แใ.โ5–แใ.ไเ น. การรับรูຌขาวสาร ทัศนคติละพฤตกิรรมของกลุมรงงาน
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สรຌางสรรค์฿นจังหวัดนาน  

คุณทิพย์สดุา ปานกษม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ความพึงพอ฿จละการน าเป฿ชຌประยชน์ของคน฿น
กรุงทพมหานคร 

 กฤษณี  สือ฿หญ ละพัชนี ชยจรรยา 
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 การศึกษาพฤติกรรมการสืไอสาร กับการสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ 
 กิรณา สมวาทสรรค์ ละกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ 

แไ 

 กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร  กับการรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรม 

ของผูຌบริภคผานพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
 ดาณี ทรงศิริดช ละพัชนี ชยจรรยา 

โ็ 

 การวิคราะห์การสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีผลตอพฤติกรรม 

ละทัศนคติของผูຌบริภคจนอรชัไนวาย฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการ 

 กุลนิดา ยຌมทิม ละวรัชญ์ ครุจิต 

ไ็ 

 ความสัมพันธ์ระหวาง ทัศนคติ ละ พฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคตอการสืไอสารการตลาด 

ของรຌานคຌาสินคຌาฟชัไนออนเลน์ทีไเมมีหนຌารຌาน 

 มษา วัฒนพิชัย ละธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 

6็ 

 รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงทางอินสตากรม 

 อังฌุพร ตันติตระกูล ละจิตราภรณ์ สุทธิวรศรษฐ์ 
่็ 

 

หนຌา 



 

สารบัญ (ตอ) 

หนຌา 

 

 ทัศนคติ พฤติกรรมการปิดรับละความพึงพอ฿จของผูຌชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

 อาสภา รัตนมุงมฆา ละจิตราภรณ์ สุทธิวรศรษฐ์ 
แเโ 

 ผลกระทบจากนวดนตรีตอการสรຌางมนภาพของนักรียนดนตรี฿นกรุงทพมหานคร 

 พีรวัส ทันอินทรอาจ ละวิชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ 
แโแ 

 การวิคราะห์การลารืไอง฿นภาพยนตร์รืไอง Les Misérables   

 ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ ละอัศวิน นตรพธิ์กຌว 
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 การสืไอสารบบมีสวนรวมพืไอสงสริมการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์฿นจังหวัดนาน 

 ทิพย์สุดา  ปานกษม ละพรพรรณ ประจักรนตร 

แ55 

 การสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง 
 หทัยชนก รัตนาชาตรี ละธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 

แ็็ 

 กระบวนการปลีไยนปลงสืไอพืๅนบຌานการฟ้อนลใบฟ้อนทียน 

 วลัญช์ภัทร จียังศุวัต ละพรพรรณ ประจักรนตร 

แ้เ 

 กลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผศาสนาพุทธนิกายซในของพระติช นัท ฮันห์ 
 ณัฐภัทร์ พงษ์สาร์ ละประทุม ฤกษ์กลาง 

โแแ 

 อิทธิพลของสืไอ ละประสบการณ์ท าศัลยกรรม ทีไมีตอความพึงพอ฿จ การตัดสิน฿จท าซๅ า  
ละการบอกตอของผูຌหญิง 

 จารุวรรณ  อินทะว ละบุหงา ชัยสุวรรณ 

โใเ 

 ตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทย 

 สภณ ศรีวัฒนะ ละธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 
247 

 

  

หนຌา 



 

สารบัญ (ตอ) 

หนຌา 

 

 รูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ ความนาชืไอถือ 

ละพฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยวตางประทศ 

 อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธิ์ ละพัชนี ชยจรรยา 

โ็แ 

 กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระสของประทศเทยผานสืไอสังคมออนเลน์ 
 สรัสนันท์ ค าดีบุญ ละอัศวิน นตรพธิ์กຌว 

โ่้ 

 การวิคราะห์ครงสรຌางกลุมพหุของคุณคาตราสินคຌาส าหรับธุรกิจการคຌาสมัย฿หม  
฿นอ าภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา 

 อนุวัต สงสม 

ใเไ 

 กลยุทธ์การสืไอสาร ละการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัทตยตຌา  
มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ผานชุมชนออนเลน์ 

 ภัทรพงศ์ หลาเพรจน์ ละยุบล บ็ญจรงค์กิจ 

ใแ5 

 

 

 

หนຌา 
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พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ความพงึพอ฿จ 

ละการน าเป฿ชຌประยชน์ของคน฿นกรุงทพมหานคร 
Usage  of  LINE  Application,  Satisfaction  and  Capability   

for  Bangkok  Citizen 

 

กฤษณี  เสือใหญ่1 

พัชนี ชยจรรยา2 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ความพึงพอ฿จละการ
น าเป฿ชຌประยชน์  ของคน฿นกรุงทพมหานคร  ป็นการวิจัยชิงปริมาณ  ดย฿ชຌวิธีการวิจัยชิงส ารวจ กใบ
ขຌอมูล ดย฿ชຌบบสอบถาม ดยมีประชากรปງาหมายคือ ผูຌทีไมีบัญชี อพพลิคชัไนเลน์   ทีไอาศัยอยู฿น
กรุงทพมหานคร  ขຌอมูลส าหรับการศึกษาครัๅงนีๅป็นขຌอมูลจากตัวอยาง 399 คน จากการสุมตัวอยาง
บบอยางงาย  ิSimple  Random Sampling)   ฿ชຌคาความถีไ รຌอยละ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน฿นการวิคราะห์ขຌอมูลบืๅองตຌน ละ฿ชຌสถิติ f-Test  (One–Way ANOVA)  t-Test ผลการศึกษา
พบวา ประชากร฿นกรุงทพมหานครมีประสบการณ์฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  2 ปมากทีไสุด มีความถีไ฿น
การ฿ชຌคือปຂดอพพลิคชัไนเลน์ทัๅงวัน  ดยจะ฿ชຌอพพลิคชัไน  มากกวา  5  ชัไวมงตอวัน  ชองทางทีไ฿ชຌ
อพพลิคชัไนเลน์คือ iPhone/ipad  ประชากรสวน฿หญ฿ชຌฟังก์ชัไน Chat  มากทีไสุด  ละสวน฿หญ
ประชากรทีไ฿ชຌอพพลิคชัไนคยหลด Sticker  Line  ฿น  Office  Account  ละ฿น  Sticker  Shop  ฿น
ดຌานปัจจัยทีไมีผลตอการลือกหลด  Sticker  Line  พบวา  สวน฿หญชอบคารคตอร์  ละจะหลด  1 

ครัๅงตออาทิตย์  สวนความคิดหในตอ Sticker  Line   พบวา  ประชากรมีความคิดหใน  วาสามารถ฿ชຌทน
ค าพูดเดຌ  ละจะ฿ชຌทนความรูຌสึกตางโ   

วัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงานกลุมตัวอยางมีความคิดหในตอการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ ดยวัตถุประสงค์
ทีไ฿ชຌจะ฿ชຌพูดคุยกับพืไอน  ฿นดຌานความพึงพอ฿จ  กลุมตัวอยางมีความคิดหใน  ดยรวมอยู฿นระดับมาก
ชนกัน  พบวาอพพลิคชัไน฿ชຌงานงาย   

มีการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นดຌานการสืไอสาร  ดຌานวลา  ดຌานสังคม/การสดงออก  ดຌานความ
บันทิง  ละดຌานการท างาน นอกจากนีๅยังพบวา พศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยทีไ
ตกตางกัน มีพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ทีไเมตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

                                                           

1
 นักศึกษาปริญญาท สาขาวิชานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2
 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวางผน  

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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Abstract 

The purpose of this survey research is to study usage behavior of LINE Application, 

satisfaction, and capacity for Bangkok citizen. The population of this research was LINE 

Application account users who lived in Bangkok. Questionnaires were used for data 

collection from 399 samples selected by simple random sampling. Statistical applications 

were frequency, percentage, means, and standard deviation for data analysis. In addition, 

hypothesis testing used Chi-Square, T-Test, and One-Way ANOVA was significantly 

different at 0.5. The result of the research found that population in Bangkok had 

maximum experience for two years in LINE Application usage. Frequency of the online 

application was for all day with over 5 hours per day. Channels of application usage were 

iPhone and ipad. Most population used the application for chatting, and downloaded 

Sticker Line in Official Account and Stick Shop. A factor of downloading Sticker Line was 

characteristics preference for once a week downloaded. The population thought that 

Sticker Line was able to express their messages and emotional feelings. 

 The sample’s opinions to the objective of usage of LINE Application for chatting 
were in high level, and they also had high level in satisfaction in ease of application 

usage. 

 The usages of LINE Application in communication, time, society/expression, 

entertainment, and work find that the sample’s opinions for overall were in high level. 
They used the application for information exchange in communication and time saving. 

Moreover, averages of sex, age, educational level, and income not related to usage 

behavior of LINE Application  were significantly different at 0.05 

 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 
การสืไอสาร ป็นครืไองมือทีไป็นสืไอกลางทีไมนุษย์฿ชຌติดตอสืไอสาร  พืไอลกปลีไยนความรูຌ  ความคิด  

ความรูຌสึกนึกคิด  ความขຌา฿จ  การสืไอสารจึงป็นสิไงจ าป็น฿นการด ารงชีวิตอยูรวมกันของมนุษย์฿นสังคม  
การสืไอสารจึงป็นปัจจัยส าคัญ฿นการถายทอดความรูຌวิทยากร  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมวลมนุษย์จาก
ยุคสูยุคตอโกันมา  การสืไอสารนัๅนมีลักษณะป็นกระบวนการ  คือ  ป็นปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅนอยาง
ตอนืไองกันละมีการปลีไยนปลงอยูตลอดวลา  การสืไอสารจึงเมมีจุดริไมตຌนละจุดสิๅนสุด ิประทุม  ฤกษ์
กลาง , 2557ี 

การสืไอสาร฿นปัจจุบันเดຌกຌาวขຌาสูยุคของลกดิจิตอลทคนลยีการสืไอสารชวยท า฿หຌชีวิตความ
ป็นอยูของคน฿นสังคมสะดวกสบายมากขึๅนชองวาง฿นการสืไอสารระหวางผูຌสงสารละผูຌรับสารมีขนาดลใก
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ลง ท า฿หຌผูຌคนสามารถติดตอสืไอสารกันเดຌงาย ดຌวยการพัฒนารูปบบของทคนลยีทีไพกติดตัวผูຌ฿ชຌอยู
ตลอดวลาอยางสมาร์ตฟน ิSmartphone) ละอพพลิคชัไน ิApplication) บนสมาร์ตฟน ท า฿หຌผูຌ฿ชຌมี
ชองทาง฿นการติดตอสืไอสารมากกวาการสนทนาผานทางทรศัพท์ดຌวยการสนทนาผานขຌอความ ิChatี 
บนอพพลิคชัไนทีไถูกพัฒนาขึๅนพรຌอมกัน รูปบบของอพพลิคชัไนส าหรับการชทนัๅนมีหลายบบ 
ดยฉพาะอพพลิคชัไนทีไถูก฿ชຌกันอยางพรหลาย฿นประทศเทยมากกวา   18 ลຌานคนซึไงถือป็นจ านวน
ประชากรถึงหนึไง฿นสามของประทศเทย 

เลน์ ิLINE) หมายถึง อพพลิคชัไนส าหรับการสนทนาบนอุปกรณ์การสืไอสารรูปบบตางโ ชน  
สมาร์ตฟน คอมพิวตอร์ ละทใบลใต ิTablet) ผูຌ฿ชຌสามารถสืไอสารดຌวยการพิมพ์ขຌอความจากอุปกรณ์
การสืไอสารครืไองหนึไงเปสูอีกครืไองหนึไง เดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความสามารถหลากหลายพืไอรองรับการ฿ชຌ
งานของผูຌ฿ชຌหลายโ ดຌาน จุดดนทีไท า฿หຌเลน์ตกตางกับอพพลิคชัไนส าหรับการสนทนารูปบบอืไนโ คือ 
รูปบบของ สติกกอร์ ิStickerี ทีไสดงอารมณ์ละความรูຌสึกของผูຌ฿ชຌทีไหลากหลาย ชน สติกกอร์
สดงความรูຌสึกขัๅนพืๅนฐาน สติกกอร์ตามทศกาลละวันส าคัญ สติกกอร์ของตราสินคຌาตางโ ละสติก
กอร์การ์ตูนทีไมีชืไอสียง ป็นตຌนอยางเรกใตาม เลน์ยังคงป็นอพพลิคชัไน฿หม฿นอุตสาหกรรมสมาร์ตฟนทีไ
พิไงปຂด฿หຌบริการตัๅงตป 2554 ป็นตຌนมา 

 นอกจากเลน์  จะป็นอพพลิคชัไนทีไ฿หຌบริการบบ Instant  Messaging  คือสามารถสงขຌอความ
ตຌตอบหากันท านองดียวกับอพพลิคชัไน WhatsApp  หรือปรกรม MSN Messenger เดຌลຌวยังมี
บริการบบ Free Voice Call ดຌวย  คือสามารถทรศัพท์หากันผานครือขาย 3G,EDGE,Wi-Fi เดຌทุกทีไ  
ทุกวลาดยเมตຌองสียคา฿ชຌจาย฿ดโ พิไมติม  จนมีคนกลาววา เลน์ป็นอพพลิคชัไนทีไรวมความสามารถ
ของ WhatsApp ละ Wi-Fi  อาเวຌ฿นหนึไงดียว 

 ปัจจุบันนีๅ เลน์ ยังเดຌพิไมฟจอร์  Timeline ซึไงมีลักษณะการ฿ชຌงานคลຌายคลึงกับ  Timeline ของ 
Facebook  คือคุณสามารถบงปันขຌอมูล  อัพดทสถานการณ์ตางโ  ผานการพสต์รูปภาพ  ละการตัๅง
สถานะ  ดยทีไพืไอนสามารถขຌามาคอมมຌนท์เดຌ  นับวา เลน์ ป็นอพพลิคชัไนทีไมีฟังก์ชัไนการ฿ชຌงานครบ
ครัน฿นหนึไงดียว  ตอบจทย์เลฟ์สเตล์ของคนรุน฿หมเดຌอยางครบถຌวน  จึงเมนาปลก฿จลยทีไ เลน์จะเดຌรับ
ความนิยมอยางลຌมหลาม 

เลน์ เดຌรับการพัฒนาขึๅนครัๅงรกมืไอป 2554 ณ ประทศญีไปุຆน ดยบริษัท NHN Japan ซึไงป็น
บริษัททีไ฿หຌบริการอินทอร์นใต กม ละระบบการสืบคຌนขຌอมูล ิSearch Engine) เดຌรวมมือกับบริษัท 
Naver Japan Corporation ละบริษัท Livedoor   รวมกันพัฒนาขึๅนดยปรับปรุงรูปบบการ฿ชຌงานทีไ
หลากหลายพืไอรองรับการ฿ชຌงานของผูຌ฿ชຌอยาง ตอนืไองค าวา เลน์กิดขึๅนหลังจากทีไประทศญีไปุຆนกิด
ผนดินเหวครัๅง฿หญ฿นประทศ มืไอป 2554 มีชืไอวา Tohoku Earthquake หตุการณ์ดังกลาวนัๅนท า฿หຌ
ระบบการติดตอสืไอสารของประทศญีไปุຆนป็นอัมพาต ขาดการติดตอสืไอสารภาคพืๅนดิน ประชาชน฿น
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ประทศตຌอง฿ชຌบริการทรศัพท์สาธารณะทีไถูกติดตัๅงปรกรมอัตนมัติเวຌ฿หຌสามารถ฿ชຌเดຌ มืไอกิดหตุการณ์
ภัยพิบัติทีไเมคาดฝัน ประชาชนจ านวนมากตຌองขຌาถวพืไอรอรับการบริการ จึงป็นทีไมาของค าวา   เลน์  
ซึไงปลวาการขຌาถวดังทีไเดຌกลาวมา฿นขຌางตຌนเลน์ป็นอพพลิคชัไนทีไถูก฿ชຌกันอยางพรหลาย฿นประทศ
เทยจึงสามารถกลาวเดຌวาอพพลิคชัไนเลน์นัๅน  มีอิทธิพลตอคน฿นประทศเทยเมมากกในຌอย  

฿นป 2014 , LINE ผยมีผูຌ฿ชຌทัไวลกกวา 400 ลຌานคน  มีอัตราติบตสูงถึง 33%  มีผูຌ฿ชຌ เลน์ ฿น
ประทศเทยกวา 24 ลຌานคน   มีอัตราติบตสูงถึง 20%  ประทศเทยมีผูຌ฿ชຌ เลน์ สูงสุดป็นอันดับทีไสอง
ของลก รองจากญีไปุຆน  มีการสงขຌอความผาน เลน์ ฉลีไยสูงถึงประมาณ 10 พันลຌานครัๅงตอวัน  มีการสง 
Sticker ผาน เลน์ ฉลีไยสูงถึงประมาณ 18 พันลຌานครัๅงตอวัน  มีการ Post, Like , Comment บนหนຌา 
Timeline ฉลีไยสูงถึงประมาณ 92 ลຌานครัๅงตอวัน  มีการ฿ชຌ LINE Call ฉลีไยสูงถึงประมาณ 12 ลຌานครัๅง
ตอวัน  มีผูຌ฿ชຌพิไมขึๅนฉลีไยวันละประมาณ 1.6 ลຌานคน ตอวัน ิตี็ตีๅยหยี, 2556 ี 

จากความส าคัญดังกลาว  ท า฿หຌผูຌวิจัยสน฿จศึกษาพฤติกรรม฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์  ความพึงพอ฿จ
ละการน าเป฿ชຌประยชน์  ของคน฿นกรุงทพมหานคร    ซึไงป็นมืองหลวงละป็นจังหวัดทีไมีประชากร
พักอาศัยจ านวนมาก  ทีไสุด฿นประทศเทย ละผูຌคนสวน฿หญจะอยู฿นวัยท างาน บางคนกใอยู฿นวัยศึกษาลา
รียน   ซึไงตຌองมีการติดตอสืไอสารกันอยูลຌว฿นชีวิตประจ าวัน ละยิไง฿นสมัยนีๅมีสมาร์ตฟนทีไสามารถชท
กันเดຌทุกทีทุกวลา คุยกันบบหในหนຌากันเดຌ สามารถสงขຌอความหากันเดຌ สงรูปภาพทนความรูຌสึกกันเดຌ  
ประกอบกับมีสมาร์ตฟนทีไอ านวยความสะดวก฿นการ฿ชຌงาน  ท า฿หຌมีผูຌคนจ านวนมากหันมา฿ชຌงานอพพิล
คชัไนเลน์กันมากขึๅน  น าเปสูการคุยกันบบสงขຌอความมากขึๅน  เมวาจะป็นการคุยกันกับพืไอน  การคุย
กันบบตัวองกับกลุมพืไอน  การคุยกันบบตัวองกับกลุมคน฿นองค์กรบริษัท ป็นตຌน 

ผูຌวิจัยสน฿จทีไจะศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์  ความพึงพอ฿จละการน าเป฿ชຌ
ประยชน์ของคน฿นกรุงทพมหานคร   พืไอน าขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์ตางโ  ฿นดຌานการสืไอสารทัๅงภาครัฐละ
อกชน  ละชวยพัฒนาดຌานการสืไอสาร฿หຌมีความนาสน฿จพิไมมากขึๅน 

ปัญหาน าวิจัย 

1. พฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์฿นการสืไอสาร ของคน฿นกรุงทพมหานครป็นอยางเร 

2. ความพึงพอ฿จตออพพิลคชัไนเลน์ของคน฿นกรุงทพมหานคร ป็นอยางเร 

3. การน าอพพิลคชัไนเลน์เป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  ของคน฿นกรุงทพมหานคร ป็นอยางเร 

4. ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์ละการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นการสืไอสาร  
ของคน฿นกรุงทพมหานคร  มีความสัมพันธ์กันหรือเม  อยางเร 

5. ประชาชนทีไมีลักษณะประชากรทีไตกตางกัน มีพฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์฿นการสืไอสาร  
ตกตางกันหรือเม  อยางเร 

6. พฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ  หรือเม  อยางเร 
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7. ความพึงพอ฿จมีความสัมพันธ์กับการน าอพพิลคชัไนเลน์เป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  หรือเม 
อยางเร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์฿นการสืไอสาร ของคน฿นกรุงทพมหานค 

2. พืไอศึกษาความพึงพอ฿จตออพพิลคชัไนเลน์  ของคน฿นกรุงทพมหานคร  
3. พืไอศึกษาการน าอพพิลคชัไนเลน์เป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  ของคน฿นกรุงทพมหานคร  
4. พืไอปรียบทียบลักษณะประชากรทีไตกตางกัน มีพฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์  ฿นการ

สืไอสาร   
5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์ละการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นการ

สืไอสาร  ของคน฿นกรุงทพมหานคร   
6. พืไอศกึษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ฿ชຌอพพิลคชัไนเลน์กับความพึงพอ฿จ   
7. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอ฿จกับการน าอพพิลคชัไนเลน์เป฿ชຌประยชน์ ฿นการ

สืไอสาร   

สมมุติฐานของงานวิจัย 

1. ประชาชน฿นกรุงทพมหานคร  ทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกัน  มีพฤติกรรมการ฿ชຌ  
อพพลิคชัไนเลน์ตกตางกัน 

2. พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์มีความสัมพันธ์กับการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร 

3. พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ 
4. ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์มีความสัมพันธ์กับการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  

ขอบขตของการวิจัย 

ขอบขตการวิจัย฿นครัๅงนีๅ คือ คนทีไ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ ป็นครืไองมือ฿นการสืไอสาร ผานครืไองมือ
สืไอสาร  ทรศัพท์มือถือ, iPad , Notebook ละคอมพิวตอร์  ซึไงอพพลิคชัไนเลน์  จะมีทัๅงการสนทนา
บบสวนตัวกับพืไอน บบสนทนากันป็นกลุมพืไอน ป็นตຌน 

ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

1. ผลทีไเดຌจากการศึกษา฿นครัๅงนีๅจะป็นประยชน์ตอการสืไอสาร฿นดຌานตางโท า฿หຌการสืไอสารผาน
อพพลิคชัไนเลน์  มีความนาสน฿จมากยิไงขึๅน   

2. ฿นดຌานธุรกิจตางโ  สามารถน าอาขຌอมูลทีไเดຌรับ  น าเปพัฒนากลยุทธ์  ละพิไมประสิทธิภาพ฿น
การสืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์฿หຌมากขึๅน  พืไอสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขัน 



 6 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

3. ภาครัฐละภาคอกชนสามารถน าเปพัฒนาชองทาง฿นการติดตอสืไอสารกับประชาชนพืไอป็น
ทางลือก฿หมของประชาชน  ฿นการติดตามขຌอมูล  ขาวสารตางโ 

ระบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยชิงปริมาณ  เดຌท าการวิจัยดยการจกบบสอบถามจ านวน  420 ชุด  ฿หຌกับประชาชนทีไ
อาศัยอยู฿นกรุงทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางทีไมีบัญชีอพพลิคชัไนเลน์฿นการสืไอสาร  มีจ านวนทัๅงสิๅน 
ใ้้ คน  ละเมมีบัญชีอพพลิคชัไนเลน์มีจ านวน  โแ คน  ละเดຌท าการสุมตัวอย างอยางงาย  (Simple 

Random Sampling )  ดย฿ชຌครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นงานวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นบบสอบถาม  เดຌก าหนดสวนประกอบ
ของบบสอบถาม  1.  บบสอบถามกีไยวกับลักษณะทางประชากร  2.  บบสอบถามกีไยวกับพฤติกรรม
การ฿ชຌอพพลิคชัไน  3.  ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์4.  การน าเป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  
ละ฿ชຌปรกรม  SPSS  (Statistical  Package  for  the  Social  Science)  ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล  
ละ฿ชຌสถิติพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  เดຌก  คาความถีไ  (Frequency)  รຌอยละ  
(Percentade)  คาฉลีไย  (Mean)  ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ละ฿ชຌคา
สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน (Pearson  Product-moment  Corelation Coefficient)  พืไอ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวปรละ  T-test , F-test  พืไอปรียบทียบความตกตางของตัวปร  การ
ตรวจสอบครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย  ผูຌวิจัยทดสอบความทีไยงตรงชิงนืๅอหา  น าบบสอบถามทีไ฿ชຌมา
วิคราะห์ดຌวยปรกรมส ารใจรูป SPSS  พืไอหาคาความชืไอมัไนดຌวยคาสัมประสิทธิ่อลฟา ิAlfa  

Coefficientี  ของ Cronbach ดยคาความชืไอมัไนของบบสอบถาม ความพึงพอ฿จ เดຌคาอลฟา ทากับ 
เ.้โโ การน าเป฿ชຌประยชน์ เดຌคาอลฟา ทากับ เ.่่โ  

ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางสวน฿หญมีอายุ  18-22  ป  มากทีไสุด   การศึกษาของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษา
ทีไระดับปริญญาตรี  มากทีไสุด  จ านวน  248  คน   

กลุมตัวอยางมีอาชีพป็นนักรียน / นักศึกษา  มากทีไสุด  จ านวน  192  คน   ละกลุมตัวอยางมี
รายเดຌตอดือน  10,000-20,000  บาท  มากทีไสุด  จ านวน  153  คน   

 กลุมตัวอยางมีบัญชี LINE  จ านวน  399 คน  ละเมมีบัญชี LINE  จ านวน 21  คน   

 พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ 

ประชากรสวน฿หญ มีประสบการณ์฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  2  ป  มากทีไสุด  มีความถีไ฿นการ
฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ดยปຂดตลอดทัๅงวัน  ประชากรสวน฿หญ ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ตอวัน  มากกวา  5  
ชัไวมง  สวน฿หญ ฿ชຌชองทาง฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ผาน iPhone / iPad  ละจะ฿ชຌฟังช์ชัไน Chat 
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มากทีไสุด  ซึไงประชากรสวน฿หญ คยหลด  Sticker  LINE  ฿น  Official  Account  ละคยหลด  
Sticker  LINE  ฿น  Sticker  Shop   

ประชากรสวน฿หญ ลือกหลด Sticker  LINE  พราะทาทางดน฿จ จะมีการหลด  Sticker  

LINE  1 ครัๅงตออาทิตย์  ซึไงประชากรสวน฿หญสามารถยกความรูຌสึกของสติๆกกอร์เลน์เดຌถูกตຌอง  

ประชากรสวน฿หญ มีความคิดตอ Sticker LINE วาสามารถ฿ชຌทนค าพูดเดຌ  ละจะ฿ชຌ Sticker 

LINE  ทนความรูຌสึกตางโ   

พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ สวนของวัตถุประสงค์ 

จากการศึกษา  พบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไน
เลน์  ดยรวมอยู฿นระดับ  มาก  ดยมีคาฉลีไยทากับ  3.79  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ ดยรียงจาก
คาฉลีไยมากเปหานຌอย  พบวา  พูดคุยกับพืไอนมีคาฉลีไยมากทีไสุด ทากับ 4.56  รองลงมาคือ  ลกปลีไยน
ขຌอมูล / ขาวสารทีไสน฿จ  มีคาฉลีไยทากับ 4.11  ละสรຌางกระสนิยมมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด  มีคาฉลีไย
ทากับ  3.14   

 ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ 

 จากการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  
ดยรวมอยู฿นระดับ  มากทีไสุด  ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.20  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ ดยรียงจากคาฉลีไย
มากเปหานຌอย  พบวา  ฿ชຌงานงาย มีคาฉลีไยมากทีไสุด ทากับ 4.46  รองลงมาคือ  ท า฿หຌการสืไอสารของ
คุณงายขึๅน  มีคาฉลีไยทากับ 4.39  ละความพึงพอ฿จ฿นขาวสารทีไเดຌรับกับเดຌรับขาวสารทีไป็นประยชน์
กับตนอง มีคาฉลีไยทากัน คือมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด 3.89   

การน าเป฿ชຌประยชน ์

 จากการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นดຌานการ
สืไอสาร฿นระดับทีไมากทีไสุด  ดยมีคาฉลีไยทากับ 4.21   

กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นดຌานวลา฿นระดับทีไมากทีไสุด  ดยมี
คาฉลีไยทากับ 4.29   

กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นดຌานสังคม / การสดงออก  ฿น
ระดับทีไมาก  ดยมีคาฉลีไยทากับ 3.74  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ  ดยรียงจากคาฉลีไยมากเปหานຌอย  
พบวา  พืไอสดงออกดຌานความสัมพันธ์กับผูຌอืไน  มีคาฉลีไยทากับ  3.92  รองลงมาคือ  ฿ชຌพืไอสดงออก



 8 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ทางความคิดของตนอง  มีคาฉลีไยทากับ  3.76  ละ฿ชຌพืไอสรຌางอัตลักษณ์ของตนอง  มีคาฉลีไยนຌอย
ทีไสุดทากับ  3.53  ตามล าดับ 

กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นดຌานความบันทิง ฿นระดับทีไมาก  
ดยมีคาฉลีไยทากับ  4.09  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ  ดยรียงจากคาฉลีไยมากเปหานຌอย  พบวา  ป็น
หลงทีไสามารถพูดคุยกับกลุมพืไอน มีคาฉลีไยทากับ  4.40  รองลงมาคือ  ฿ชຌพืไอคลายครียด มีคาฉลีไย
ทากับ  3.97  ละ฿ชຌพืไอป็นหลงสรຌางความบันทิง฿หຌกับตนอง มีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดทากับ  3.89  

ตามล าดับ 

กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นดຌานการท างาน ฿นระดับทีไมาก  ดย
มีคาฉลีไยทากับ  3.72  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ  ดยรียงจากคาฉลีไยมากเปหานຌอย  พบวา  ฿ชຌพืไอ
ติดตามขຌอมูล / ขาวสาร฿นรืไองงาน มีคาฉลีไยทากับ  3.87  รองลงมาคือ  ฿ชຌพืไอลกปลีไยนขຌอมูล / 
ขาวสาร฿นรืไองงาน มีคาฉลีไยทากับ  3.86  ละ฿ชຌพืไอวางผน / ประชุมงาน มีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดทากับ  
3.55  ตามล าดับ 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหวางลักษณะประชากรทีไตกตาง  มีพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  
฿นการสืไอสาร 

ทดสอบสมมติฐานดย฿ชຌสถิติ   คาฉลีไย ิMeanี  สวนบีไยงบนมาตรฐาน  ิStandard 

Deviationี  ฿ชຌสถิติ t-Test  ทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไย  ฿ชຌสถิติ One-Way  ANOVA ฿นการ
วิคราะห์ขຌอมูลบืๅองตຌน  ผลการวิจัยทีไเดຌสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  กลาวคือ ลักษณะประชากรทีไ
ตกตาง  มีพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไน  ฿นการสืไอสาร 

พศชายละพศหญิง  มีพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไน  ฿นการสืไอสาร  เมตกตางกันบบมี
นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ฿นการสืไอสาร  ของตละกลุมอายุ  พบวา  เมมีความตกตาง 

กัน   อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ฿นการสืไอสาร  ของตละกลุมการศึกษา   พบวา  เมตกตาง
กัน  อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

 พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไน  ฿นการสืไอสาร  ของตละกลุมอาชีพ   พบวา  เมตกตางกัน 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 

 พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ฿นการสืไอสาร ของตละกลุมรายเดຌ  พบวา  เมตกตางกัน  
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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การทดสอบความสัมพันธ์ ระหวางพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ละการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿น
การสืไอสาร   

ทดสอบสมมติฐานดย฿ชຌสถิติ  ฿ชຌสถิติ t-Test  ทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไย  ฿ชຌสถิติ 
One-Way  ANOVA ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลบืๅองตຌน  ผลการวิจัยทีไเดຌสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  
กลาวคือ  

พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ละการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นการสืไอสาร   

 มืไอหาคาความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ละการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการ
สืไอสาร  ดຌวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน   

 พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  มีความสัมพันธ์กับการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  ทีไ
ระดับส าคัญทางสถิติทีไระดับ  0.05  ละป็นความสัมพันธ์ทางบวก  กลาวคือ  พฤติกรรมการ฿ชຌ
อพพลิคชัไนเลน์  มีการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  ฿นดຌานตางโมาก  อยางเรกใตาม  ความสัมพันธ์
ของตัวปร  ป็นความสัมพันธ์฿นระดับทีไตไ ามาก 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหวาง พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์กับความพึงพอ฿จตอ
อพพลิคชัไนเลน์ 

ทดสอบสมมติฐานดย฿ชຌสถิติ  ฿ชຌสถิติ t-Test  ทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไย  ฿ชຌสถิติ 
One-Way  ANOVA ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลบืๅองตຌน  ผลการวิจัยทีไเดຌสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  
กลาวคือ พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์กับความพึงพอ฿จตออพพลิคชัไนเลน์ 

มืไอหาคาความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไน เลน์กับความพึงพอ฿จตอ
อพพลิคชัไนเลน์  ดຌวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน   

 พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จตออพพลิคชัไนเลน์ ป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก อยางเรกใตาม  ความสัมพันธ์ของตัวปรทัๅงสองคู  เมมีความสัมพันธ์กัน 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหวาง ความพึงพอ฿จกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นการสืไอสาร 

ทดสอบสมมติฐานดย฿ชຌสถิติ  ฿ชຌสถิติ t-Test  ทดสอบความตกตางระหวางคาฉลีไย  ฿ชຌสถิติ 
One-Way  ANOVA ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลบืๅองตຌน  ผลการวิจัยทีไเดຌสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅ งเวຌ  
กลาวคือ ความพึงพอ฿จกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นการสืไอสาร 

มืไอหาคาความสัมพันธ์ระหวางความพึงพอ฿จกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นการสืไอสาร ดຌวยวิธีการ
หาคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์บบพียร์สัน   
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 ความพึงพอ฿จ  มีความสัมพันธ์กับการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  ทีไ ระดับส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ  0.001  ละป็นความสัมพันธ์ทางบวก  กลาวคือ  ความพึงพอ฿จกับการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นการ
สืไอสาร  มีความส าคัญ฿นดຌานตางโมาก  อยางเรกใตาม  ความสัมพันธ์ของตัวปร  ป็นความสัมพันธ์฿น
ระดับทีไปานกลาง 

อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1  พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ 

แ. พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์พบวา  พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไน  เดຌรับความ
นิยมอยางพรหลายละมีผูຌ฿ชຌจ านวนมาก  ดยสวน฿หญจะมีประสบการณ์฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์2 ป  
ละมีความถีไ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไน  คือ ปຂดตลอดทัๅงวัน   

 ฟังช์ชัไนทีไ฿ชຌงานมากทีไสุด  คือฟังช์ชัไน ชท  ชท ฟจอร์การ฿ชຌงานของอพพลิคชัไนเลน์  นัๅน
เมเดຌตกตางจาก What’s App, MSN, Messenger หรือ We chat  ทีไท า฿หຌราเดຌ ชท ดยตรงกับผูຌ฿ชຌ
อพพลิคชัไนเลน์ดຌวยกัน  ดຌวยการสงขຌอความ  ท า฿หຌการสนทนาระหวางผูຌสงสารละผูຌรับสาร งายละมี
ความสะดวกสบายมากขึๅน   

โ. ความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไน 

สวน฿หญลຌววัตถุประสงค์หลัก฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์   คือ  การพูดคุยกับพืไอน รวมเปถึง 
การลกปลีไยนขาวสารกัน  ระหวางพืไอนละกลุมพืไอน  ฿ชຌงานเดຌทุกที ทุกวลา  อีกทัๅงยังประหยัดวลา
฿นการสืไอสารเดຌอีกดຌวย สอดคลຌองกับทฤษฎีการ฿ชຌละสรຌางความพึงพอ฿จจากสืไอ  ทีไกลาววา  ผูຌรับสาร฿ชຌ
สืไอมวลชนพืไอตอบสนองความตຌองการสวนตัวของบุคคล ชน  ฿ชຌสืไอรียนรูຌ ฿ชຌพืไอป็นพืไอน  ฿ชຌพืไอท า฿หຌ
ลืมรืไองทีไรบกวนจิต฿จ  ฿ชຌพืไอความตืไนตຌน  ฿ชຌพืไอพักผอน  ฿ชຌพืไอสรຌางลกจินตนาการสวนตัว   ละกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ฿นระดับทีไ มาก ดย฿หຌหตุผล วา อพพลิคชัไนเลน์฿ชຌ
งานงายละยังท า฿หຌการสืไอสารงายขึๅน  ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ  พภัช  ชิดชูศิลป์  วา นักศึกษามี
ความพึงพอ฿จละการ฿ชຌประยชน์฿นอพพลิคชัไนเลน์  ฿นการ฿ชຌบริการ฿นระดับมากทีไสุด  ดยมีความพึง
พอ฿จละการ฿ชຌประยชน์฿นอพพลิคชัไนเลน์  ระดับมากทีไสุด  คือดຌานรูปบบการ฿ชຌงานละมีความพึง
พอ฿จ฿นระดับมาก  ลักษณะการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์  สวน฿หญจะนຌน฿นรืไองการสงขຌอความผานชท  
เปยังพืไอน  หรือกลุมพืไอนทีไราตຌองการจะสนทนา  สอดคลຌองกับทฤษฎีความพึงพอ฿จละการ฿ชຌ
ประยชน์  กาญจนา กຌวทพ ิโ555ี  ทีไกลาวเวຌวา  ความตຌองการของผูຌรับสารดยทัไวเปลຌว  ของตละ
บุคคลนัๅนจะป็นเปพืไอตอบสนองความตຌองการของตนอง  อาทิชน  ตຌองการขาวสารทีไป็นประยชน์กับ
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ตนอง  ตຌองการขาวสารทีไสอดคลຌองกับความชืไอ  ทัศนคติ  คานิยมของตนอง  หรือมຌตຌองการ
ประสบการณ์฿หมโ  ละสุดทຌายคือ  ตຌองการความสะดวกสบายละรวดรใว฿นการรับสาร  

ใ. ดຌานการน าเป฿ชຌเปประยชน์ 

ดຌานการน าเป฿ชຌประยชน์  ฿นดຌานการสืไอสาร  พบวา กลุมตัวอยาง฿ชຌพืไอลกปลีไยนขຌอมูล
ขาวสาร  พราะประหยัดวลา฿นการติดตอสืไอสาร  ละจะสดงออกดຌานความสัมพันธ์กับผูຌอืไน  ป็นหลง
พูดคุยกับกลุมพืไอน ละยัง฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ พืไอติดตามขຌอมูล/ขาวสาร฿นรืไองงาน  ซึไงสอดคลຌองกับ  
กาญจนา  กຌวทพ ิโ555ี  เดຌส ารวจหตุผล/ความตຌองการ฿นการ฿ชຌ สืไอ  ละพบวา  มีค าตอบถึง ใ5 
ความตຌองการ ละเดຌน ามาจัดป็นหมวดหมู฿หญโ เดຌ 5 หมวด  ชน  ความตຌองการกีไยวกับความรูຌความ
ขຌา฿จ  ความตຌองการกีไยวกับอารมณ์ความรูຌสึก  ความตຌองการกีไยวกับตนอง  ความตຌองการทางสังคม  
ละพืไอผอนคลาย/ลดความครียด 

อีกทัๅงยังสอดคลຌองกับ ประทุม ฤกษ์กลาง ิม.ป.ป.ี  วาการสืไอสารมีบทบาทหนຌาทีไตอการด านิ น
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์฿นหลายประการ ิVerderber, 1996ี 

การสืไอสารป็นครืไองมือส าคัญ฿นการติดตอลกปลีไยนระหวางมนุษย์ทีไอยูรวมกัน฿นสังคม  พืไอ
สริมสรຌางความขຌา฿จตัวตนละด ารงความป็นตัวตน  พืไอการพัฒนาความสัมพันธ์ระหวางบุคคล  การ
สืไอสารพืไอการถายทอดขຌอมูลขาวสาร   

฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅ  พบวา อายุ  การศึกษา อาชีพ  รายเดຌ  มีพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  
฿นการสืไอสาร  เมตกตางกัน  นืไองจาก฿นการท าวิจัย฿นครัๅงนีๅ  ลักษณะทางประชากร  มีความเมตกตาง
กัน   ทัๅง฿นดຌานของอายุ  การศึกษา  อาชีพ รายเดຌ  ท า฿หຌพฤติกรรมการ฿ชຌเมตกตางกัน  ซึไงพฤติกรรม
สวน฿หญ  จะ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์฿นการสืไอสาร  อีกทัๅงยังมีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ฿น
ระดับทีไมาก  ละอพพลิคชัไนเลน์  ยังสามารถ฿ชຌเดຌ฿นทุกพศ  ทุกวัย  ฿ชຌเดຌทุกทีไ  ทุกวลา   

อีกทัๅงพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ มีการน าเป฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร  ฿นดຌานตางโมาก  
พราะการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ฿นการสืไอสารสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์  เดຌอยางมากมาย
ละยังสามารถน าเป฿ชຌประยชน์฿นรูปบบตางโเดຌ อาทิชน  ดຌานการสืไอสารดຌานวลาดຌานสังคม / การ
สดงออกดຌานความบันทิงดຌานการท างาน 

฿นสภาพสังคมปัจจุบันทีไอาจรียกเดຌวาป็น  สังคมยุคสืไอสาร  ซึไงความจริญกຌาวหนຌาหรือความอยู
รอดของสังคมขึๅนอยูกับคน฿นสังคม  เดຌรบขຌอมูลขาวสารทีไถูกตຌองทันวลา  ละปรับตัวเดຌอยางหมาะสม   

จากการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ฿นการสืไอสาร  สามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌหลากหลายดຌาน  
หลากหลายรูปบบ จึงท า฿หຌพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  มีความสัมพันธ์กับการน าเป฿ชຌประยชน์
อยางมาก  ดูเดຌจากความนิยมละจ านวนของผูຌ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ทีไมีจ านวนมากพิไมขึๅนอยางตอนืไอง   
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ขຌอสนอนะ 

ผลการวิจัยรืไองการศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  ความพึงพอ฿จละการน าเป฿ชຌ
ประยชน์  ของคน฿นกรุงทพมหานคร  ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะ  ดังตอเปนีๅ 

1.  จากการศึกษาพบวา  พฤติกรรมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์  มีความสัมพันธ์กับการน าเป฿ชຌ
ประยชน์  ฿นการสืไอสาร    ฿นดຌานตางโ  ชน  ดຌานการสืไอสาร  ดຌานวลา  ดຌานสังคม/การ
สดงออก  ดຌานความบันทิง  ละดຌานการท างาน  ดังนัๅนองค์กรหรือบริษัทตางโ  ควร฿หຌ
ความส าคัญละควรน าเปประยุกต์฿ชຌ  ฿หຌหมาะสมกับลักษณะงาน 

2. จากการศึกษาพบวา  พฤติกรรมการ฿ชຌ  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จตออพพลิคชัไนเลน์   

ป็นความสัมพันธ์ป็นความสัมพันธ์  ฿นทางบวก  ดังนัๅน ผูຌ฿หຌบริการควร฿หຌความส าคัญกับการพัฒนา  

ครืไองมือสืไอสาร฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์   ฿หຌ฿ชຌงานงายกับรูปบบละวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงาน  ละ
พัฒนาอพพลิคชัไนเลน์฿หຌตรงกับความตຌองการของผูຌ฿ชຌงาน 

ขຌอสนอนะส าหรบัการท าวิจัยครัๅงตอเป 

1. ควรศึกษาการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ ฿นพืๅนทีไอืไนโ พิไมติม นอกหนือจากสิไงทีไผูຌวิจัยเดຌ 
ท าการศึกษา พืไอ฿หຌงานวิจัย  สมบูรณ์มากขึๅน 

2. ควรศึกษารืไองสัญลักษณ์ สัญญะ พิไมติม พืไอ฿หຌทราบถึงพฤติกรรมละความคิดหในกีไยวกับ 

ผลทีไเดຌจากการ฿ชຌ  
 ใ. การศึกษาครัๅงตอเปควร ท าการศึกษาปรียบทียบพฤติกรรมการ฿ชຌ LINE , การ฿ชຌ What App 

, การ฿ชຌ WeChat  ป็นตຌน ดยยกตามพฤติกรรมการ฿ชຌ  ดยจาะลึกมากขึๅน   
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การศึกษาพฤติกรรมการสืไอสาร กับการสงตอขຌอมูล 

ผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอาย ุ

The study of  communication behaviour in Line Application data 

sharing of elderly people 

 

 

กิรณา สมวาทสรรค์1 
กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยรืไองการศึกษาพฤติกรรมการสืไอสาร กับการสงตอขຌอมูลผานอพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ
มีวัตถุประสงค์ แ. พืไอศึกษาพฤติกรรมการสืไอสารผานอพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ  2.พืไอศึกษาลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ละการสงตอขຌอมูล฿นอพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ 

การศึกษาครัๅงนีๅป็นการวิจัย (Mixed-Methodology designี ละ฿ชຌวิธีการกใบขຌอมูลดຌวยการ
จกบบสอบถาม ละบบสอบถามออนเลน์ (Online Questionnaire) จ านวน 400 ตัวอยาง สถิติทีไ฿ชຌ
฿นการวิคราะห์ขຌอมูลคือ คารຌอยละ คาฉลีไย คาบีไยงบนมาตรฐาน ละการทดสอบสถิติเคสควร์  ละ฿ชຌ
การสัมภาษณ์ผูຌ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไลึกมากขึๅน฿นการ฿ชຌงานของผูຌสูงอายุ฿นตละวัน  

ผลการศึกษาพบวา ผูຌสูงอายุทีไ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์สวน฿หญป็นพศหญิง อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ขຌาราชการ มีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี รายเดຌฉลีไยสวน฿หญอยูทีไ ใเุเเเบาทขึๅนเป การ
฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์สวน฿หญพืไอติดสืไอสารกับลูก หลาน ญาติ พีไ นຌอง ทีไมีการ฿ชຌงานผานอุปกรณ์
ทรศัพท์มือถือจ านวนมากทีไสุด  ดยรียนรูຌทักษะการ฿ชຌงานละมีการสนทนากับลูกหลาน พืไอนรวมงาน 
ละคนรูຌจัก ดยจะ฿ชຌงาน฿นทุกโวัน ครัๅงละประมาณ ใเ นาที ซึไงระยะวลา฿นการรียนรูຌละริไม฿ชຌงาน
อพพลิคชัไนเลน์มากกวา โ ป นิยมสงรูปภาพสติกกอร์สวัสดี฿นตอนชຌา รูปภาพวิว บรรยากาศ ธรรมชาติ 
สติกกอร์ทีไสดงถึงอารมณ์ ณ ขณะนัๅน เมนิยมสงขຌอความสียง ละเมนิยมการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์฿นการ
ซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นขณะดียวกันนิยมสงคลิปขาวตือนภัย หตุการณ์ขาว฿นระดับมาก ละนิยมสงคลิป
วิดีอตลก ข าขัน ตเมนิยมสงคลิปวิดีอจากลิงก์ยูทูป ดยสวนมากชืไอวาการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์จะ
ท า฿หຌป็นคนทีไทันสมัย ทันตอหตุการณ์  

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวิชาการ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมการสืไอสารของผูຌสูงอายุมีความสัมพันธ์กับการสงตอ
ขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5ซึไงผูຌสูงอายุมีการ฿ชຌงานผาน
อพพลิคชัไนเลน์฿นระดับมากดยพศหญิงมีจ านวนการ฿ชຌงานผานอพพลิคชัไนเลน์มากกวาพศชายรຌอย
ละ 5่.ใ  ละมีพฤติกรรมการสืไอสารทีไสัมพันธ์กับการสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุเดຌก  
ทักษะพืๅนฐาน฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ การสืไอสารผานเลน์บนอุปกรณ์ ฿ด กลุมการ฿ชຌงานบน
อพพลิคชัไนเลน์  ระยะวลาการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์   
 

ค าส าคัญ: อพพลิคชัไนเลน์ุ ผูຌสูงอายุ ุ พฤติกรรมการสืไอสาร ุ การสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ 
 

 

Abstract 

 The objectives of the study of the study of  communication behaviour in Line 

Application data sharing of elderly people are as follows; 

1. to study communication behaviours of  elderly people in using of 'LINE' application  

2. to study demographic characteristics and data sharing using 'LINE' application of elderly  

people. This study is a quantitative research and uses online questionnaire to collect 400 

data samples  Statistics used for data analysis are as follows Percentage 

Average Standard deviation Chi-Square Test 

 The result of the study indicates that the majority of elderly 'LINE' application 

users are females with Bachelor degree whose career are either State Enterprise 

Employee or Government officer. Average income per month is more than 30,000 Baht. 

They learn how to use 'Line' application on mobile phone from their descendants, 

relatives and siblings and daily use it to make contact with them for approximately 30 

minute at a time. They have been using the application for over 2 years. Popular stickers 

sent by them are greeting stickers in the morning, nature view and atmosphere stickers 

and mood expression stickers.  

 They are unlikely to send sound message or use the application to shop on-line. 

They are likely to send news and funny clip videos but not the video link from Youtube. 

They feel that using this application somehow make them a trendy and updated person. 

 The test result indicates that the communication behaviour of elderly people is 

related to data sharing via 'LINE' application at Statistical significance of 0.05.    The level 

of Elderly people using 'LINE' application is high. Female user is 58.3% higher than male 
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user. Their communication behaviour is related to data sharing via 'LINE' application in the 

following categories Basic skill in using 'LINE' application  ุ Using 'LINE' application in 

certain platforms 'LINE' application group ุ Duration of using 'LINE' application 

Keywords: Applicationline ุ elderly peopleุ Behavior Communication ุ Line Application 

data sharing 

 

บทน า 
 การสืไอสาร฿นปัจจุบันมีหลากหลายรูปบบ ทุกคนบนลก฿บนีๅสามารถท าการติดตอสืไอสารหากัน
เดຌมຌวาจะอยูกันคนละซีกลก ดยอาศัยการชีไอมตออินตอร์นใตผานอุปกรณ์ของทคนลยี฿นปัจจุบันทีไ
อ านวยความสะดวกชน คอมพิวตอร์ ทรศัพท์มือถือ ป็นตຌน ท า฿หຌผูຌ฿ชຌงาน฿นปัจจุบันมีความทຌาทาย฿น
การ฿ชຌอินตอร์นใตมากขึๅน สามารถพูดคุย ซืๅอสินคຌา สนทนาผานขຌอความ ลนกมส์ เดຌงายโ  นอกจากนีๅยัง
มีผูຌผลิตอพพลิคชัไนทีไหในความตຌองการของผูຌ฿ชຌงานทคนลยี จึงเดຌคิดคຌนทคนลยีพืไอตอบสนองการ฿ชຌ
งาน ชน อพพลิคชัไนเลน์ ฟสบุຍค  อินสตรากรม ป็นตຌน ซึไงทัๅงหมดนีๅลຌวนป็นสืไอ฿หมทีไกิดขึๅนมา฿นยุคทีไ
ทคนลยีติบตเปพรຌอมกับชีวิตประจ าวัน  
 ซึไงจากผลส ารวจพบวา฿นปัจจุบันกลุมผูຌ฿ชຌงานทคนลยีหลานีๅมีจ านวนมากมืไอทียบกับสัดสวน
ประชากร  ดยมีจ านวนผูຌ฿ชຌงานทคนลยีสืไอ฿หม จ านวนถึง ใไ ลຌานคน ติบตจากดิมถึง ใไ ปอร์ซในต์   
ละมีจ านวนผูຌ฿ชຌงานทรศัพท์มือถึงทีไขຌาถึงอินตอร์นใตกวา ้็ ลຌานครืไอง ซึไงมากกวาจ านวนประชากร
ของประทศเทยทัๅงหมดทีไมีจ านวน 65 ลຌานคน ป็นทีไนาสน฿จวา กลุมทีไมีการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ทีไมี
นวนຌมพิไมมากขึๅน เดຌก กลุมผูຌสูงอายุ มีการ฿ชຌงานสืไอ฿หม ดยฉพาะอพพลิคชัไนเลน์จ านวนมากทีไสุด 
สูงถึง รຌอยละ 21.29  ฿นขณะทีไฟสบุຍค อีมล ละทวิตตอร์ รียงล าดับตามลงมา ินิดຌาพล ิส ารวจมืไอ 
มษายน 2558 ี  
 ดยทคนลยีสืไอ฿หมทีไขຌามานีๅ ป็นทีไนาสน฿จวาท า฿หຌจ านกผูຌสูงอายุออกป็นสองประภทเดຌก 
ผูຌสูงอายุบบกา ละผูຌสูงอายุบบ฿หม ดิมทีผูຌสูงอายุมีการ฿ชຌงานทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีทีไนຌอยมาก ฿ชຌ
วลา฿นการดูทรทัศน์ อานหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ มากกวาทีไจะสน฿จขวนขวายรียนรูຌกีไยวกับสืไอ฿หม ขาด
ทักษะความรูຌ ความมัไน฿จ  อีกทัๅงยังมีความกังวล฿จ฿นการ฿ชຌอุปกรณ์ทคนลยี กรงกลัวความสียทีไจะ
กิดขึๅนหากกิดความผิดพลาด฿นระหวางการ฿ชຌ  ละยังเมหในถึงความส าคัญทีไมากพอ ประยชน์฿นการ฿ชຌ
ทคนลยี ส าหรับดຌานกายภาพรูຌสึกวาตนองป็นคนทีไมีความก ละชราเปตามอายุ ละยังมีปัญหาดຌาน
สายตา ละการมองหในทีไป็นหนึไง฿นอุปสรรคของการรียนรูຌอีกดຌวย   ฿นขณะทีไผูຌ สู งอายุบบ฿หมจะมี
ความกระตือรือรຌนทีไจะรียนรูຌสิไง฿หม฿นชีวิต มองหาประสบการณ์ความทຌาทาย฿นชีวิต มีความชืไอมัไน฿น
ตัวองวายังป็นคนทีไมีความคิด ความทันสมัย ละมองวาตนองเม฿ชคนทีไกเปตามวัย รวงรยเปตาม
กาลวลาหมือนกลุมผูຌสูงอายุบบกา ิSchiffman&Sherman 1991 อຌางถึง฿นลิศหญิง หิรัญรุ 2545ี 
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 ลักษณะจุดดนของอพพลิคชัไนเลน์ คือสามารถติดตอสืไอสารกันเดຌอยางงายดาย ฿กลຌชิดกันมาก
ขึๅน ป็นการสืไอสารเดຌหลากหลายรูปบบ฿นอพลิคชัไนดียว การสงรูปภาพ สงสียง ขຌอความ หรือการ
สนทนาบบทรศัพท์ การสนทนาบบหในหนຌาผานวิดีอคอล  ละมีพืๅนทีไ฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถอัพดทรืไองราว
ของตนองลง฿นเทม์เลน์ รวมทัๅงยังติดตอสืไอสารกับหนวยงาน องค์กร ธุรกิจรຌานคຌาตางโ จากความส าคัญ
ละประดในทีไผูຌสูงอายุมีนวนຌมการ฿ชຌทคนลยีทีไพิไมมากขึๅนอยางนาสน฿จ ท า฿หຌผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จทีไ
จะศึกษาถึง พฤติกรรมการสืไอสาร กับการสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ นืไองจากประทศ
เทยก าลังกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ  ดังนัๅนผูຌวิจัยมีความสน฿จ฿นการลือกกลุมประชากรทีไป็นผูຌสูงอายุ ดຌวย
กลุมผูຌสูงอายุนีๅถือวาป็นกลุมมีความคาบกีไยวระหวางทคนลยี การผลัดปลีไยนทคนลยี ระหวางรุนกา
ละรุน฿หม การรียนรูຌละปຂดรับสืไอ฿หม อีกทัๅงยังมีผูຌสูงอายุทีไนิยม฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์ป็นจ านวนมาก 
ละมีการ฿ชຌงานทีไหลากหลาย฿นรูปบบตางโ พืไอ฿หຌทราบถึงพฤติกรรมการสืไอสารของผูຌสูงอายุ กับการสง
ตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ตอเป  

วัตถุประสงค์฿นการวิจัย 

 การศึกษาครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌหในถึงความส าคัญของการ฿ชຌทคนลยีอพพลิคชัไนเลน์ ดยมีนวคิด
ผูຌสูงอายุละทคนลยี มาดัดปลงป็นกรอบ฿นการวิจัย มีวัตถุประสงค์ดังนีๅ แ.พืไอศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ละการสงตอขຌอมูลทางเลน์ของผูຌสูงอายุ โ.พืไอศึกษาพฤติกรรมการสืไอสารผาน
อพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุซึไงผูຌวิจัยเดຌสรุปกรอบนววิจัยดังนีๅ  
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สมมติฐาน 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ 
2. พฤติกรรมการสืไอสารของผูຌสูงอายุมีความสัมพันธ์กับการสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ 

นิยามศัพท์ 

1.  อพพลิคชัไนเลน์ หมายถึง  ปรกรม฿นการสืไอสารผานการพิมพ์  ทรศัพท์ สงรูปภาพ เปยัง
บุคคลปลายทาง ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จรวมกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึไงกันละกัน ดย
อพพลิคชัไนเลน์สามารถดาวน์หลดเดຌทัๅงระบบปฏิบัติการอนดรอย์ ละเอออส ซึไงการ
สนทนานีๅจะตຌองผานการชืไอมตออินตอร์ นใตบนอุปกรณ์ละทคนลยีทีไรองรับ ชน 
ทรศัพท์มือถือ ทใบลใต คอมพิวตอร์ ป็นตຌน 

2. ผูຌสูงอายุ หมายถึง กลุมวัยท างานทีไมีอายุ50 ปขึๅนเป หตุผลทีไลือกกลุมตัวอยางทีไชวงอายุนีๅ
นืไองจากป็นวัยทีไอยู฿นชวง฿กลຌกษียณอายุการท างาน ป็นวัยทีไมีประสมการณ์ชีวิตทีไสูง มีมุมมอง
ทัศนคติตอลก สังคม ทคนลยีรวมยุครวมสมัย ทัๅงพศชายละพศหญิง ทีไมีการ฿ชຌงาน
อพพลิคชัไนเลน์ มีการติดตอสืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์฿นขตกรุงทพละปริมณฑล 

3. พฤติกรรมการสืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์ หมายถึง ทักษะพืๅนฐานการรียนรูຌ ความถีไ฿นการ฿ชຌ
งานเลน์ ระยะวลา฿นการ฿ชຌงานเลน์ อุปกรณ์สืไอสารทีไ฿ชຌงานติดตอสืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์ 
บงเดຌป็น 3ประภทเดຌก 

3.1 ความถีไ฿นการปຂดรับสาร หมายถึง การทีไผูຌสูงอายุมีการปຂดรับสารผานอพพลิคชัไน
เลน์บอยพียง฿ดชน การ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์฿นทุกโวัน สัปดาห์ละครัๅง หรือ
ทุกโชัไวมง 

3.2 การสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ หมายถึง การสืไอสารบนอพพลิคชัไนเลน์ของ
ผูຌสูงอายุ ชน การสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ การสงสติกกอร์เลน์ การ
สนทนาผานอพพลิคชัไนเลน์ ป็นตຌน 

3.3 บทบาทของอพพลิคชัไนเลน์หมายถึง อพพลิคชัไนเลน์ท าหนຌาทีไ฿นการป็น
ตัวกลาง฿นการติดตอสืไอสารระหวางบุคคลของผูຌสูงอายุ  

4. การสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ หมายถึง การสงตอขຌอความ ขຌอมูล นืๅอหาทีไตຌองการจะสืไอ
เปยังผูຌรับสาร หมายรวมถึง การสงขຌอความสนทนา รูปภาพสติกกอร์  รูปภาพดอกเมຌสวัสดีตอน
ชຌา รูปทีไถายจากทรศัพท์มือถือ วีดิอคลิปขาวหตุการณ์ตือนภัย วีดิอคลิปทีไบันทึกเวຌจาก
ทรศัพท์ของตนอง วีดิอคลิปตลกขบขับ ลิงก์จากยูทูป ขຌอความสียง  ขຌอความสียงทีไบันทึกเวຌ  
ทรศัพท์ผานอพพลิคชัไนเลน์ 
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วิธีด านินการวิจัย 

 การศึกษา฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยบบผสมผสาน (Mixed-Methodology designี ดย฿ชຌการวิจัย
ชิงปริมาณป็นหลัก ละ฿ชຌขຌอมูลชิงคุณภาพ฿นการสนับสนุนขຌอมูลชิงปริมาณ ดย กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿น
การท าวิจัยครัๅงนีๅ ฿ชຌวิธีการสุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Random Samplingี ดยกลุมตัวอยาง
ป็นกลุมผูຌสูงอายุ฿นขตกรุงทพจ านวน  3 ขต นืไองจากป็นยานศรษฐกิจ สังคม ละการคຌาทีไส าคัญหง
หนึไง฿นกรุงทพมหานคร 

1. ประชากร การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ ฿ชຌประชากร฿นขตพืๅนทีไกรุงทพมหานคร จ านวน 3 ขต 
เดຌก ขตบางกะปຂ ขตรามค าหง ขตสายเหม ละบบสอบถามออนเลน์ ดย฿ชຌวิธีการ
ปຂดตารางการสุมตัวอยาง ตารางสูตรยามาน เดຌกลุมตัวอยางจ านวน 400 คน 

2. ติดตามละกใบบบสอบถามองทัๅงหมด ละเดຌรับบบสอบถามคืนมาครบตามจ านวนทีไ
จกเปจ านวน 400 ชุด 

3. กใบขຌอมลูดยการสัมภาษณ์กลุมผูຌสูงอายุจ านวน 5 คน ทีไป็นผูຌสูงอายุ฿ชຌงานอพพลิคชัไน
เลน์฿นการสนทนา฿นชีวิตประจ าวัน 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ฿ชຌบบสอบถามทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅน ดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์฿น
การวิจัย บงออกป็น 3 ตอนดังนีๅ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูຌตอบบบสอบถาม 

2. พฤติกรรมการสืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ 
3. การสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ 

สรุปผลการวิจัย 

 ดຌานลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางป็น พศหญิงทีไ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์มีจ านวน โใใ คน คิดป็น
รຌอยละ 5่.ใ ส าหรับพศชายมีจ านวน แๆ็ คน คิดป็นรຌอยละ ไแ.่ สวน฿หญมีสถานภาพสมรส จ านวน 
โเใ คน หรือรຌอยละ 5เ.็  ดยประกอบอาชีพป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ละขຌาราชการจ านวนมากทีไสุด 
แ5เ คน หรือรຌอยละ ใ็.5 ส าหรับรายเดຌฉลีไยตอดือนของผูຌทีไ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์ดยฉลีไยจะมากกวา 
ใเ,เเเ บาทตอดือน ละมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน แ็ๆ คน รຌอยละ ไไ.เ 

 ดຌานพฤติกรรมการสืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์ 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการสืไอสารผานอุปกรณ์ทรศัพท์มือถือจ านวนมากทีไสุด ถึง โ้ๆ 
คน หรือรຌอยละ ็ไ.5 รองลงมาเดຌกทใบลใต ๆเ คน รຌอยละ แ5.เ ละมีการรียนรูຌทักษะพืๅนฐาน฿นการ
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฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์จากลูกหลาน มากทีไสุด จ านวน แแๆ รຌอยละ โ้.เ รองลงมารียนรูຌจากพืไอนรวมงาน
จ านวน แแ5 คน รຌอยละ โ่.่  ดยมีการ฿ชຌงานผานอพพลิคชัไนเลน์฿นทุกโวัน จ านวน โ็ไ คน รຌอยละ 
ๆ่.5 ละ ไ-ๆ วันตอสัปดาห์จ านวน ไ่ คน รຌอยละ แโ.เ ซึไงระยะวลา฿นการ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์ทัๅงหมด
มกกวา โ ป จ านวน แ้แ คน รຌอยละ ไ็.่ มากกวา แป – โป แโ้ คน รຌอยละ ใโ.ใ ระยะวลา฿นการ฿ชຌ
งานอพพลิคชัไนเลน์ตละครัๅง ประมาณ ใเ นาที มีจ านวนมากทีไสุดถึง แไไ คน รຌอยะใๆ.เ  ละผูຌสูงอายุ
นิยมติดตอสืไอสารกับกลุมลูก หลาน ญาติ พีไนຌอง มากทีไสุดจ านวน แ่5 คน รຌอยละ ไๆ.ใ  ละมีความนิยม
฿นการสืไอสารกับลูกหลาน ญาติ พีไนຌอง กลุมทีไมีความสน฿จหรือมีความชืไนชอบหมือนกัน฿นคาฉลีไยระดับ
มาก ละมีความสน฿จ฿นการหาขຌอมูลขาวสาร การลกปลีไยนขาวสาร฿นสิไ งทีไตนองชอบหรือสน฿จ หา
ขาวสารขຌอมูลพืไอนกา หนวยงาน องค์กร มีคาฉลีไย฿นระดับมาก  ละดຌานการลนกมส์บนอพพลิคชัไน
เลน์มีคาฉลีไย฿นระดับปานกลาง ละ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์พืไอ฿หຌรูຌสึกป็นคนทีไทันสมัย ทันตอหตุการณ์
ละอัพดทขຌอมูลขาวสารมีคาฉลีไย฿นระดับมาก 

 ดຌานการสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูຌสูงอายุมีการสงขຌอความสนทนากับพืไอน ลูก หลาน  ญาติ พีไนຌอง ฿นคาฉลีไย
ระดับมาก สงขຌอความสนทนาผานขຌอความสียงคาฉลีไยปานกลาง สงขຌอความสนทนาซืๅอขาย ติดตาม
สินคຌากับรຌานคຌาบนอพพลิคชัไนเลน์นຌอยทีไสุด ส าหรับการสงสติกกอร์ทีไสืไอถึงอารมณ์ตางโ ชน ยินดี 
ตืไนตຌน ดี฿จ ผิดหวัง รຌองเหຌ฿นคาฉลีไยระดับมาก สงขຌอความสียงทีไบันทึกจากทรศัพท์มีคาฉลีไยนຌอย 
ทรศัพท์ผานอพพลิคชัไนเลน์หาลูก หลาน ญาติ พีไนຌอง พืไอน คาฉลีไยมาก ทรศัพท์ผานอพพลิคชัไน
เลน์พืไอติดตองาน ธุรกิจ สินคຌา ละบริการ฿นระดับปานกลาง 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบวา ผูຌสูงอายุสวน฿หญนิยม฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์฿นการ
ติดตอสืไอสารกับลูกหลาน ละกลุมพืไอน กลุมทีไท างานมากทีไสุด นืไองจากมีความสะดวกรวดรใว ละสวน
หนึไงมีความคิดวาการทีไตนองเดຌ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์นัๅน จะท า฿หຌตนองป็นคนทีไดูทันสมัย นืไองจาก฿น
ปัจจุบันพืไอนโ฿นทีไท างาน หรือ ลูก หลาน ตางกใ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์฿นการติดตอสืไอสารกัน จึงคิดวา
ตนองควรทีไจะรียนรูຌเวຌ  นอกจากนีๅยัง฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์บอยโ฿นทุกโวัน ดยสวนมากจะ฿ชຌ฿น
ชวงวลาทีไท างานคือประมาณ09:00-16:00 จะนิยม฿ชຌ฿นการสนทนากับกลุมพืไอนรวมงาน พืไอนทีไท างาน 
ละจะ฿ชຌมากอีกครัๅง฿นชวงวลาประมาณ 18:00-20:00 น. ฿นการคุยกับลูกหลาน คุยกัน฿นกลุมครอบครัว 
ดยสวนมากจะนิยมสงสติกกอร์รูปภาพ ชนรูปภาพยิๅม ภาพดี฿จ สีย฿จ หรือรูปภาพทีไสืไอถึงอารมณ์ ณ 
ขณะนัๅน ตทีไจะสงป็นประจ าทุกโวันคือรูปภาพทีไมีค าอวยพรสวัสดีตอนชຌา สาหตุทีไสงนืไองจากวา เดຌรับ
จากผูຌอืไนมาอีกที ละหในวาป็นขຌอความทีไดีโ มีรูปภาพทีไสวยงามจึงอยากบงปัน฿หຌกับพืไอนโ ลูก หลาน 
อยาก฿หຌเดຌรับสิไงดีโริไมตຌน฿นตละวัน ดຌานการสงคลิปวิดีอ ขาว หตุการณ์ตือนภัย ภาพตลก หรือชร์
คลิปจากผูຌอืไน จะสง฿หຌกับลูกหลาน ญาติพีไนຌองบอยทีไสุด นืไองจากป็นหวงลูก หลาน กลัวลูกหลานจะเม
ปลอดภัย จึงอยากตือนภัย ฿หຌรูຌทาทัน  
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สรุปการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผูຌสูงอายุ ดยสรุปดังนีๅ 

ดຌานพฤติกรรมการสืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์  
 จากการสัมภาษณ์ดยรวมสรุปเดຌวาผูຌสูงอายุสวน฿หญนิยมสงขຌอความสนทนาผานทรศัพท์มือถือ
มากทีไสุด ดยสวน฿หญจะเดຌรับการสอนจากลูกหลาน มีความชืไอมัไนวาลูกหลาน จะสอน฿หຌตนองเดຌ 
นอกจากนีๅ  ตกใมีผูຌสูงอายุสวนนຌอย กลาววา การรียนรูຌรืไองอพพลิคชัไนเลน์ป็นรืไองคอนขຌางยาก ตกใมี
ความสน฿จทีไจะรียนรูຌ ละพยายามรียนรูຌ หากมีความเมขຌา฿จ กใจะถามลูก หลาน ป็นหลัก ละคิดวา
การ฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์อยางนຌอยกใ฿หຌความรูຌสึกป็นคนทันสมัย อัพดทขาวสารเดຌ  ดยสิไงทีไท า฿หຌสน฿จ฿น
การ฿ชຌอพพลิคชัไนนืไองจาก ลูก หลาน ป็นผูຌ฿ชຌงานกอน ละหในวามีประยชน์฿ชຌคุยกันเดຌเมตຌอง
ทรศัพท์หากัน  จึงนะน า฿หຌ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์นีๅ  ละกลุมพืไอนกา มีการติดตอผานทาง
อพพลิคชัไนเลน์ จึงจ าป็นทีไจะตຌองมีการ฿ชຌงาน พืไอการติดตอสืไอสารกับกลุมคนหลานีๅ มีการนัดกัน 
พบปะสังสรรค์กัน฿นหมูพืไอนฝูง ละกใมีบຌาง฿นบางครัๅงทีไตนองเมขຌา฿จกใจะสอบถามความรูຌ หรือทคนิค
฿นการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์จากพืไอน นืไองจากพืไอนมีประสบการณ์มากกวา ละจะ฿ชຌงาน฿นทุกโวัน 
ครัๅงละประมาณ แ5-ใเ นาที  

ดຌานการสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ 
 จากการสัมภาษณ์ดยสรุปเดຌดังนีๅ ผูຌสูงอายุจะนิยมสงรูปภาพสติกกอร์  พราะวาสงงาย สะดวก 
พราะปງนพิมพ์฿นทรศัพท์มือถือตัวหนังสือคอนขຌางลใก  ตຌอง฿ชຌสายตา฿นการพง ละพิมพ์กวาจะเดຌ฿น
ตละค าหรือประยค อีกทัๅงมืไอพิมพ์ลຌวตัวหนังสือกใผิดโถูกโ จึงสงสติกกอร์งายกวา ละยังมีสติกกอร์
฿หຌหลดฟรีมากมาย ตถຌาจ าป็นตຌองพิมพ์จริงโ กใจะตຌอง฿ชຌความพยายามป็นอยางมาก ซึไงกวาจะสรใจ
ตຌอง฿ชຌวลาพอสมควร฿นการพิมพ์ ดยสวน฿หญจะสงทักทายสวัสดีตอนชຌา฿หຌกับลูกโหลานโ หรือกลุ ม
พืไอนกอน พราะคิดวาคนรับจะมีความสุข  สด฿สเปตลอดวัน  ส าหรับทีไมาของรูปภาพสวัสดีตอนชຌา  
รูปภาพค าอวยพร บทสวดมนต์ คาถารับทรัพย์ตางโ  ตนองยังเมเดຌป็นคนท าอง  สวน฿หญจะเดຌรับจาก
ผูຌอืไนมาอีกที ลຌวมาสงตอ฿หຌกับกลุมของตนอง ฿หຌกับลูก หลาน ของตัวอง ละตนองชอบสงคลิปขาว 
หรือขาวทีไเดຌรับมาจากผูຌอืไน ชนขาวตือนภัยดยจะสงตอทันทีพราะหในวาป็นขาวทีไมีประยชน์  อยาก฿หຌ
ผูຌรับขຌอความเดຌระวังตัวอง หรือปງองกันตัวอง 

อภิปรายผล 

 การศึกษารืไอง พฤติกรรมการสืไอสารกับการสงตอขຌอมูลผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุ  
พบวามีประดในทีไนาสน฿จดังนีๅ 

 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์พบวา กลุมตัวอยางจ านวน ไเเ คน ป็นพศหญิง 
โใใ คน ซึไงมากกวาพศชายทีไมีจ านวน แๆ็ คน หรือรຌอยละ ไแ.่  สวน฿หญมาสถานภาพสมรส จ าวน 
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โเใ คน หรือรຌอยละ 5เ.็ ละกลุมตัวอยางนีๅประกอบอาชีพป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขຌาราชการจ านวน
มากทีไสุด  แ5เ คน หรือรຌอยละ ใ็.5 รองลงมาป็นอาชีพลูกจຌาง รับจຌาง ละอาชีพอิสระ  ๆ5 คน หรือรຌอย
ละ แๆใ.  ซึไงสวน฿หญจะมีการศึกษาสวน฿หญระดับปริญญาตรี จ านวน แ็ๆ คน รຌอยละไไ.เ มีรายเดຌฉลีไย
สวน฿หญอยูทีไ ดือนละมากกวา ใเ ,เเเ บาทขึๅนเป ซึไงมีจ านวนคอนขຌางมากสดงถึงวาผูຌ ฿ชຌงาน
อพพลิคชัไนเลน์ป็นผูຌทีไมีระดับการศึกษาละ฿ชຌพืไออ านวยความสะดวก ดຌวยรูปบบอพพลิคชัไนเลน์
ออกบบมา฿หຌ฿ชຌงานดຌานการสนทนา หรือการสนทนาบบพิมพ์ป็นหลัก ดังนัๅนผูຌ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์
จึงตຌองสามารถอานออกขียนเดຌซึไงป็นทักษะพืๅนฐาน฿นการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์ ละป็นทีไนาสังกตวา
ผูຌสูงอายุมีความนิยม฿นการ฿ชຌทรศัพท์มือถือ฿นการสืไอสาร฿ชຌงานผานอพพลิคชัไนเลน์มากทีไสุด ถึง โ้ๆ 
คน หรือรຌอยละ ็ไ.5 นืไองดຌวยความสะดวก฿นการพกพา ละทรศัพท์มือถือ฿นปัจจุบันมีนๅ าหนักบา 
หนຌาจอทีไมีขนาด฿หญ สามารพกพาสะดวกเป฿นทุกโทีไ ชนสถานทีไท างาน รงพยาบาล วัด  ซึไงสอดคลຌอง
กับงานวิจัยรืไองพฤติกรรมการ฿ชຌเลน์ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จละการ฿ชຌประยชน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ของ ิพภัช ชิดชูศิลป์ , มปปี  พบวา กลุมตัวอยางนิยม฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์฿น
รูปบบทรศัพท์มือถือ สมาร์ทฟน  

 ส าหรับพฤติกรรมการสืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌสูงอายุพบวา กลุมตัวอยางมีการสืไอสาร
ผานทรศัพท์มือถือมากทีไสุดนืไองดຌวยความสะดวก฿นการพกพาเปเดຌทุกสถานทีไ  นอกจากนีๅการรียนรูຌ การ
฿ชຌงานของอพพลิคชัไนเลน์ ผูຌสูงอายุมีการรียนรูຌจากลูกหลาน มากทีไสุดจ านวนกวา 116 คน หในเดຌวา
ผูຌสูงอายุมีความสน฿จ฿นรืไองทคนลยีจ านวนมาก มຌ฿นชวงรกอาจจะยัง฿ชຌงานเมกง ตกใมีความสน฿จ
ทีไจะรียนรูຌ ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยรืไอง การศึกษาปัญหาการรียนรูຌทคนลยีของผูຌสูงอายุ ิกวีพงษ์ ลิศ
วัชรา ,กาญจนศักดิ์ จารุปาณ , 2555ี จากดิมผูຌสูงอายุจะมีความกังวลรืไองการ฿ชຌทคนลยีชน
คอมพิวตอร์ กังวลวาอุปกรณ์ทคนลยีจะมีราคาสูง มຌจะมีความกระตือรือรຌน฿นการทีไจะรียนรูຌ
ทคนลยีกใตาม ตมืไอผูຌสูงอายุทราบถึงประยชน์ละความรืไนรมย์ของทคนลยีลຌวผูຌสูอายุกใปຂด฿น
ยอมรับทคนลยีอยางายดาย กลุมผูຌสูงอายุทีไ฿ชຌทคนลยีอพพลิคชัไนเลน์นีๅนับเดຌวาป็นกลุมผูຌสูงอายุทีไมี
ความทันสมัยหัว฿หม มีการปรับบุคลิกภาพ ละปรับตัว฿หຌขຌากับสภาพวดลຌอม มีความพึงพอ฿จ฿นการ฿ชຌ
ชีวิต ซึไงสอดคลຌองกับทีไ ิSchiffman&Sherman 1991 อຌางถึง฿นลิศหญิง หิรัญร, 2545ี เดຌบงกลุม
ผูຌสูงอายุป็น2ประภทเดຌก กลุมผูຌสูงอายุหัวกา ละกลุมผูຌสูงอายุ฿หม ทีไมองวาตนองตกตางจากคนอืไน 
เมรูຌสึกวาตนองป็นกลุมผูຌสูงอายุ อายุป็นรืไองของจิต฿จ คิดวาอายุตนองนຌอยกวาความป็นจริง สดง
ลักษณะทาทางทีไออนกวาวัย มีความมัไน฿จ฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาสูง ละสน฿จทีไจะรียนรูຌทคนลยีทีไ
ปลีไยนปลงเปอยูสมอ ชนดียวกับ ิอมิกา หมมินทร์ , โ55ๆี พบวาชองทางทีไประชาชนสวน฿หญทีไ฿ชຌ
บริการครือขายสังคมออนเลน์บอยทีไสุดคือ Smartphone  

 ผูຌสูงอายุมีการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์฿นทุกโวันป็นจ านวนมากทีไสุดพราะปัจจุบันผูຌสูงอายุนิยม
สนทนาผานอพพลิคชัไนเลน์มากขึๅน นอกจากนีๅยัง฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์฿นการติดตอสืไอสารกับ
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ลูกหลาน พืไอนสนิท พืไอนรวมงาน ซึไงผูຌสูงอายุมีการรียนรูຌอพพลิคชัไนเลน์มาป็นระยะวลามากกวา2ป 
ละระยะวลาทีไ฿ชຌงาน฿นตละครัๅงจะอยูทีไ ใเ นาที-แ ชัไวมง ซึไงป็นเปเดຌวาผูຌสูงอายุบางสวน฿ชຌงาน
อพพลิคชัไนเลน์พียงคสืไอสารทานัๅน เมนิยม฿ชຌอพพลิคชัไนเลน์฿นดຌานอืไนโ อาจดຌวยความยากละ
ซับซຌอน฿นตัวอพพลิคชัไนเลน์  ซึไงตรงกับทีไเดຌมีการส ารวจวา฿นปัจจุบันผูຌสูงอายุมีความนิยม฿นการ฿ชຌงาน
อพพลิคชัไนเลน์พิไมขึๅนอยางตอนืไอง ซึไงสอดคลຌองกับ ิอกพล รุงรจน์กิจ , โ55็, น.แแใี วาผูຌ฿ชຌงาน
สวน฿หญมีการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์มากทีไสุดมีคาฉลีไยทากับ โโ.แใ ดือน หรือ แ ป แเดือน ดຌาน
ความถีไ฿นการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์ ฉลีไย ใไ.5โ ครัๅงตอวัน ละ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์จ านวน ใ.เใ 
ชัไวมงตอวัน ชนดียวกับิอมิกา หมมินทร์ , โ55ๆี พบวา ผูຌ฿ชຌงานสวน฿หญมีการ฿ชຌงานครือขายสังคม
ออนเลน์ แ-ใ ชัไวมงตอวันมากทีไสุด ละผูຌ฿ชຌงานสวน฿หญ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์฿นการพูดคุยกับพืไอน 
พราะมีความสะดวก ละทราบขาวสารเดຌรวดรใว   

 นอกจากนีๅผูຌสูงอายุยังคงสน฿จการสงขຌอมูลขาวสาร หาพืไอน หรือกลุมทีไตนองสน฿จชืไนชอบ ดย
ชืไอวาการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์นัๅนจะท า฿หຌตนองป็นคนทีไทันสมัยทันตอหตุการณ์ ละยังป็นการ
อัพดทขาวสารตางโเดຌรวดรใวกวาดิม ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดครือขายสังคมออนเลน์ ดังทีไ ิฑิติยา ปຂย
ภัณฑ์, โ55ไี เดຌ฿หຌความหมายของค าวาสังคมออนเลน์หมายถึงการท าความรูຌจักรวมกัน การลกปลีไยน
ประสบการณ์ รืไองราว ฿นลักษณะการพูดคุยถึงสิไงทีไสน฿จรวมกัน ซึไงตรงกับผลการศึกษาวาผูຌสูงอายุนิยม
สืไอสารผานอพพลิคชัไนเลน์กับกลุม สังคม ทีไตนองสน฿จ ชนดียวกับทีไ ิพุทธวรรณ กຌวกตุ , โ55ๆี เดຌ
บงประภทของการ฿ชຌงานวาครือขายสังคมออนเลน์ยังป็นพืๅนทีไ฿นการ฿หຌตนองเดຌสดงตั วตน สดง
ความชืไนอชอบ฿นสิไงทีไหมือนกัน ละยังสามารถสดงความคิดหในรวมกัน การตอยอด ละปลีไยนความรูຌ
รวมกัน ละสามารถผยพรรืไองราว รูปภาพ วิดีอ ลงบนสังคมออนเลน์เดຌอีกดຌวย  

 ผูຌสูงอายุนิยมสงสติกกอร์มากทีไสุดมีจ านวนมากถึง แใ่ คน นืไองดຌวยขຌา฿จงาย สามารถสดงถึง
สิไงทีไตຌองการสืไอสารเดຌทันที ละยังนิยมสงรูปภาพทักทาย ภาพสวัสดีตอนชຌา ชน ภาพวิว ภาพธรรมชาติ 
รูปดอกเมຌ รูปทุงหญຌา อาจพราะชืไอวาการสงรูปภาพจะท า฿หຌฝຆายผูຌรับสารรูຌสึกดี สดงถึงความหวง฿ย 
ผูกพัน ป็นการอวยพร฿หຌป็นวันทีไริไมตຌน฿นการท างาน หรือประกอบกิจการเดຌอยางสด฿ส ราบรืไนอีกทัๅงยัง
มีรูปบบทีไหลากหลายนาสน฿จทีไดึงดูด฿นผูຌสูงอายุนิยม฿ชຌ ละยังมีสติกกอร์฿หຌบริการดาวน์หลดฟรี ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยรืไองความคาดหวังละความพึงพอ฿จตออพพลิคชัไนเลน์ ฿นรูปบบของการสืไอสาร
ผานบัญชีอยางป็นทางการ ของ ิทิพาพร ฉันชัยพัฒนา อนนา จุมพลสถียร , มปปีพบวา สวน฿หญ฿หຌ
ความส าคัญญอพพลิคชัไนเลน์฿นรูปบบการสืไอสารผานบัญชีอยางป็นทางการ ฿นสวนทีไป็นสติกกอร์
เลน์ป็นจ านวนมาก ดยมีการปຂดรับการสืไอสารผานบัญชีอยางป็นทางการ พราะบรนด์มี฿หຌหลดสติก
กอร์เลน์ ิSticker LINEี ฟรี  ดังนัๅนหากผูຌผลิตสินคຌาละบริการหรือหนวยงานองค์กร฿ดโตຌองการจูง฿จ
ผูຌสูงอายุสามารถท าเดຌดຌวยการผลิตสติกกอร์เลน์฿หຌดาวน์หลด นืไองดຌวยผูຌสูงอายุนิยมสงขຌอความดຌวยสติก
กอร์ป็นจ านวนมาก ซึไงสอดคลຌองกับทีไ ิณัฐพัฒน์ ชลวณิช , มปป.ี พบวาดຌานการ฿ชຌงานกลุมตัวอยางมี
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ความคิดหในมากทีไสุด฿นรืไองการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์ท า฿หຌการติดตอสืไอสารสะดวกมากขึๅน ฿นดຌาน
อารมณ์ความรูຌสึก สวน฿หญมีความคิดหในมากทีไสุดรืไองการ฿ชຌสัญลักษณ์รูปภาพ ชน Emoji  Emotiicon 

Sticker จะสามารถชวย฿นการสืไอความหมายทางอารมณ์เดຌดี  

 ส าหรับการสนทนาผานขຌอความสียงพบวาผูຌสูงอายุสวน฿หญเมนิยม฿ชຌการสนทนาผานขຌอความ
สียง อาจดຌวยพราะมีความยุงยาก฿นการ฿ชຌ ขัๅนตอนทีไซับซຌอน จึงเมป็นทีไนิยม อีกทัๅงการสนทนาซืๅอขาย
สินคຌา รຌานคຌาบนอพพลิคชัไนเลน์กใเมป็นทีไนิยม฿นกลุมผูຌสูงอายุ ดຌวยความยากล าบาก฿นการติดตอสืไอสาร 
ตຌองคอยติดตามรຌานคຌา  ความเมสะดวก฿นการช าระงินคาสินคຌา ละยังเมสามารถหในสินคຌาเดຌจริง 
ระยะวลาทีไยาวนาน฿นการอคอยสินคຌา ละความกังวลวาจะเมเดຌรับสินคຌา หรือการถูกหลอกลวง฿นการซืๅอ
สินคຌา จึงเมป็นทีไนิยมอยางมาก฿นกลุมของผูຌสูงอายุ ซึไงตรงกับการส ารวจพฤติกรรมคนเทยผานการ฿ชຌงาน 
ละซืๅอของผานเลน์ ิWindowsmotion, โเแไ ี วากลุมผูຌ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์เมนิยมซืๅอสินคຌาผาน
อพพลิคชัไนเลน์จ านวนสูงถึง ็เ% สอดคลຌองกับงานวิจัยของ อกพล รุงรจน์กิจกุล ิโ55็ี  p.92 ผล
การศึกษาพบวา อพพลิคชัไนเลน์ชวย฿หຌซืๅอสินคຌาสะดวกขึๅนเมมีความสัมันธ์สกับการ฿ชຌงานอพพลิคชัไน
เลน์ดຌานความถีไ ดยมีคา sig. ิโ-tailedี ทากับ เ.็ไ5 เมมีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที
ระดับ เ.เ5 

 การสงคลิปขาวหตุการณ์ตางโ ชนขาวตือนภัย ขาวหตุอาชญากรรม คลิปทีไบันทึกเวຌจาก
ทรศัพท์มือถือ คลิปวีดิอตลกขบขัน ป็นทีไนิยม฿นการสงตอของผูຌสูงอายุป็นอยางมาก รຌอยละ ใใ สดง
ถึงผูຌสูงอายุมຌจะอายุมากตกใยังมีความตຌองการทีไจะอัพดทขาวสาร สน฿จลก เมคิดวาตนองป็นผูຌสูงอายุ
ทีไเมสามารถรียนรูຌสิไง฿หมโเดຌ ตป็นทีไนาสน฿จวา การสงลิงก์วิดีอจากยูทูปป็นทีไนิยมนຌอย ฿นการสงตอ
ผานอพพลิคชัไนเลน์ อาจดຌวยพราะการสงลิงก์วิดีอยูทูปนัๅนป็นการยุงยาก ล าบาก หลายขัๅนตอน฿นการ
สงอพพลิคชัไนเลน์ จึงนิยมสงคลิปทีไเดຌจากผูຌอืไนละสงตอมากกวาทีไตนองจะเปน าลิงก์จากยูทูปมา
ผยพร ซึไงสอดคลຌองกับบบจ าลองการ฿ชຌงานประยชน์ ละความพึงพอ฿จ  ทีไอธิบายถึงกระบวนการรับ
สาร฿นการสืไอสารมวลชนละ฿ชຌงานสืไอมวลชนดยปัจจกบุคคลหรือกลุมบุคคล อธิบายถึงวาผูຌบริภค
สืไอมวลชนจะลือกรับสืไอจากความตຌองการละรงจูง฿จของผูຌบริภคอง ซึไงตละบุคคลจะมีความตຌองการ
ละวัตถุประสงค์ทีไจะน าเป฿ชຌงานประยชน์ทีไตกตางกัน 

 นอกจากนีๅการสงขຌอความสียง ทีไสดงถึงความคิดถึง ป็นหวง ยินดี ดี฿จ สีย฿จ   การทรศัพท์
ผานอพพลิคชัไนเลน์พืไอติดตองาน ธุรกิจ สินคຌา ละบริการ มีจ านวนปานกลาง ซึไงป็นทีไนาสน฿จวาการ
ทรศัพท์ผานอพพลิคชัไนเลน์หาลูกหลาน ญาติ พีไนຌอง มีจ านวนมาก สดง฿หຌหในวาผูຌสูงอายุยังคงนิยม
การสนทนาบบเดຌยินสียงกับบุคคลทีไรักละคิดถึง ละยังสะดวกเมตางจากการพิมพ์ขຌอความสนทนา ทีไ
ป็นรูปบบการสืไอสารบบตຌตอบซึไงกันละกัน ป็นทัๅงผูຌสงสารละผูຌรับสารเดຌทันที มีปฏิสัมพันธ์฿นการ
สืไอสารทัๅงสองฝຆาย  ละป็นทีไนาสังกตวาการสงขຌอความสียงทีไบันทึกจากทรศัพท์ มีนຌอย สดง฿หຌหในวา
ผูຌสูงอายุเมนิยมบันทึกสียง฿นทรศัพท์มือทีไยุงยากละซับซຌอน ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดพฤติกรรมการ
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สืไอสาร ทีไ ิวิมพลพรรณ อาภาวท สาวิตรี ชีวะสาธน์ ชาญ ตชอัศวนง , โ55ไี  พฤติกรรมการสืไอสาร 
หมายถึง การสืไอสารของมนุษย์฿นหลายรูปบบ การพูด การขียน หรือการสืไอสารดຌวยสัญลักษณ์ลักษณะ
ทาทางตางโ ทัๅงทีไป็นวัจนภาษา ละอวัจนภาษา พืไอการลกปลีไยนขຌอมูล บงปันประสบการณ์ของ
ตนอง฿หຌผูຌอืไนเดຌรับรูຌ 

ขຌอสนอนะ 

1. ผูຌสูงอายุมีการ฿ชຌงานผานอพพลิคชัไนเลน์ป็นจ านวนทุกวันมากทีไสุด ต฿นขณะดียวกัน
การซืๅอขายสินคຌาบนอพพลิคชัไนเลน์กลับเมติบต ซึไงจากผลทีไเดຌจากการศึกษานีๅ ผูຌ฿หຌบริการควรหากล
ยุทธ์ทีไหมาะสมกับผูຌสูงอายุ ฿นการจูง฿จ฿หຌผูຌสูงอายุมีการซืๅอสินคຌาบนอพพลิคชัไนเลน์มากขึๅน  

2. ควรมีการศึกษาดຌานอืไนโพิไมติม ชน รูปบบการสืไอสาร นืๅอหาสารทีไผูຌ฿ชຌงานสืไอสารบน
อพพลิคชัไนเลน์ รูปบบการสงสติกกอร์ตางโ ชน ชอบสงนืๅอหาสารประภทเหน รูปภาพประภทเหน 
ขาวการมือง ขาวอาชญากรรม  สติกกอร์ทีไ฿ชຌสงบอยทีไสุด ทัๅงนีๅพืไอพิไมประยชน์฿หຌกับผูຌ฿ชຌละผูຌ
฿หຌบริการ฿นการปรับปรุงนืๅอหา ขาวสาร สติกกอร์ทนค าพูด เดຌตรงกับกลุมผูຌ฿ชຌงาน พืไอพิไมชองทาง฿น
การท าธุรกิจตอเป฿นอนาคตเดຌ 

3. ควรมีการศึกษาปรียบทียบระหวางผูຌสูงอายุทีไ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์ ละเม฿ชຌงาน
อพพลิคชัไนเลน์ ฿นดຌานการรียนรูຌทคนลยี การติดตอสืไอสารกับบุคคลหรือสังคม การสรຌางกลุม 
ครือขายสังคมออนเลน์ ละกลุมครือขายสังคม฿นชีวิตจริง 

4. ควรมีการพิไมพูนทักษะความรูຌ ฿หຌกผูຌสูงอายุทีไ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์นืไองจาก
ผลการวิจัยพบวา ผูຌสูงอายุมีการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์ผานทรศัพท์มือถือมากทีไสุด ละป็นกลุมทีไมี
รายเดຌมากกวา ใเ,เเเ บาทตอดือนขึๅนเป ละยังมีการสงตอขຌอมูลขาวสารมากทีไสุด ชน คลิปวิดีอ ภาพ
ขาว หตุการณ์ สถานการณ์ขาวสารทัไวเปทีไกิดขึๅน฿นชีวิตประจ าวัน ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรจัดการ
อบรมหรือน าสนอขຌอมูลการรูຌทาทันสืไอ นืไองจากผูຌสูงอายุมีการสงตอขຌอมูลขาวสารกันอยางมากมาย ตมี
หลายครัๅงทีไขาวสารทีไสงมานัๅน เมเดຌผานการคัดกรองความถูกตຌองของขຌอมูลกอนการสงตอเปยังผูຌอืไน 

บรรณานุกรม 

นภัสกร  กรวยสวัสดิ์. ิ2553ี. ปัจจัยทีไสงผล฿หຌกิดพฤติกรรมการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์. วารสาร
สารสนทศศาสตร์ ุ 28ุ 81-88. คຌนมืไอ 12 ตุลาคม 2558ุ จาก http://www.tci-

thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/ๆโโๆ/5ไใๆ  
ดลินิวส์. ิ2557ี. เลน์ผยผูຌ฿ชຌงานทัไวลกทะลุ 560 ลຌานคนพรຌอมปຂดบริการ฿หม ิ2557ี. คຌนมืไอ 3 

กันยายน 2558ุ จากhttp://www.dailynews.co.th/it/273115   



 26 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

อกพล รุงรจน์กิจกุล . ิโ55็ี. พฤติกรรมการ฿ชຌงานอพพลิคชัไนเลน์ของผูຌบริภค฿นพืๅนทีไ
กรุ ง ทพมหานคร .  สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ              
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิรฒุ กรุงทพมหานคร. 

เอทีโไชัไวมง. ิโเแๆี. Line สรุปสถิติปี โ55่ ผยคนเทย฿ชຌLine มากป็นอันดับ โ ของลก. คຌนมืไอ 
 โ่ มษายน โ55ุ้ จาก http://www.itโไhrs.com/โเแๆ/line-timeline-โ55่/  
Patshaya Mahatthanotham. ิ2558ี. ผูຌสูงอายุ 21% ฿ชຌเลน์ ฟซบุຍกคุยกับครอบครัว. คຌนมืไอ29 

ตุลาคม 2558ุ จาก http://news.voicetv.co.th/thailand/แ้เ55ไ.html 

Kang. ิ2014ี. ตຌนก านิดเลน์ Line จ ามาจากเหน?. คຌนมืไอ 14 พฤศจิกายน 2558ุ จาก
 http://www.aripfan.com/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E

 0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%

 E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-line-

 %E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%

 88%E0%B8%B2%E0%B8%81/  

 



 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55้ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (แ ก.ค. โ55้ี   27 

 
 

 

กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร  กับการรับรูຌ ทัศนคติ  
ละพฤติกรรมของผูຌบริภคผานพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 

Affiliate marketing strategies attitude and customers behavior on 

purchasing via e-commerce 

 

ด ณ ทรงศรเดช1
 

พชน เชยจรรย 2
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate 

Marketing) ของผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการท าการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ละศึกษา
พฤติกรรมการรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาออนเลน์ ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌท าการวิจัย โ 
บบคือ วิจัยชิงคุณภาพ ละวิจัยชิงปริมาณ ดย฿นการวิจัยชิงคุณภาพ ผูຌวิจัยเดຌสัมภาษณ์ความคิดหใน
ของผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการท าการตลาดบบพันธมิตร หรือผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate 

Marketer) กีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) สวนการศึกษาดຌวย
วิธีวิจัยชิงปริมาณ ผูຌวิจัยเดຌท าบบสอบถาม (Questionaire) ละท าการสอบถามเปยังกลุมผูຌ฿ชຌงาน
อินทอร์นใต ไโๆ คน  กีไยวกับลักษณะประชากร การรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาออนเลน์ 

ผลการวิจัย฿นชิงคุณภาพพบวา กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) 
หากสามารถวิคราะห์ความตຌองการของผูຌบริภคเดຌ มีความสามารถ฿นการสรຌางนืๅอหาการน าสนอ฿หຌดึงดูด
ผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตเดຌ ฿ชຌชองทางการน าสนอเปยังผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใต ถຌา฿ชຌ฿หຌถูกกลุมปງาหมาย ละทีไ
ส าคัญความขยัน อดทน ละความสมไ าสมอของการน าสนอสินคຌา 

สวนผลการวิจัยชิงปริมาณ พบวา ดຌานพฤติกรรมการรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌา
ออนเลน์ พบวาสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุอยู฿นชวง 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึไงก าลังป็น
นักศึกษาอยู มีรายเดຌอยู฿นชวง แเ,000 บาทหรือตไ ากวา ดย฿นดຌานการรับรูຌถึงพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์สวน
฿หญจะป็นชวงหัวคไ า ซึไงสถานทีไคือทีไบຌานหรือทีไอยูอาศัย ดยชองทางทีไรับรูຌคือสืไอสังคมออนเลน์ (Social 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายวางผน คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Media) จากทรศัพท์มือถือ ฿นดຌานทัศนคติพบวา พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿หຌความสะดวกสบาย฿นการลือก
ซืๅอสินคຌามากทีไสุด ละพฤติกรรม฿นการซืๅอคือสวน฿หญลือกซืๅอพราะมีสินคຌาลดราคา 

ดຌานการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพทีไตกตางกัน มีทัศนคติกีไยวกับการบริภคสินคຌาผานทาง
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ทีไตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ เ.เแ ฿นขณะทีไพศ อายุ การศึกษา ละ
รายเดຌ มีทัศนคติกีไยวกับการบริภคสินคຌาผานทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์เมตกตางกัน ชนดียวกับพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌทีไตกตาง มีการรับรูຌ  ละพฤติกรรมการบริภคสินคຌาผานทางพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ดຌานความสัมพันธ์ พบวา ระหวางการรับรูຌละทัศนคติของกลุมตัวอยาง มีทิศทางเป฿นชิงบวก 
ละมีระดับความสัมพันธ์อยู฿นระดับตไ า ชนดียวกับความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติละพฤติกรรมการซืๅอ
ของกลุมตัวอยาง ฿นขณะทีไความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌละพฤติกรรมการซืๅอของกลุมตัวอยางมีทิศทางเป
฿นชิงบวก ตมีระดับความสัมพันธ์อยู฿นระดับปานกลาง 

ค าส าคัญ:  การตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing), การสืไอสารการตลาดออนเลน์, อีคอมมิร์ซ, 

สืไอสังคมออนเลน์, พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์, กลยุทธ์การสืไอสารการตลาด 

 

Abstract 

The objective of this research is study to strategic of Affiliate Marketing with the behavior 

of internet user about e-commerce. This research study both quality research and 

quantitative research. For the quality research is deep interview about strategic of 

communication by affiliate marketing to internet user. For the quantitative research is use 

the questionaire to internet user around 426 persons about behavior about e-commerce. 

Analyze T-test, F-test ิOne ีay ANO”Aี, and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient to test the hypothesis in this research. 

 The qualitative study found Affiliate Marketing need to know and analyze what 

the customer needs first. The affiliate Marketer have to use Marketing online in the 

process for choosing target group and the proper communication with customers. 

Anyway, Affiliate Marketer has to work with patient and always promote their contents 

and promotions to hit the top of first page in search engine. 

 The Quantitative study found occupation influence attitude of e-commerce at 

0.01, but sex, age, education,  and income are not influent attitude of e-commerce. For 
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perception and behavior of e-commerce, all demographic such as sex, age, education, 

occupation, and income are not influent with. 

 The hypothesis testing found, occupation characteristics differ, the attitude with e-

commerce differ at statistically significant level at 0.01. The other Demographic 

characteristics with gender, age, education, and income differ, have not responded to 

perception and behavior with e-commerce. 

 Perception toward attitude is positively related to purchasing via e-commerce, 

attitude toward behavior is positively related to purchasing via e-commerce, and 

perception toward behavior is positively related to purchasing via e-commerce. 

Keyword:  Affiliate Marketing, Marketing Communication, E-Commerce, Communicative 

marketing strategy 

 

การสืไอสารการตลาด฿นยุคปัจจุบัน นักการตลาดหันมา฿หຌความสน฿จกับการสืไอสารการตลาดบน
ออนเลน์กันมากขึๅน นืไองจากปัจจุบันมีผูຌ฿ชຌงานออนเลน์พิไมมากขึๅนรืไอยโ จากผลส ารวจของการ฿ชຌ
อินทอร์นใตมีอัตราการพิไม฿นทุกโ ป ดยหในเดຌจากสถิติขຌอมูลผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตจากการ กใบขຌอมูลของ 
TRUEHITS พบวา฿นป 2015 มีจ านวนผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตทัๅงหมด ใ่,เแ5,็โ5 คน ซึไงพิไมจากป โเแไ ทีมี
จ านวนคนขຌา฿ชຌอินทอร์นใต 27,653,927 คน ละท าหลายสิไง หลายอยางบนออนเลน์ อยางการ
ติดตอสืไอสารกัน พราะสามารถท าเดຌอยางรวดรใว ละท าเดຌหลายรูปบบ ทัๅงพิมพ์ขຌอความ ทรคุยกัน 
หรือมຌตคุยกันบบหในหนຌา ดยทีไสียคา฿ชຌจายนຌอย  

นอกจากติดตอสืไอสารการลຌว บนลกออนเลน์ยังสามารถคຌนควຌาหาขຌอมูลเดຌอีกดຌวย ดยทีไเมตຌอง
สียวลาดินทาง พียงขຌาอินทอร์นใต เมกีไวินาทีกใสามารถเดຌขຌอมูลมาอยางรวดรใว ซึไงทคนลยีบน
ออนเลน์฿นปัจจุบันพัฒนาเปถึงขัๅน สามารถซืๅอของผานออนเลน์เดຌลຌว ละก าลังริไมป็นทีไนิยม฿นขณะนีๅ 
พราะมีความสะดวกสบาย เมสียวลาดินทาง กใสามารถลือกสรรสิไงของเดຌอยางงายดาย ละยังสามารถ
ตรวจสอบราคาเดຌหลากหลายรຌานคຌา ตรวจชใคขຌอมูลกอนการตัดสิน฿จซืๅอเดຌอีกดຌวย ซึไงธุรกิจ฿นปัจจุบันหัน
มา฿หຌความสน฿จ ท าธุรกิจบนออนเลน์กันพิไมมากขึๅนรืไอยโ พราะนอกจากจะสรຌางความสะดวกสบาย
฿หຌกับบุคคลทีไจะกลายป็นผูຌซืๅอลຌว ยังชวยลดตຌนทุน฿หຌกับธุรกิจตางโ อีกดຌวย พราะการปຂดรຌานคຌาบน
ออนเลน์ มีคา฿ชຌจาย฿นการลงทุนทีไนຌอยกวาการออกเปปຂดรຌานสียอีก ต฿นขณะทีไธุรกิจริไมหันมาขยาย
ธุรกิจบนออนเลน์ ปຂดรຌานคຌาบนออนเลน์กันมากขึๅน การขงขันกใมีสูงมากขึๅน ดังนัๅนธุรกิจตางโ จ าป็นตຌอง
มีกลยุทธ์การตลาด พืไอทีไจะสืไอสารเปยังผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตละท า฿หຌกลายมาป็นลูกคຌา ซึไง฿นปัจจุบันมี
การท าการตลาดรูปบบหนึไง รียกวาการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)  
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การท าการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ป็นชองทางหนึไง฿นการท าการตลาดบน
ออนเลน์ ป็นการผูกมิตรกับวใบเซต์ตางโ ทีไมีอยูบนออนเลน์฿หຌชวยน าสนอ พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตเดຌพบ
หใน กิดการรับรูຌ ทัศนคติ จนเปถึงพฤติกรรมการตอบสนองของพวกขาหลานัๅน ซึไงพฤติกรรมการ
ตอบสนองนัๅน จะมีประสิทธิผลมากนຌอยพียง฿ดนัๅน ละจะกิดทัศนคติ฿นบบเหนนัๅน กใขึๅนอยูกับวิธีการ
น าสนอของวใบเซต์ตางโ ทีไป็นพันธมิตร ซึไง฿นการท าการตลาดบบพันธมิตรนัๅน สามารถ฿ชຌครืไองมือ
ตางโ ทีไมีอยูบนออนเลน์ น ามา฿ชຌละน าสนอออกเปยังผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใต รียกเดຌวา วใบเซต์เหนทีไ฿ชຌ
วิธีการน าสนอเดຌอยางถูกตຌอง กใจะยิไงเดຌประสิทธิผลมาก  

การตลาดรูปบบนีๅป็นประยชน์ตอธุรกิจเดຌอยางมาก นืไองจากสามารถลดตຌนทุนคงทีไ (Fix Cost) 

ตเดຌผลตอบทนจากการลงทุน (ROI) คอนขຌางมาก การท าการตลาดบบพันธมิตรคือการทีไธุรกิจโ หนึไง
ซึไงมีวใบเซต์ทีไน าสนอสินคຌาของตนอง ละเปท าการผูกมิตรกับวใบเซต์ตางโ พืไอ฿หຌชวยน าสนอสินคຌา 
ละฝังลิงก์ของวใบเซต์ธุรกิจออนเลน์บนวใบเซต์พันธมิตรนัๅน มืไอมีผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตคลิๅกลิงก์ขຌามา
ลือกซืๅอสินคຌาของธุรกิจนัๅนโ ผานวใบเซต์ทีไธุรกิจเปผูกมิตรดຌวยตามงืไอนเขทีไทัๅง โ ฝຆายเดຌตกลงเวຌลຌว 
วใบเซต์ทีไป็นพันธมิตรจึงเดຌรับคาตอบทน หรือคาคอมมิชชัไนตามทีไตกลงเวຌกับธุรกิจนัๅนโ ตหากวใบเซต์
ทีไป็นพันธมิตร เมสามารถน าพาผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตขຌามาลือกซืๅอสินคຌาหรือท าตามงืไอนเขของธุรกิจ
นัๅนโเดຌ วใบเซต์ทีไป็นพันธมิตรกใจะเมเดຌรับคาตอบทน หรือคาคอมมิชชัไนจากธุรกิจนัๅน หรือหมายความวา
ธุรกิจนัๅน จะเมสียตຌนทุน฿ดโ ฿หຌกับวใบเซต์ทีไท าการผูຌมิตรดຌวย จึงถือเดຌวาการท าการตลาดรูปบบนีๅ ป็น
ชองทาง฿นการสืไอสารการตลาดทีไนาสน฿จชองทางหนึไง พราะมีตຌนทุนเมสูงมากนัก ละมีความสีไยงนຌอย 

ผูຌทีไท าการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketer) จะตຌองน าสนอสินคຌาละบริการทีไเม฿ชของ
ตนอง฿หຌผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตกิดพฤติกรรมการซืๅอ฿หຌเดຌ ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จ฿นกลยุทธ์ของการ
สืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กีไยวกับสินคຌาบนพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (e-

commerce) พราะ฿นปัจจุบันพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นประทศเทยมีพิไมขึๅนรืไอยโ นอกจากนัๅน
พฤติกรรมดຌานการรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาผานพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ อาจจะป็นขຌอมูลทีไ
ส าคัญ฿หຌกับการท าการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) อีกดຌวย 

นิยามศัพท์ 

1. การสืไอสารการตลาด ิMarketing Communicationี หมายถึง กระบวนการสืไอสารกีไยวกับสวน 

ประสมทางการตลาดของรຌานคຌา ละผูຌฆษณา ทีไสรຌางขຌอความ ละ สัญลักษณ์ตางโ ซึไงกอ฿หຌกิดการ
ลกปลีไยนดยสรຌางความหมายรวมกันระหวางรຌานคຌา กับลูกคຌา การสืไอสารการตลาด฿นวิจัยนีๅป็นรูปบบ
ออนเลน์ ิOnline Marketing Communicationsี ท าการสืไอสารเปยังผูຌบริภคดย฿ชຌอินทอร์นใตป็นสืไอ
หลัก  

2. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาด หมายถึง นวคิดละกระบวนการ฿นการวางผนการสืไอสารดຌวยการ 
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ประยุกต์฿ชຌครืไองมือการสืไอสารทีไหลากหลายละผสมผสานกัน ละ฿ชຌความสรຌางสรรค์฿หຌกิดประยชน์
สูงสุด พืไอสืไอสารเปยังกลุมปງาหมาย฿หຌกิดความขຌา฿จ ฿นวัตถุประสงค์การสืไอสารการตลาดของผูຌทีไท า
การตลาดบบพันธมิตร ละกอ฿หຌกิดการสะทຌอนถึงผลตอบรับจากกลุมปງาหมาย ดຌวยการซืๅอสินคຌาจาก
การน าสนอสินคຌาของผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร 

3. การรับรูຌ ิAีarenessี หมายถึง การเดຌรับทราบถึงขຌอมูลขาวสารของผูຌบริภคกีไยวกับสินคຌา จาก
การน าสนอสินคຌาของผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร ซึไงกลุมปງาหมาย หรือผูຌผูຌบริภคตละคนจะมีการรับรูຌ
ละการตีความหมายทีไตกตางกันออกเป ฿นวิธีการทีไกลุมปງาหมายมองหในสินคຌาทีไผูຌท าการตลาดบบ
พันธมิตรท าการปรมท หากผูຌบริภคตละคนเดຌรับการกระตุຌนจากสิไงรຌาดียวกัน฿นสภาพวดลຌอมทีไ
หมือนกัน จะลือกตีความหมายตกตางกันหรือเม ขึๅนอยูกับความตຌองการ คานิยม ละความคาดหวัง 
เดຌก ความถีไ ละชวงวลา฿นการรับรูຌ ปัจจัยกระตุຌนกอ฿หຌกิดการรับรูຌประภทนืๅอหาทีไรับรูຌ ละรูปบบ
การสืไอสาร 

4. ทัศนคติ ิAttitudeี หมายถึง ความรูຌสึกนຌมอียงของผูຌบริภค฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไง หลังจากทีไกลุม 

ปງาหมาย หรือผูຌบริภคเดຌรับรูຌถึงตัวฆษณาของผูຌท าการตลาดบบพันธมิตรเดຌน าสนอเวຌ ซึไงความรูຌสึกทีไมี
ตอสินคຌาหลังจากเดຌรับรูຌถึงการน าสนอสามารถป็นเดຌทัๅงทิศทางบวกหรือทิศทางลบ 

5. พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ ิConsumer Behaิiorี หมายถึง พฤติกรรมทีไมีความกีไยวขຌองกับการ
ซืๅอสินคຌา อาจจะกิดจากความตัๅง฿จ หรือเดຌรับสิไงรຌา หรือรงกระตุຌน฿หຌกิดความอยากเดຌ฿นตัวสินคຌานัๅนโ 
จากทัๅงความนาชืไอถือของตัวพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์อง ละวิธีการน าสนอของผูຌท าการตลาดบบ
พันธมิตรอง จนกอ฿หຌกิดป็นพฤติกรรมตอบสนองความอยากของผูຌบริภค 

6. ผูຌบริภค หมายถึง ผูຌทีไ฿ชຌประยชน์จากสินคຌาขัๅนสุดทຌาย ดยเมมีการน าเปขาย หรือท าการคຌา฿ดโ 
ตอ ซึไงผูຌบริภคนีๅ สามารถป็นเดຌทัๅงปัจจกบุคคล กลุมคน หรือองค์กร  

7. การตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) หมายถึง การท าการตลาดบนออนเลน์รูปบบ
หนึไง ซึไงอาศัยตัวทนฆษณา ทัๅงนีๅวใบเซต์จຌาของสินคຌาจะจายคาตอบทน หรือคาคอมมิชชัไน฿หຌกับ
ตัวทนฆษณา มืไอตัวทนฆษณาหลานัๅนสามารถนะน าคนขຌามายังวใบเซต์จຌาของสินคຌานัๅนโ เดຌ ลຌว
ท าตามงืไอนเขทีไจຌาของสินคຌาเดຌก าหนดเวຌ 

8. พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิE-Commerceี หรือ ธุรกิจออนเลน์ ิOnline Businessี หมายถึง การ
ท าธุรกรรมทางธุรกิจอยางงายโ ทีไกิดขึๅนดยผานกระบวนการทางดิจิตอลบนระบบครือขาย (Network) 

ละป็นมากกวาการลกปลีไยนสินคຌา หรือบริการพืไองินบนอินทอร์นใตทานัๅน ตป็นทคนลยีทีไชวย
฿หຌองค์การพิไมประสิทธิภาพ ละความมนย า฿นการท าธุรกรรมตางโ ละยังป็นวิธีหนึไงส าหรับองค์การ
พืไอการลกปลีไยนขຌอมูลกับลูกคຌา ละผูຌขายพืไอ฿หຌทุกคนทีไกีไยวขຌองเดຌรับประยชน์ 
 

  



 32 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) 

2. พืไอศึกษาการรับรูຌ  ทัศนคติ ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริ ภคผานพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) 

3. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌ ละทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผาน
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) 

4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติ ละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอ
สินคຌาผานพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) 

5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌ ละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอ
สินคຌาผานพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) 

นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

1. นวคิดดຌานประชากรศาสตร์  
2. นวคิดกีไยวกับการรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมการตัดสินซืๅอของผูຌบริภค  

3. นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการสืไอสารการตลาด ละกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด 

4. นวคิดดຌานการตลาดบนอินทอร์นใต  

5. นวคิดกีไยวกับการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)  
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กรอบนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

 ฿นการศึกษางานวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌวิธีวิจัย โ บบ คือ การวิจัยชิงคุณภาพ ละการวิจัยชิงปริมาณ ดย
฿นการวิจัยชิงคุณภาพนีๅ จะป็นการศึกษาดยการสัมภาษณ์บุคคลทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการท าการตลาด
บบพันธมิตร (Affiliate Marketer) จ านวน ่ ทาน ซึไงจะสัมภาษณ์ถึงความคิดหในทีไมีตอการท าการตลาด
บบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ละกลยุทธ์การสืไอสารเปยังผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นความคิดของนักท า
การตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketer)   

 

ลักษณะทางประชากร 

- พศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายเดຌ 

การรับรูຌขาวสาร 

ทัศนคติ

พฤติกรรมการซืๅอ 

 

กลยุทธ์การสืไอสาร 
การตลาดของตัวทนฆษณา ิAffiliate 

Marketerี 

พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) 
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 ฿นการทดสอบครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล ผูຌวิจัยทดสอบดຌานความทีไยงตรงชิงนืๅอหา 
(Content Validity) ดຌวยการน าบบสอบถามทีไสรຌางขึๅน฿หຌอาจารย์ทีไปรึกษาตรวจสอบความถูกตຌอง ความ
ชัดจนของภาษา ละความสอดคลຌองของนืๅอหากับสิไงทีไตຌองการศึกษา จากนัๅนน าค าถาม ละ
บบสอบถามทีไเดຌรับการนะน าจากอาจารย์ทีไปรึกษามาท าการกຌเขละด านินการตอ 

 สวนการศึกษาดຌวยการวิจัยชิงปริมาณ จะป็นการศึกษากลุมตัวอยางผูຌทีไ฿ชຌงานอินทอร์นใต ไ26 
คน ดยกระจายบบสอบถามผานชองทาง Google ละ Facebook ละ Twitter ซึไง฿นค าถามจะมี
ทัๅงหมด ไ สวนดຌวยกัน เดຌก สวนทีไ แ คือค าถามกีไยวกับลักษณะของประชากร สวนทีไ โ คือค าถาม
กีไยวกับการรับรูຌของสินคຌาออนเลน์ สวนทีไ ใ คือค าถามกีไยวกับทัศนคติทีไมีตอสินคຌาออนเลน์ ละสวนทีไ ไ 
คือค าถามกีไยวกับ พฤติกรรมของผูຌบริภคทีไมีตอสินคຌาออนเลน์ 

 การทดสอบความนาชืไอถือของครืไองมือ มีการทดสอบทัๅงความทีไยงตรง (Validity) ละความ
นาชืไอถือเดຌ ิReliabilityี ดังนีๅ 

การทดสอบความทีไยงตรง ิ”alidityี ฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionaireี ป็นครืไองมือ฿นการกใบ
รวบรวมขຌอมูล ดยมีความตรงชิงนืๅอหา ิContent ”alidityี ดยผูຌวิจัยน าบบสอบถามทีไสรຌางขึๅน฿หຌ
อาจารย์ทีไปรึกษาตรวจสอบความถูกตຌอง ความชัดจนของภาษา ละความสอดคลຌองของนืๅอหากับสิไงทีไ
ตຌองการศึกษา จากนัๅนน าค าถาม ละบบสอบถามทีไเดຌรับการนะน าจากอาจารย์ทีไปรึกษามาท าการกຌเข
ละด านินการตอ 

การหาความนาชืไอถือเดຌ ิReliabilityี ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌน าบบสอบถามทีไผานการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ทีไปรึกษาเปท าการทดสอบกอนกใบขຌอมูลจริง (Pre-test) กับกลุมตัวอยาง จ านวน 
ใเ ตัวอยาง จากนัๅนจึง฿ชຌวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟຆาของ ครอนบัค ิCornbach’s Alpha Coefficientี 
มาค านวณหาความชืไอมัไนของบบสอบถาม ดยก าหนด฿หຌคาความชืไอมัไ นตัๅงต เ.็ ขึๅนเป ลຌวน า
บบสอบถามทีไปรับปรุงกຌเขละเดຌคาความชืไอมัไน เ.็ ขึๅนเปลຌว หลังจากนัๅนน าเป฿ชຌกับกลุมตัวอยาง
จ านวน ไโๆ ตัวอยางตอเป ละผลการทดสอบคาความชืไอมัไนของบบสอบถาม เดຌคาระหวาง เ.็5 - 
เ.่่ 

ผลของการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ผูຌทีไท าการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กีไยวกับกลยุทธ์฿นการ
สืไอสารการตลาดบบพันธมิตร พบวา การท าการตลาดบบพันธมิตรมีขัๅนตอนการท างานของผูຌท า
การตลาดบบพันธมิตร ริไมจาก 

แี Affiliate Marketer คือผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร 
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โี ลือกสินคຌา คือการลือกสินคຌาทีไน ามาน าสนอ พืไอท าการตลาดบบพันธมิตรดยสินคຌาทีไน ามา
น าสนอจะป็นสินคຌาทีไมีความนิยม สินคຌาขายดี มีปรมชัไน สินคຌามีขายฉพาะทางออนเลน์ สินคຌาทีไนิยม
ซืๅอผานทางออนเลน์ 

ใี ชองทางการน าสนอสินคຌา คือ มืไอลือกสินคຌาลຌว หลังจากนัๅนคือการลือกชองทาง฿นการ
น าสนอสินคຌา ดยลือกจากชองทางการสืไอสารบนออนเลน์ ดังนีๅ 

 ิแี Website/Blog ฿นการสรຌางวใบเซต์พืไอน ามาน าสนอสินคຌา หรือสงสริมการขาย
สินคຌา พืไอ฿หຌประสบความส ารใจมีดังนีๅ 

  - Domain Name การตัๅงชืไอดมนของวใบเซต์ ป็นสิไงทีไส าคัญทีไสุดสิไ งหนึไง 
นืไองจาก ชืไอป็นสิไงทีไระบุตัวตนของวใบเซต์ วใบเซต์นัๅนโ ป็นวใบเซต์กีไยวกับสิไง฿ด ดังนัๅนควรตัๅงชืไอ
วใบเซต์฿หຌมีค าทีไป็นประภทของสินคຌา เมควรตัๅงชืไอบรนด์ของรຌาน ละ฿นการจะดมนของวใบเซต์ควร
จดตัๅงต แเ ปขึๅนเป พืไอ฿หຌ บราซอร์อยาง Google ขຌา฿จวา วใบเซต์มีความคลืไอนเหว ละอยูบนนาน 
สิไงนีๅมีผลตอการจัดอันดับการคຌนหา ฿นบราซอร์ พราะฉะนัๅนป็นสิไงรกทีไควรค านึง 

  - Content คือนืๅอหาทีไสดงอยู฿นวใบเซต์นัๅนโ พราะฉะนัๅน ควรป็นนืๅอหาทีไมี
ความนาสน฿จ ชืไอถือเดຌ ละมีความตกตางจากบทความอืไนโ รวมถึงบทความทีไน าสนอ฿นวใบเซต์นัๅนโ 
ตຌองมีบทความหลายบทความพอสมควร นืไองจากบราซอร์ตละบราซอร์จะมี ทคนลยีคอยตรวจจับ
วใบเซต์บนบราซอร์ รียกวา Bot ซึไงจะคอยตรวจสอบละจัดอันดับวใบเซต์ หากมีนืๅอหาน าสนอทีไ
ปลก฿หม ละมีคนขຌาดูวใบเซต์ยอะ ละนาน นัไนหมายความวา วใบเซต์นัๅน จะยิไงมีความนาชืไอถือ ละ
ถูกจัดป็นอันดับตຌน฿นบราซอร์  

นอกจากนีๅความถีไของการน าสนอนืๅอหา ตຌองน าสนอทุกวัน อยางนຌอยวันละ ใ  
บทความ ชวงวลาตอนชຌา Interner User จะ฿ชຌวลา฿นการขຌา อินทอร์นใต พราะฉะนัๅน 

บทความทีไน าสนอจะตຌองตรียมพรຌอม฿หຌ Internet User หในรียบรຌอย ตชวงวลา฿นการน าสนอ 
สามารถยืดหยุนวลา฿นการน าสนอเดຌ  

  - Picture ป็นรูปภาพประกอบ฿นสวนของการน าสนอสนอนืๅอหา ซึไงรูปภาพมี
สวนส าคัญ หากรูปภาพสวยงาม จะชวยดึงดูดความสน฿จของ Internet User ฿หຌขຌามาชมวใบเซต์เดຌ 

  - Video ป็นคลิปวิดีอ ซึไงมีความจ าป็น฿นการน าสนอนืๅอหา พราะหากมีการ
ปຂดคลิปวิดีอพืไอรับชม หมายความวา Internet User จะ฿ชຌวลา฿นการปຂดวใบเซต์นีๅนานขึๅน 

  - Banner ป็นรูปภาพฆษณาทีไมีลิงก์ฝงอยูบนรูป มืไอมีการคลิกทีไรูป จะป็น
การน าพาผูຌคลิกเปยังอีกวใบเซต์หนึไง หรือพืๅนทีไหนึไง ซึไงนิยม฿ชຌบนนอร์พืไอสรຌางการรับรูຌ ดยบนนอร์ทีไ
น ามาติดเวຌ หากป็นบนนอร์ของบรนด์ดัง ทีไมีความนาชืไอ ยิไงป็นผลดี สามารถสรຌางความนาชืไอถือ
฿หຌกับตัววใบเซต์พิไมขึๅน ชน บนนอร์ Central.co.th ป็นตຌน 

  - Link ชืไอมยงเปยังหนຌาอืไนโ ของวใบเซต์นัๅน คือป็นลิงก์ทีไน าพาคนทีไขຌาชม
วใบเซต์เปยังสวนอืไนโ ของวใบเซต์นัๅน ดยอาจจะพาเปยังหนຌาคูปองสวนลด กอนทีไจะน าสนอลิงก์ของ
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วใบเซต์ทีไขายสินคຌาจริงโ พืไอ฿หຌคนทีไขຌาชมวใบเซต์ อยูกับวใบเซต์นานพิไมขึๅน สงผลกับการจัดอันดับความ
นาชืไอถือของบราซอร์ ดยลิงก์นีๅสามารถ น าสนอ฿นชวงตຌนของหนຌาวใบเซต์นัๅนเดຌ 

  - Link Affiliate คือลิงก์ทีไจะชืไอมยงเปยังวใบเซต์ทีไขายสินคຌานัๅน ดยลิงก์นีๅ จะ
มีการติดรหัสเวຌ พืไอป็นการระบุทีไมา หากมีคนขຌามาซืๅอสินคຌาดยผานวใบเซต์จากการท าการตลาดบบ
พันธมิตร ซึไงลิงก์นีๅสามารถมาจากวใบเซต์จຌาของสินคຌาดยตรง หรือมาจากระบบตัวกลางทีไจัดท าลิงก์เวຌ฿หຌ
ระหวางวใบเซต์จຌาของสินคຌาละวใบเซต์ผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร ซึไง Link Affiliate นีๅควรน าเปติดเวຌ
ทีไดຌานลางของหนຌาวใบเซต์ พืไอ฿หຌคนทีไขຌามาชมวใบเซต์ทีไท าการตลาดบบพันธมิตร อยู฿นวใบเซต์ระยะนึง 
กอนทีไจะเปยังวใบเซต์ทีไขายสินคຌานัๅนโ 

 (2) Social Network 

  - Facebook ป็นสืไอสังคมออนเลน์สืไอหนึไงทีไเดຌรับความนิยมทีไสุดสืไอหนึไง ฿น
ปัจจุบัน ดยนิยม฿ชຌน าสนอรวมกับวใบเซต์ สวน฿หญมัก฿ชຌ Facebook พืไอสรຌางการรับรูຌ ละน าสนอ
สินคຌา ดยการน าสนอสินคຌา฿น Facebook ประกอบดຌวย 

- Picture รูปภาพทีไมีความสวยงาม ละสรຌางสรรค์สะดุดตา  
- Content นืๅอหา฿นการน าสนอควรป็นขຌอความทีไสัๅน ละป็นกันอง 

สมือนพืไอนนะน า  
- Link ลิงก์ทีไจะชืไอมยงเปยังวใบเซต์ทีไท าการตลาดบบพันธมิตรอีกครัๅงหนึไง 

พืไอ฿หຌดูหมือนการบอกตอ เม฿ชการฆษณา ละยังสามารถสรຌางความนาชืไอ฿หຌวใบเซต์พิไมขึๅนอีกดຌวย  
หรือหากวใบเซต์มีความนิยม นาชืไอถือ สามารถ฿สลิงก์วใบเซต์ทีไขายสินคຌาลย 

  - ความถีไ฿นการน าสนอ ควรมีความสมไ าสมอ฿นการน าสนอนืๅอหา 

  - ความนาชืไอถือของ Facebook มาจากจ านวนคนกด Like ละจ านวนนืๅอหา
ทีไน าสนอ 

  - Twiiter ป็นสืไอสังคมออนเลน์อีกประภทหนึไง ทีไสามารถท าการตลาดบบ
พันธมิตรเดຌ ดยมีหลักการ฿นการน าสนอดังนีๅ 

  - น าสนอสินคຌาทีไมีความนิยม฿นกลุมคนทีไลนทวิตตอร์ พืไอน าสนอ฿หຌตรงกับ
กลุมปງาหมาย  

  - Picture ควรป็นรูปภาพทีไมีความสวยงาม  
  - Content นืๅอหา฿นการน าสนอ ควรป็นนืๅอหาทีไสัๅน ละป็นลักษณะหมือน

พืไอนคุยกัน มีความป็นกันอง  
  - Link Affiliate ควรป็นลิงก์ทีไมีการยอ พืไอเม฿หຌคนทีไพบหใน มองวาป็นการ

ฆษณา  
  - ความถีไ฿นการน าสนอ ควรมีการน าสนออยางสมไ าสมอ 

  - ความนาชืไอถือของ Twitter มาจากจ านวนคนทีไติดตามทวิตตอร์ 
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 (3) Mobile Application ป็นการน าสนอ฿นรูปบบของ Application ดยสรຌาง 
Application ขึๅนมาป็นลักษณะหมือนบราซอร์ อยาง google ตป็น฿นรูปบบของ Application ละ
มีเอคอนของวใบเซต์ พืไอสามารถกดขຌาเปลือกยังวใบเซต์สินคຌาละอกซืๅอสินคຌาเดຌ  

4) วิธีการน าสนอสินคຌา สามารถน าสนอสินคຌาเดຌ 2   บบ ดังนีๅ  
 ิแี Paid Traffic ป็นการสียคา฿ชຌจายพืไอ฿หຌนืๅอหาถูกน าสนอเปบังกลุมปງาหมายทีไ

ก าหนดเวຌ ดยสามารถสงนืๅอหาเปยังกลุมปງาหมายเดຌภาย฿นชวงวลาสัๅน 

  - Adword 

  - Facebook Ad 

  - Media Buy คือการซืๅอพืๅนทีไฆษณาบนวใบเซต์ทีไมีผูຌขຌาชมวใบเซต์ป็นจ านวน
มาก ละตรงกับนืๅอหาทีไจะน าสนอ 

 (2) Organic Traffic ป็นการท า฿หຌคนขຌามาชมวใบเซต์ ดຌวยการน าสนอนืๅอหาทีไ
นาสน฿จ พืไอ฿หຌคนทีไสน฿จ฿นรืไองนัๅนขຌามายังวใบเซต์ ซึไงการท า Organic Traffic เมมีสียคา฿ชຌจายพิไม 
ต฿ชຌวลาคอนขຌางนาน ฿นการท า฿หຌวใบเซต์ป็นทีไนาชืไอถือ ละป็นทีไรูຌจักป็นจ านวนมาก  

  - SEO (Search Engine Optimizatiom) 

  - Social Media Page 

  - EDM (Electronic Direct Mail) 

5) Merchant User หรือ ผูຌบริภคสินคຌาออนเลน์ 
สวนนวนຌมการท าการตลาดบบพันธมิตร฿นประทศเทย พบวา มีนวนຌมการติบตมากขึๅน 

นืไองจากคนเทยมีการ฿ชຌอินทอร์นใตพิไมขึๅนรืไอยโ ตอยางเรกใตามส าหรับประทศเทยจะ฿ชຌวลา฿นการ
ติบตพอสมควร  
 สวนดຌานลักษณะขຌอมูลทัไวเป การรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมของผูຌบริภคจากกลุมตัวอยาง 
พบวา 

1) ขຌอมูลทัไวเป กลุมตัวอยางสวน฿หญ ป็นพศหญิง ทีไมีชวงอายุ 21 – 30 ป ดยมีระดับ 

การศึกษาสวน฿หญอยูทีไปริญญาตรี ละอาชีพสวน฿หญของกลุมตัวอยาง คือนักรียน/นักศึกษา  ซึไงสวน
฿หญมีรายเดຌอยูทีไ แเ,000 บาท หรือตไ ากวา 

2) การศึกษาดຌานการรับรูຌของกลุมตัวอยาง พบวา ชวงวลา฿นการขຌาวใบเซต์คือชวงวลา 20.01  

– 00.00 ดยสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการขຌาวใบเซต์สวน฿หญคือ ทีไบຌานหรือทีไพักอาศัย ซึไงครืไองมือทีไ฿ชຌสวน฿หญ
ป็นทรศัพท์มือถือ ดยทีไชองทางทีไท า฿หຌรูຌจักวใบเซต์นัๅนสวน฿หญป็นสืไอสังคมออนเลน์ (Social Media) 

ละสวน฿หญมีจุดประสงค์฿นการขຌาวใบเซต์พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์พืไอลือกซืๅอสินคຌา นอกจากนีๅความถีไ฿น
การขຌาวใบตอวันสวน฿หญอยู฿นระดับปานกลาง เมมากกินเป ฿นการรับรูຌถึงวใบเซต์ของตละชองทางการ
สืไอสารบนอินทอร์นใต ดยสวน฿หญการรับรูຌจากการ 
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฿ชຌค าคຌนหา (Search Engine) อยู฿นระดับปานกลาง การรับรูຌจาก Blog สวน฿หญอยู฿นระดับปานกลาง 
การรับรูຌจากลิงก์วใบชืไอมยงอืไนอยู฿นระดับปานกลาง การรูຌจักการจดหมายขาว การรูຌจักจากฆษณา 
Pop-up ละ Pop-under อยู฿นระดับปานกลาง ฿นขณะทีไมีพียงการรับรูຌจาก Social Media นัๅนอยูมีการ
รับรูຌคอนขຌางบอย ซึไงรูบบทีไมีความนาสน฿จจะชวยท า฿หຌกิดการรับรูຌเดຌบอย 

3) การศึกษาดຌานทัศนคติของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอวใบเซต์พาณิชย์ 
อิลใกทรอนิกส์ป็นชิงบวก ซึไงการสัไงซืๅอสินคຌาออนเลน์สะดวกเมตຌองสียวลาดินทางเปลือกซืๅอของ กลุม
ตัวอยางหในดຌวยมากทีไสุด รองลงมาคือการคຌนหาสินคຌาท าเดຌงายละรวดรใว ละตามมาดຌวยวใบเซต์
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มีสินคຌา฿หຌลือกหลากหลาย 

4) การศึกษาดຌานพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง พบวา สวน฿หญพฤติกรรม฿นการซืๅอสินคຌาออนเลน์ 
นัๅนมาจากกลดราคาละการจัดปรมชัไนบอยทีไสุด รองลงมาคือการลือกซืๅอสินคຌาทีไ มีขัๅนตอนการซืๅองาย 
ละตามมาดຌวยการลือกซืๅอจากการขຌาชมวใบเซต์ปรียบทียบราคา หรือวใบเซต์รวบรวมสินคຌา 

5) การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานขຌอทีไ แ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีการรับรูຌกีไยวกับ

สินคຌาผานพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
สมมติฐานขຌอทีไ โ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน ทัศนคติของผูຌบริภค 

สินคຌาพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกวຌนลักษณะทางประชากรดຌาน
อาชีพทานัๅน ทีไพบวามีความตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ เ.เแ 

สมมติฐานขຌอทีไ ใ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีพฤติกรรมการซืๅอ
สินคຌาผานพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานขຌอทีไ ไ ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความสัมพันธ์ ระหวางการรับรูຌละทัศนคติของ 
กลุมตัวอยาง มีทิศทางเป฿นชิงบวก มีระดับความสัมพันธ์อยู฿นระดับตไ า ละคาสหสัมพันธ์กับความชืไอถือ 
.ใไเ 

      สมมติฐานขຌอทีไ 5 ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความสัมพันธ์ ระหวางทัศนคติละพฤติกรรม
ของกลุมตัวอยาง มีทิศทางเป฿นชิงบวก มีระดับความสัมพันธ์อยู฿นระดับตไ า ละคาสหสัมพันธ์กับความ
ชืไอถือ .ใแ็ 

      สมมติฐานขຌอทีไ ๆ ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความสัมพันธ์ ระหวางการรับรูຌละพฤติกรรม
ของกลุมตัวอยาง มีทิศทางเป฿นชิงบวก มีระดับความสัมพันธ์อยู฿นระดับปานกลาง ละคาสหสัมพันธ์กับ
ความชืไอถือ .5ใโ 

สรุปละอภิปรายผล 

 กลยุทธ์การตลาดบบพันธมิตร 
จากการศึกษางานวิจัย รืไองกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับ

การรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคผานทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) ทัๅง
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บบชิงคุณภาพ ละชิงปริมาณ มืไอพิจารณาผลการวิจัยลຌว สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยภาย฿ตຌ
กรอบนวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองเดຌดังนีๅ 

 ผลการวิจัยพบวา กลยุทธ์การท าการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) มีหลัก฿นการท า
สอดคลຌองกับนวคิดกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ของชืไนจิตต์ จຌงจนกิจ ิ2546) ทีไกลาววา การวางผน
กลยุทธ์การสืไอสารการตลาด ริไมตຌนจากการก าหนดกลุมปງาหมาย หลังจากนัๅนท าการก าหนดวัตถุประสงค์
฿นการสืไอสาร พืไอสรຌางสรຌางสาร฿หຌมีประสิทธิภาพ ละท าการลือกชองทางการสืไอสาร ท าการก าหนด
งบประมาณของชองทางการสืไอสาร ก าหนดสวนประสมการสืไอสารทางการตลาด ละท าการประมินผล 
ซึไงจากการวิจัยคຌนพบวา ฿นการท าการตลาดบบพันธมิตร ตຌองท าวางผนกลยุทธ์การสืไอสาร฿นวิธีดียวกัน 
ดยริไมจากการก าหนดกลุมปງาหมายทีไจะน าสนอสินคຌา หลังจากทีไท าการลือกสินคຌาลຌว ดย฿นการลือก
กลุมปງาหมาย ทคนิค฿นการลือกกลุมปງาหมายนัๅนจะลือกจากความตຌองการละพฤติกรรมของผูຌบริภค 
อยางชน การขายคอร์สรียนภาษาอังกฤษ ฿นการลือกกลุมปງาหมายจะตຌองคิดวา ฿ครทีไจะอยากรียน
ภาษาอังกฤษ หากลือกกลุมปງาหมายเปยังกลุมคนทีไตຌองการรียนภาษาอังกฤษดยตรง ฿นกลุมนีๅจะมีคูขง
คอนขຌางมาก หรือรียกวาป็น Red Ocean Strategy ฿นขณะทีไหากก าหนดกลุมปງาหมายคือ คนทีไก าลัง
หางาน จากการคຌนหาผานอินทอร์นใต ดยพืๅนฐานของงานนัๅน คุณสมบัติทีไจะตຌองมีคือ ภาษาอังกฤษ 
ดังนัๅน หากน าสนอนืๅอหาเปยังกลุมคนกลุมนีๅ คูขงอาจมีนຌอยกวา ละดน฿จผูຌบริภคดຌา ิณัฐชัย ราษฎร
ดี, สัมภาษณ์วันทีไ ไ มิ.ย. โ55้ี ซึไง฿นการน าสนอนืๅอหาเปยังกลุมทีไตຌองการรียนภาษาอังกฤษดยตรง 
ป็นการ฿ชຌกลยุทธ์ Red Ocean Strategy ฿นขณะทีไน าสนอนืๅอหาคอร์สรียนภาษาอังกฤษเปยังกลุมทีไ
ก าลังมองงานอยู รียกวาป็นกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ สิทธิ์ ธีรสรณ์ 
ิ2551) ทีไอธิบายวา การตลาดป็นกระบวนการลกปลีไยนทีไริไมตัๅงตการคຌนหาความตຌองการลูกคຌา ลือก
กลุมปງาหมายทีไมีลักษณะคลຌายโ กัน ละสรຌางสิไงทีไสามารถสนองความตຌองการของลูกคຌา 

 การก าหนดวัตถุประสงค์฿นการสืไอสาร ป็นขัๅนตอนหลังจากทีไมีการก าหนดกลุมปງาหมายรียบรຌอย
ลຌวส าหรับการท าการตลาดบบพันธมิตรนัๅน ฿นการน าสนอสินคຌาของผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร มีจัด
ประสงค์หลักคือพืไอการน าคนขຌามาซืๅอสินคຌา ผานการน าสนอนืๅอหาของผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร 

 การสรຌางสาร สามารถสรຌางสารเดຌหลากหลายรูปบบ ป็นเปตามพฤติกรรมของผูຌบริภค ทัๅง
ขຌอความ รูปภาพ วิดีอ ซึไงสารทีไ฿ชຌ฿นการท าการตลาดบบพันธมิตร มีตຌนทุนคอนขຌางนຌอยกวา สารทีไ
น าเป฿ชຌบนสืไอออฟเลน์อืไนโ  

 การลือกชองทาง฿นการสืไอสาร ส าหรับการลือก฿ชຌชองทางการสืไอสารเปยังกลุมปງาหมาย จะ
ลือกจากพฤติกรรมของกลุมปງาหมายนัๅน มีลักษณะ฿ชຌชองทางเหนมากทีไสุด ซึไงจากการศึกษาพบวา ณ 
ปัจจุบันพฤติกรรมผูຌบริภคนิยม฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์คอนขຌางมาก (พีรพล จนทรัพย์สิน, สัมภาษณ์มืไอ ไ 
ม.ย. โ55้ ละ ภัทรวุฒิ กุลจันทร์, สัมภาษณ์มืไอ แเ พ.ค. โ55้) ซึไงสอดคลຌองกับผลวิจัยชิงปริมาณทีไ
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พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญรูຌจักวใบเซต์ผานสืไอสังคมออนเลน์มากทีไสุด ซึไง฿นการลือกชองทางพืไอสืไอสาร
เปยังกลุมปງาหมาย สามารถ฿ชຌเดຌหลายชองทางเปพรຌอมโ กัน ดยจะสียคา฿ชຌทีไนຌอยกวาสืไอออฟเลน์อืไนโ 
ละการท าการตลาดบบพันธมิตรป็นการท าการตลาดฉพาะบนสืไอออนเลน์ทานัๅน ซึไง฿นปัจจุบันนักการ
ตลาดนิยมหันมาท าการตลาดออนเลน์กันมากขึๅน 

 ชวงวลาละความถีไ฿นการสืไอสารยังกลุมปງาหมาย ส าหรับการท าการตลาดบบพันธมิตร ป็นสิไง
ส าคัญ พราะบนอินทอร์นใต มืไอมีการน าสนอนืๅอหาเปลຌว หากมีการน าสนอนืๅอหา฿หมพิไมขึๅน นืๅอหา
กาจะตกอันดับลงเป ดังนัๅน ชวงวลา฿นการน าสนอพืไอสรຌางการรับรูຌ ฿หຌตรงกับกลุมปງาหมาย฿นขณะทีไ
ก าลัง฿ชຌงานอินทอร์นใตอยู ดยจากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีชวงวลาทีไขຌาวใบเซต์หรือ฿ชຌ
งานอินทอร์นใต฿นชวงตัๅงต ยในถึงทีไยงคืน ดยป็นกลุมผูຌหญิงวัยรุนทีไมีอายุชวง 20 ปตຌนโ ละความถีไ
฿นการน าสนอ ท าพืไอกระตุຌน฿หຌกิดการจดจ ากับกลุมตัวอยาง 

 ก าหนดสวนประสมการสืไอสารทางการตลาด คือการ฿ชຌกลยุทธ์การสงสริมการขาย ดยทีไการท า
การตลาดบบพันธมิตร นอกจากการน าสนอนืๅอหากีไยวกับสินคຌาลຌว การสงสริมการขาย ยิไงป็นการ
สรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับกลุมปງาหมายพิไมมากยิไงขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับผลการวิจัยชิงปริมาณทีไพบวาทัศนคติ
ของกลุมตัวอยางทีไมีตอการบริภคสินคຌาออนเลน์ สวน฿หญหในดຌวยกับการประชาสัมพันธ์ละจัดปรมชัไน
สงสริมการขายทีไนาสน฿จบนวใบเซต์ ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาจากการลดราคา ละจัดปรมชัไนมีอยู฿น
ระดับมาก 

 ประมินผล ฿นการท าการตลาดบบพันธมิตร จ าป็นตຌองมีการประมินผล ชนดียวกับการตลาด
ทัไวเป ซึไงการตลาดบบพันธมิตรสามารถกใบรายละอียดเดຌคอนขຌางมาก พราะทุกการคลืไอนเหวบน
อินทอร์นใตจะสามารถบันทึกรายละอียดละท าป็นสถิติ฿นการวิคราะห์เดຌอยางละอียด ตางจาก
การตลาดทัไวเป อาจประมินผลเดຌฉพาะยอดขาย สินคຌาทีไขายเดຌ 

 ดังนัๅนสามารถวิคราะห์เดຌวา กลยุทธ์฿นการสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร จะตຌองมีหลักของการ
ท าการตลาดประกอบอยูดຌวยป็นสิไงส าคัญ ละจะตຌองมีความรูຌ ละความขຌา฿จรืไองของการ฿ชຌการบน
อินทอร์นใตดຌวย ซึไงชองทาง฿นการสืไอสารนัๅนจะขึๅนอยูกับกลุมปງาหมาย ละทคนลยีทีไปลีไยนเปตามยุค
สมัย ซึไง฿นปัจจุบันการลนอินทอร์นใตบนทรศัพท์มือถือมีจ านวนพิไมมากขึๅน ดังนัๅนจึงนาจะป็นอกาส
ส าหรับการท าการตลาด ดย สรี วรดชจ าริญ กลาววา การตลาดบนมือถือพิไมขึๅนนนอน ควาตลาด
จะปลีไยนเปอยางเรมากกวา หนຌาทีไของนักการตลาดคือตຌองติดตามการปลีไยนปลงอันรวดรใวของตลาดนีๅ
฿หຌทันครับ ตมันยังติบตเปเดຌอีกยาวนานนนอน   

สมมติฐานทีไ แ ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีผลตอการรับรูຌ ของผูຌบริภคผานทางพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ิE-Commerceี ตกตางกัน 



 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55้ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (แ ก.ค. โ55้ี   41 

 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน ทัๅงดຌานพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ เมมีผลตอการ
รับรูຌกีไยวกับสินคຌาผานทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ซึไงเมสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ทัๅงนีๅอาจป็น
พราะวา ฿นยุคปัจจุบันสามารถขຌาถึงออนเลน์เดຌงาย ละยิไงทุกวันนีๅ มีการขຌาถึงอินตอร์นใตพิไมมากขึๅน
รืไอยโ ดยขຌอมูลจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ อใตดຌา 
ปຂดผยวา ผลส ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นประทศเทย ป 2558 วา การ฿ชຌงานอินทอร์นใตของคน
เทยสูงขึๅนมากกวาป 2557 ละทัๅงพศชาย ละพศหญิงมีจ านวนการขຌา฿ชຌงานทีไเมตางกันมาก ละจาก
การศึกษาชวงวลาคนสวน฿หญจะรับรูຌถึงสินคຌาออนเลน์นัๅน ป็นชวงวลา ตัๅงต 2 ทุม จนถึง ทีไยงคืน ซึไง
ป็นชวงวลาทีไเมวาจะนักรียน นักศึกษา หรือคนวัยท างาน ตางกใลิกรียน ละลิกงานกันหมดลຌว ป็น
ชวงวลาทีไคนสวน฿หญจะอยูทีไบຌานกัน ดังนัๅนอาจป็นเปเดຌวา ความตกตางของลักษณะทางประชากรจึง
เมมีผลตอการรับรูຌสินคຌาของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 

 นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของชนาภา ลิศวุฒิวงศา ิโ55็ี ทีไพบวา พศทีไตกตางกัน มี
การรับรูຌขาวสารกีไยวกับกีไยวกับรูปบบการสืไอสารประภทภาพคลืไอนเหวของของส านักพิมพ์ผูຌผลิต
นืๅอหาประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ (Creative Nonfiction) บนครือขายสังคมออนเลน์ ประภทฟสบุຌค 
(Facebook) เมตกตางกัน อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอดือนมีการรับรูຌขาวสาร
ของส านักพิมพ์ผูຌผลิตนืๅอหาประภทสารคดีชิงสรຌางสรรค์ (Creative Nonficyion) บนครือขายสังคม
ออนเลน์ ประภทฟสบุຌค (Facebook) ทีไเมตกตางกัน 

สมมติฐานทีไ โ ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคผานทางพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ิE-Commerceี ตกตางกัน 

 ลักษณะทางอาชีพทีไตกตางกัน สงผล฿หຌกิดทัศนคติกีไยวกับสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกัน ซึไง
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ นืไองจากวาอาชีพป็นปัจจัยทีไส าคัญกับการมีทัศนคติ ดยตรงตามนวคิด
ละทฤษฎีดຌานประชากรศาสตร์ของผูຌรับสาร ฿นสวนของฐานะทางศรษฐกิจละสังคม ทีไบอกวา อาชีพ ซึไง
มีอิทธิพลส าคัญตอปฏิกิริยาของผูຌรับสารทีไมีตอผูຌสงสาร พราะตละคนจะมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ 
คานิยม ละปງาหมายทีไตกตางกัน (ถาวร สงอ าเพ, 2554) ฿นขณะทีไลักษณะทางพศ อายุ การศึกษา 
ละรายเดຌ เมมีผลตอการรับรูຌกีไยวกับสินคຌาออนเลน์ ซึไงเมสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ทัๅงนีๅอาจป็น
พราะ ฿นปัจจุบันพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มีการขายสินคຌาผานทางออนเลน์มากมายหลายชนิด อยางชน 
สินคຌาอิลใกทรอนิกส์ ครืไอง฿ชຌเฟฟງา ครืไองส าอาง ละอืไนโ อีกมากมาย ซึไงมีสินคຌาทีไคนทุกพศทุกวัย
สามารถหาซืๅอเดຌ ซึไงจากผลวิจัยดຌานทัศนคติทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ พบวาสวน
฿หญกลุมตัวอยางจะหในดຌวยกับการซืๅอสินคຌาออนเลน์นัๅนมีความสะดวกสบาย เมตຌองสียวลาเปลือกของ
อง 
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สมมติฐานทีไ ใ ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคผานทาง
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) ตกตางกัน 

 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน ทัๅงดຌานพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ เมมีผลตอ
พฤติกรรมกีไยวกับการซืๅอสินคຌาผานทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ซึไงเมสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌวาจะมี
ความตกตางกัน ทัๅงนีๅอาจป็นพราะวา สินคຌาออนเลน์ทีไขายอยู฿นปัจจุบัน สวน฿หญป็นสินคຌาทัไวเป ทีไ
สามารถซืๅอเปบริภคเดຌกับทุกคน นืไองจากการขຌาถึงตัวรຌานคຌนออนเลน์ ละท าการลือกซืๅอนัๅน เม
สามารถระบุประภทของลูกคຌาเดຌ ทุกคนสามารถลือกซืๅอซืๅอเดຌหมด  

สมมติฐานทีไ ไ การรับรูຌ มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทางพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดยวิธีทางสถิติ พบวา การรับรูຌของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทาง
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทางพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ มีความสัมพันธ์ชิงบวก ซึไง ป็นความสัมพันธ์฿นระดับตไ า ดย
การรับรูຌละทัศนคติทีไมีความสัมพันธ์ สอดคลຌองกับนวคิดของ Kotler ิโ5ไๆี ทีไอธิบายวา การรับรูຌคือ
กระบวนการทีไตละคนท าการลือกสรร จัดระบียบละปลความหมายขຌอมูลตางโ พืไอสรຌางภาพทีไมี
ความหมาย ดังนัๅน การรับรูຌจึงเมเดຌขึๅนอยูกับสิไงกระตุຌนรางกายพียงอยางดียว ตขึๅนอยูกับความสัมพันธ์
ของสิไงกระตุຌนทีไมีตอสภาพวดลຌอมละขึๅนอยูกับงืไอนเขของตละบุคคลดຌวย ละ สรี วงษ์มณฑา ิโ5ไ้ี 
ทีไอธิบายเวຌวา การรับรูຌคือการะบวนการทีไมนุษย์ลือกทีไจะรับรูຌ ตีความหมายการรับรูຌสิไง฿ดสิไงหนึไงทีไสัมผัส
พืไอทีไจะสรຌางภาพ฿นสมอง฿หຌป็นภาพทีไมีความหมายละมีความกลมกลืน นอกจากนีๅยังมีนวคิดของ 
Hoyer and Maclnnis (2543) อธิบายวา การรับรูຌของตละบุคคลยอมมีความตกตางกัน ดยขึๅนอยูกับ
การรียนรูຌ ความชืไอ ประสบการณ์ หรือภูมิหลังของตละบุคคล ยิไ งมีประสบการณ์มาก การตีความกใยิไงมี
ความซับซຌอนละหลากหลายมาก ซึไง George and Michael Belch (มปป.ี อธิบายวาการรับรูຌคือ 
กระบวนการของบุคคลซึไงขึๅนอยูกับปัจจัยภาย฿น ชน ความชืไอ ประสบการณ์ ความจ าป็น อารมณ์ละ
ความคาดหวัง นอกจากนีๅการรับรูຌยังมีผลจากสิไงกระตุຌนตางโ ชน สี ขนาด ละความขຌม รวมถึงบริบททีไ
เดຌหในหรือเดຌยิน ซึไงปัจจัยดຌานสภาวะอารมณ์ คือสภาวะดຌานจิต฿จ ความรูຌสึก ละทัศนคติ฿นปัจจุบัน ซึไงมี
ผลตอความพรຌอม฿นการรับรูຌ ซึไง฿นสวนของทัศนคติ Murply and Enis (2529) เดຌอธิบายวา ทัศนคติ คือ
ความนຌมอียงทีไกิดจากการรียนรูຌ฿นการตอบสนองตอสิไงกระตุຌนเป฿นทิศทางทีไสมไ าสมอ  

 ดังนัๅนสามารถวิคราะห์เดຌวา การรับรูຌตอสินคຌาจากพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ มีผลตอทัศนคติตอ
สินคຌาจากพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ละทัศนคติตอสินคຌาจากพาณิชย์ อิลใกทรอนิกส์กใท า฿หຌมีผลตอการรับรูຌ
ตอสินคຌาจากพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ดຌวยชนกัน 
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สมมติฐานทีไ 5 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทาง
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดยวิธีทางสถิติ พบวา การมีทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผาน
ทางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทางพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ มีความสัมพันธ์ชิงบวก ซึไงป็นความสัมพันธ์฿นระดับตไ า  ดย
สอดคลຌองกับนวคิดของ Shiffman and Kanuk (2523) ทีไอธิบายวา ทัศนคติคือความนຌมอียงทีไบุคคล
รียนรูຌ พืไอ฿หຌมีพฤติกรรมทีไสอดคลຌองกับลักษณะทีไพึงพอ฿จหรือเมพึงพอ฿จตอสิไง฿ดสิไงหนึไง ดยทัศนคติ
ของบุคคลจะสะทຌอนมุมมองทีไขามีตอสิไงวดลຌอมตางโ เมวาจะป็นคน สิไงของ สถานการณ์ หรือสถาบัน 
ขณะดียวกันนัๅนทัศนคติกใมีอิทธิพลตอพฤติกรรมละการสดงออกของบุคลดຌวย ซึไงยังสอดคลຌองกับ
นวคิดของ ดารา ละธรวัฒน์ ทีปะปาล ิมปป.ี ทีไอธิบายเวຌวา พฤติกรรมของผูຌบริภคมีลักษณะป็น
กระบวนการประกอบดຌวยกิจกรรมทีไป็นขัๅนตอน ฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์ของผูຌ บริภคจ านวนมาก กอน
ตัดสิน฿จซืๅอจะผานกระบวนการหลายขัๅนตอน ริไมดຌวยการสวงหาขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์ทีไจะซืๅอ ละ
ประมินขຌอดีขຌอสียตละตรา ละกิจกรรมอืไนโ อีกมากกอนตัดสิน฿จซืๅอ 

 ดังนัๅนสามารถวิคราะห์เดຌวา การทีไผูຌบริภคมีทัศนคติตอพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ จะสงผลตอ
พฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์นัๅนโ นืไองจากหากผูຌบริภคมีทัศนคติทีไดีตอรຌานคຌานัๅนโ 
อาจจะป็นดຌวยสภาวะวดลຌอม คานิยมทีไมีความชืไนชอบ฿นพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์นัๅนโ มีทัศนคติดຌานความ
ชืไอมัไนตอบรนด์ของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ จะสงผล฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาจากพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์นัๅนโ ตหากผูຌบริภคมีทัศนคติทีไติดลบตอพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์นัๅนโ ถึงมຌจะมีการฆษณา
มากทาเหร กใเมท า฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาจากพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์นัๅนเดຌ 

สมมติฐานทีไ ๆ การรับรูຌ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทาง
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดยทางสถิติ พบวา การรับรูຌของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทาง
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไมีตอการซืๅอสินคຌาผานทางพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ มีความสัมพันธ์ชิงบวก ซึไงป็นความสัมพันธ์฿นระดับปานกลาง 
ดยสอดคลຌองกับนวคิดละทฤษฎีของ Shiffman and Kamuk ิโ5ใ็ี ฿หຌความหมายเวຌวา การรับรูຌคือ
กระบวนการซึไงตละบุคคลลือกสรรจัดระบียบละตีความหมายสิไงกระตุຌนออกมาป็นภาพทีไมีความหมาย
ละกิดป็นภาพรวมขึๅน ดยทีไบุคคล โ คน รับรูຌถึงสิไงทีไกระตุຌนอยางดียวกันละอยูภาย฿ตຌงืไอนเขอยาง
ดียวกัน ตจะมีอิทธิพลตอการลือกการรูຌจักการตีความหมายของตละบุคคล ซึไงขึๅนอยูกับความจ าป็น  
(Need) คานิยม (Value) ละความคาดหวัง (Expectation) ดยตัวปรหลานีๅจะกีไยวขຌองกับ
กระบวนการรับรูຌของบุคคล ละสอดคลຌองกับนวคิดของ ดารา ละธรวัฒน์ ทีปะปาล ิมปป.ี ทีไอธิบายวา 
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พฤติกรรมของผูຌบริภคมีลักษณะป็นกระบวนการประกอบดຌวยกิจกรรมทีไป็นขัๅนตอน ฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์
ของผูຌบริภคจ านวนมาก กอนตัดสิน฿จซืๅอจะผานกระบวนการหลายขัๅนตอน ริไมดຌวยการสวงหาขຌอมูล
กีไยวกับผลิตภัณฑ์ทีไจะซืๅอ ละประมินขຌอดีขຌอสียตละตราละกิจกรรมอืไนโ อีกมากกอนทีไจะตัดสิน฿จ
ซืๅอ ซึไงกระบวนการ฿นการตัดสิน฿จ ซึไงจะกอ฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอ จ าป็นตຌองมีการรับรูຌถึงสิไงรຌาตางโ 
ทัๅงจากสังคม การฆษณา ละทีไเม฿ชฆษณา อยางชนการรีวิวจากผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ รวมเปถึงสิไงรຌาจาก
ภาย฿นรางกายของผูຌบริภคอง 

 ดังนัๅนสามารถวิคราะห์เดຌวา การทีไผูຌบริภคมีการรับรูຌถึงสินคຌาของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ จะสงผล
ตอการตอบสนองดຌวยพฤติกรรมของผูຌบริภค เมวาจะป็นการตอบสนองดຌวยการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌา
ออนเลน์นัๅนโ หรือพฤติกรรมทีไจะเมซืๅอสินคຌานัๅนโ ซึไงทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความสน฿จ฿นตัวสินคຌาทีไตรง
กลุมปງาหมายของผูຌบริภคอีกดຌวย 

ขຌอสนอนะ฿นการประยุกต์฿ชຌ 

จากการศึกษางานวิจัยชิงคุณภาพละชิงปริมาณรืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร
(Affiliate Marketing) กับการรับรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคผานทางพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) มีขຌอสนอนะดังนีๅ 

แ. จากการวิจัยพบวา การท าการตลาดบบพันธมิตร จ าป็นตຌองค านึงถึงพฤติกรรมของผูຌบริภค
ป็นหลัก ละอาศัยชองทางการสืไอสารทางออนเลน์เดຌมากมาย ดังนัๅนยิไง฿ชຌชองทางมาก จะยิไงสรຌางการ
รับรูຌเดຌมาก ละอกาสทีไจะน าพาคนขຌามาผานวใบเซต์ทีไท าการตลาดบบพันธมิตร พืไอขຌาเปลือกซืๅอ
สินคຌาบนวใบเซต์จຌาของสินคຌามีมากขึๅนอีกดຌวย 

โ. จากการวิจัยพบวา การท าการตลาดบบพันธมิตร คือการชวยวใบเซต์ทีไขายสินคຌาสามารถขาย
สินคຌาเดຌมากขึๅน ดยพืๅนทีไทีไน าสนอคืออินทอร์นใต ซึไงมีทัๅงวใบเซต์จຌาของสินคຌา ละวใบเซต์ทีไท า
การตลาดบบพันธมิตรชนดียวกัน การขงขันสูง พราะฉะนัๅนผูຌทีไท าการตลาดบบพันธมิตรอง จึงตຌอง
฿ชຌหากลยุทธ์การสืไอสารการตลาด รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผูຌบริภค พืไอ฿หຌสามารถน าพากลุมปງาหมาย
มาซืๅอสินคຌาผานตนองเดຌ  

ใ. จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ ป็นกลุมผูຌหญิงทีไป็นวัยรุน อายุ โเ ปตຌนโ ยังคงป็น
นักศึกษา หรือพิไงริไมตຌนท างาน นิยมลนอินทอร์นใตชวงยในจนถึงชวงทีไยงคืน มีนิสัยชอบ฿ชຌชองทางสืไอ
สังคมออนเลน์ ละนิยมสินคຌาออนเลน์ทีไมีสวนลด ละการจัดปรมชัไน ดังนัๅนผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร 
สามารถลือกสินคຌาทีไหมาะกับกลุมคนหลานีๅละน าสนอบนสืไอสังคมออนเลน์ พืไอ฿หຌกลุมตัวอยางหลานีๅ
กิดความสน฿จละอยากซืๅอสินคຌา 
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ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัย฿นอนาคต 

แ. ควรศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ผานสืไอสังคม
ออนเลน์ พืไอน ามาปรียบทียบการสรຌางกลยุทธ์การตลาด ผานสืไอออนเลน์ละออฟเลน์ ซึไง฿นกลยุทธ์การ
สืไอสารการตลาดบบพันธมิตรนีๅมีความยืดหยุนตามสถานการณ์ซึไงตละกลุมปງาหมาย หากเดຌมีการศึกษา
จาะลึกถึงกลยุทธ์การ฿ชຌสืไอออนเลน์ของตละกลุมปງาหมายดยละอียด กใจะท า฿หຌเดຌขຌอมูลทีไป็น
ประยชน์฿นการท าการตลาดบบพันธมิตรสมบูรณ์มากขึๅน 

โ. ควรศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ผานทาง Mobile 

Application นืไองจากความนิยมการ฿ชຌทรศัพท์มือถือมีความนิยมพิไมมากขึๅน  

ใ. ควรมีการศึกษาถึงอัตลักษณ์ระหวางการสืไอสารการตลาดบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) 

กับการสืไอสารการตลาด฿นรูปบบอืไนโ 

ไ. ควรศึกษากีไยวกับพฤติกรรมของผูຌบริภคกีไยวกับสินคຌาละบริการทีไมีตอการสืไอสารการตลาด
บบพันธมิตร (Affiliate Marketing) 

5. จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางทีไท าการศึกษา สวน฿หญป็นพศ
หญิง ทีไมีอายุชวง 20 ปตຌน การศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี ซึไงผลทีไเดຌจากการศึกษา มาจากคนกลุม
ประภทดียวกันป็นสวน฿หญ ดังนัๅนผลทีไออกมาจึงเมตกตางกันมากนัก ซึไงหากมีการศึกษาพิไมถึงกลุมทีไ
ป็นพศชาย หรือกลุมทีไมีชวงอายุอืไนโ ชนวัยรุนตอนตຌน หรือชวงวัยกลางคน หรือคนสูงอายุ อาจจะเดຌ
ผลการวิจัยทีไตกตางกันออกเป 

6. จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมาจาก กลุมคนทีไลนทวิตตอร์ ถูกบอกตอ ป็น
หลัก ดังนัๅน หากมีการศึกษาจากกลุมทีไลน Facebook ป็นหลัก หรือขຌาวใบเซต์ป็นหลัก อาจเดຌผล
การศึกษาดຌานการรับรูຌ ทศันคติ ละพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาออนเลน์ทีไตกตางกันออกเป 

7. จากการวิจัยพบวา ผลจากการสัมภาษณ์ผูຌทีไท าการตลาดบบพันธมิตร ซึไงตละคนจะมีความ
หลากหลาย฿นการน าสนอ ดังนัๅนหากมีการขຌาเปศึกษาถึงตัวชองทางทีไผูຌท าการตลาดบบพันธมิตร฿ชຌ฿น
การน าสนอสินคຌา อาจเดຌพบกลยุทธ์ละผลลัพธ์ทีไพิไมขึๅน 
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การวิคราะห์การสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ 
ทีไมีผลตอพฤติกรรมละทัศนคติของผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 

฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการ 
Content Analysis of Social Media Marketing Communication 

Influencing Generation Y ’s Behavior and Attitude of  
Purchasing Decision 

 

กุลนิดา ยຌมทิม1 

วรัชญ์ ครุจิต, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1ี ศึกษาการสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก 
ฟซบุຍกละอินสตากรม 2ี ปรียบทียบการสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍก
ละอินสตากรม 3ี ศึกษาพฤติกรรมการลือกซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍก
ละอินสตากรม ของกลุมผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 4ี ศึกษาทัศนคติ฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการผาน
สืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละอินสตากรม ของกลุมผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 

ดยการวิจัยบงป็น 2 สวน คือ 1ี การวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research Methodี 
ป็นการวิคราะห์นืๅอหาสาร ิContent Analysisี ของธุรกิจรຌานคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์ 
เดຌก ฟซบุຍก ละอินสตากรม ประกอบดຌวยสินคຌา 3 ประภท เดຌก สินคຌาฟชัไน สินคຌาอุปกรณ์เอที 
ละสินคຌากลุมสุขภาพละความงาม รวมทัๅงหมด 18 รຌานคຌา ละ 2ี การวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative 

Research Methodี ฿ชຌการสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-Depth Interviewี ผูຌบริภคจนอรชัไนวายทีไมี
ประสบการณ์การลือกซืๅอสินคຌาละบริการผานฟซบุຍกละ/หรืออินสตากรม จ านวน 20 คน  
 ผลการศึกษาชิงปริมาณพบวา 1ี รຌานคຌาออนเลน์บนฟซบุຍกละอินสตากรม ฿ชຌรูปบบนืๅอหา
ประภทรูปภาพพรຌอมขຌอความมากทีไสุด 2ี รຌานคຌาฟชัไน นิยม฿ชຌวิธีการ฿ชຌพรีซในตอร์  3ี รຌานคຌาอุปกรณ์
เอที นิยม฿ชຌวิธีการนะน าสินคຌาละขຌอมูลรຌานคຌา 4ี รຌานคຌากลุมสุขภาพละความงาม นิยม฿ชຌการรีวิว
สินคຌามากกวารຌานคຌาประภทอืไน 5ี ผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์บนฟซบุຍกละอินสตากรม ตอบค าถาม

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ลูกคຌาอยู฿นระดับรใว ละตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด 6ี รຌานคຌาบนฟซบุຍกตกตางกับรຌานคຌาบนอินสตาก
รม ฿นดຌานวิธีการน าสนอนืๅอหาละการตอบค าถามของผูຌขาย 

ผลการศึกษาชิงคุณภาพพบวา 1ี กลุมจนอรชัไนวายพศหญิงละพศชายมีพฤติกรรมการลือก
ซืๅอสินคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไหมือนกันคือ ชองทาง ประภทสินคຌา ละขัๅนตอนการตัดสิน฿จซืๅอ สวน
ความตกตางคือ ความถีไ฿นการคຌนหาขຌอมูลละการพูดคุยกับผูຌขาย ละปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการตัๅง฿จซืๅอ 
2ี กลุมจนอรชัไนวายพศหญิงละพศชายมีทัศนคติ฿นการลือกซืๅอสินคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไ
หมือนกันคือ รูปบบรຌานคຌาออนเลน์ทีไชืไนชอบ รຌานคຌาออนเลน์ทีไนาชืไอถือ฿นอุดมคติ ละผูຌขายทีไ
นาชืไอถือ฿นอุดมคติ สวนความตกตางกันคือ ผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์ทีไชืไนชอบ 

ค าส าคัญ: สืไอสังคมออนเลน์ุ รຌานคຌาออนเลน์ุ ฟซบุຍกุ อินสตากรมุ จนอรชัไนวายุ พฤติกรรมการ
ลือกซืๅอุ ทัศนคติ฿นการลือกซืๅอ 

 

Abstract 

 The objectives of this research are 1ี to analyze the content of social media 

marketing communication includes Facebook and Instagram 2ี to compare 

communication of social media between Facebook and Instagram 3ี to study generation 

Y’s behavior of purchasing decision through Facebook and Instagram 4ี to study 

generation Y’s attitude of purchasing decision through Facebook and Instagram 

 This research is divided to 2 sections; 1ี Quantitative research is content analysis 

of social media marketing communication includes Facebook and Instagram by using 

sample of 18 shops which are composed of fashion, technology device and health and 

beauty and 2ี Qualitative research, researcher using in-depth Interview with generation Y 

who have experience in buying product or service through Facebook and/or Instagram of 

20 people 

The results of a quantitative study found that 1ี Online shops on Facebook and 

Instagram usually post a photo with text 2ี Fashion shops usually promote by presenter 

3ี IT Shops usually use product and shop information 4ี Health and beauty shops usually 

use product reviews more than other types of shops 5ี The seller's online shops on 

Facebook and Instagram usually reply to customers quickly and positive responses. 6ี 
The differences between online shops on Facebook and Instagram are type of 

presentation and the seller’s answering 
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The results of a qualitative study found that 1ี Female and Male Generation Y 

participants’s behavior of purchasing decision through social media is the same as 

channel, product categories and the buying process. The differences are the frequency 

and time of information search, frequency of communication with a seller and influencing 

factors of Purchasing Decision 2ี Female and Male Generation Y participants’s attitude of 
purchasing decision through social media is the same as a favorite of style shop online, 

an ideal credibility online shop and seller’s character. The difference is a favorite of 

seller’s shop online 

Keywords: Social Media, Online Shop, Facebook, Instagram, Generation Y, Behavior of 

Purchase and Attitude of Purchase 

 

บทน า 
฿นยุคปัจจุบันทบทุกสิไงเดຌขຌาสูลกของดิจิทัล ทัๅงรืไองของนวนຌมการตลาด สืไอสังคมออนเลน์ 

วใบเซต์ อพพลิคชัไนบนสมาร์ทฟนหรือธุรกิจตาง โ ทัๅงของภาครัฐละภาคอกชน กใเดຌน านวัตกรรมทาง
ทคนลยีการสืไอสารสมัย฿หมขຌามาประยุกต์฿ชຌกันมากขึๅน ละหนึไง฿นดิจิทัล คือธุรกิจสินคຌาละบริการทีไมี
การปลีไยนปลงรูปบบของดิมจากทีไป็นการคຌาบบพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิE-Commerceี ดยการท า
ธุรกิจบนครือขายสังคมออนเลน์ เดຌปลีไยนรูปบบมาป็นการท าธุรกิจรຌานคຌาบนสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial 

Mediaี มากขึๅน มีความสรຌางสรรค์ดຌวยการน าสินคຌามาขายผานฟซบุຍก ละอินสตากรม ท า฿หຌ฿นปัจจุบัน
นีๅมีสินคຌาหลายอยางทีไสามารถหาซืๅอเดຌบนลกออนเลน์ ท า฿หຌกิดการตลาดบนสืไอสังคมออนเลน์ พราะ
สามารถขຌาถึงกลุมลูกคຌาป้าหมายเดຌรวดรใวละป็นชองทางทีไสามารถสืไอสารกันเดຌ  24 ชัไวมง จึงท า฿หຌ
รຌานคຌา฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการปรมทตนองละสินคຌา รวมถึง฿ชຌป็นชองทางการสรຌางความสัมพันธ์กับ
ลูกคຌาหรือพูดคุยตอบขຌอซักถามถึงสินคຌาละบริการ ิวิภาวรรณ มนปรามทย์ุ 2556ี พืไอน าเป฿ชຌ฿นการ
สรຌางบรนด์ ละชวยประหยัดตຌนทุน฿นการขาย 

ผูຌบริภคยุคดิจิทัลจ านวนเมนຌอย฿ชຌวลาอยูกับครือขายสังคมออนเลน์มากขึๅน ละมีพฤติกรรมการ
ลือกซืๅอสินคຌาละบริการตกตางจากสมัยกอน ชน การคຌนหาขຌอมูลของสินคຌาบนลกออนเลน์กอนการซืๅอ 
การอานรีวิวจากผูຌ฿ชຌจริง การสอบถามความคิดหในจากผูຌทีไอยู฿นครือขายสังคมออนเลน์ของตน ละการ
ซืๅอสินคຌาหรือบริการผานสืไอสังคมออนเลน์จากจຌาของรຌานคຌาดยตรง ดย We Are Social ดิจิทัลอจนซีไ
฿นสิงคปร์ เดຌท าการส ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตละสืไอสังคมออนเลน์฿นดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
พบวา ประชากรเทย฿ชຌอินทอร์นใตกวา 38 ลຌานคน คิดป็น 56% ของประชากรทัๅงหมด ละ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลน์ 34 ลຌานคน คิดป็น 50% ของประชากรทัๅงหมด ดยสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีผูຌ฿ชຌงานสูงสุดคือ ฟ
ซบุຍก ิFacebookี 32%ุ เลน์ ิLineี 29% , กูกิๅลพลัส ิGoogleืี 22% ละอินสตากรม ิInstagramี 
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19% สวนดຌานการซืๅอสินคຌาออนเลน์ พบวา มีการซืๅอสินคຌาหรือบริการ 44%ุ คຌนหาสินคຌาหรือบริการ 48% 
ละขຌาชมวใบเซต์ของรຌานคຌา 40% ิMarketing Oops, 2559, 9 กุมภาพันธ์ี 

กลุมจนอรชัไนวาย ิGeneration Yี ป็นกลุมทีไนิยม฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์มากทีไสุด ละ
พฤตกิรรมสวน฿หญทีไ฿ชຌงานคือ การติดตอสืไอสารกับกลุมพืไอน ละการลือกซืๅอสินคຌา฿นลกออนเลน์ ดย
ผลส ารวจของ AOL ิAmerican Online, Incี บริษัทอมริกันทีไ฿หຌบริการทางดຌานมัลติมีดียเดຌผยผล
ส ารวจ฿นดือนพฤศจิกายน 2556 พบวา กลุมคนอายุ 18 – 34 ป ทีไอยู฿นจนอรชัไนวายกวา 60% 

ยอมรับวา เดຌลือกดูสินคຌาออนเลน์อยูทุกวัน มຌวาจะเมเดຌวางผนทีไจะซืๅอสินคຌาหลานัๅนกใตาม ิขวัญชนก 
กมลศุภจินดาุ 2557ี นอกจากนีๅผลส ารวจกีไยวกับการศึกษารืไองทัศนคติการช าระงินของผูຌบริภคอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌประจ าป 2558 ดยวีซา ิVisa Consumer Payment Attitudes Study 2015) ปຂดผย
วา กลุมจนอรชัไนวาย เดຌขຌาสูวัยทีไมีฐานะทางการงินทีไดีขึๅน ดย 66% นิยม฿ชຌอพพลิคชัไนบนมือถือ฿น
การซืๅอสินคຌาออนเลน์ ละ฿น 82% นิยมช าระงินผานสมาร์ทฟนละทใบลใต ิBrandbuffet, 2559, 16 

กุมภาพันธ์ี ละส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิสพธอ.ี เดຌท าการส ารวจพฤติกรรมผูຌ฿ชຌ
อินทอร์นใต฿นประทศเทยป 2558 พบวา กลุมจนอรชัไนวาย ป็นกลุมทีไมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินทอร์นใต
มากทีไสุดถึง 54.2 ชัไวมงตอสัปดาห์ ดยนิยม฿ชຌชองทาง฿นการสืไอสารคือ ฟซบุຍก 94.9%ุ เลน์ 88.3%ุ 
อินสตากรม 49.8% ซึไงป็นสัดสวนทีไสูงกวาจนอรชัไนอืไน โ ละหมวดสินคຌาหรือบริการทีไเดຌรับความ
นิยมสัไงซืๅอออนเลน์มากทีไสุด 3 อันดับรก เดຌก  สินคຌาฟชัไน 42.6%ุ สินคຌาอุปกรณ์เอที 27.5% ละ
สินคຌากลุมสุขภาพละความงาม 24.4% ิส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ุ 2558ี 

ฟซบุຍก ิFacebookี ป็นสืไอหนึไงของสังคมออนเลน์ทีไจัดเดຌวาป็นสืไอครือขายสังคมออนเลน์
ระดับลกทีไเดຌรับความนิยมสูงมาก ดยป็นวใบเซต์ทีไ฿หຌผูຌ฿ชຌงานสามารถผยพรขຌอมูลขาวสาร รูปภาพ 
วีดีอ ละสนทนาพูดคุยกัน ละ฿นปพ.ศ. 2558 มีผูຌ฿ชຌฟซบุຍก฿นประทศเทยทัๅงหมด 35 ลຌานบัญชี 
ิพิไมขึๅน ื34.6%) ิZocial Incุ 2558, 20 มษายนี ส าหรับดຌานผลกระทบของฟซบุຍกตอผูຌนิยมซืๅอสินคຌา
ออนเลน์ชาวเทย พบวา คนเทย 57% รูຌจักสินคຌาครัๅงรกผานทางฟซบุຍก ดย 2 ฿น 3 คຌนหาขຌอมูลสินคຌา
บริการผานทางฟซบุຍกุ คนเทย 48%  คยซืๅอสินคຌาทีไจอบนฟซบุຍก ละ 4 ฿น 10 ของคนเทยซืๅอของลຌว
ตຌองเปชร์บอกตอบนฟซบุຍก ิIT24hrsุ 2558, 13 ตุลาคมี ส าหรับธุรกิจรຌานคຌาบนฟซบุຍกเดຌปรับปลีไยน
ป็นครือขายสังคมออนเลน์ทีไตอบสนองตอการคຌาขายอยางลงตัว นืไองจากมีรูปบบประภทรຌานคຌาทีไ
หมาะกับธุรกิจ฿นทุก โ ขนาด มีการอ านวยความสะดวก฿นการซืๅอขายสินคຌากทัๅงผูຌประกอบการรຌานคຌา
ออนเลน์ละลูกคຌา อีกทัๅงปຂดพืๅนทีไ฿หຌกับทางรຌานคຌาเดຌลงฆษณาพืไอประชาสัมพันธ์สินคຌาละบริการดຌวย 

จะหในเดຌวาฟซบุຍกคือ สืไอสังคมออนเลน์ทีไมีความหมาะสม฿นรูปบบหนึไง฿นการปຂดรຌานคຌา
ออนเลน์ เมพียงพราะวาป็นสืไอสังคมออนเลน์ทีไเดຌรับความนิยมมาก หากยังป็นสืไอสังคมออนเลน์ทีไปຂด
อกาสละอ านวยความสะดวก฿หຌกธุรกิจรຌานคຌาละตอบสนองลูกคຌาทีไมีพฤติกรรมการลือกซืๅอสินคຌาละ
บริการผานสืไอสังคมออนเลน์อีกดຌวย 
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อินสตากรม ิInstagramี ถือป็นครือขายทางสังคมรูปบบ฿หมทีไเดຌรับความนิยมเมพຌ
ครือขายสังคมออนเลน์ประภทอืไน โ ดย Zocial Inc. เดຌท าการรวบรวมขຌอมูลรຌานคຌาบนอินสตากรม 
พบวา ฿นครึไงปรกของป 2556  มีจ านวนรຌานคຌามากกวา 35,414 รຌาน สวน฿นครึไงปหลัง มีจ านวนรຌานคຌา
พิไมขึๅนมากกวา 66,559 รຌาน คิดป็นอัตราติบตมากกวา 88% ละ฿นครึไงปรกของป 2557 มีจ านวน
รຌานคຌามากกวา 163,271 รຌาน ละมีอัตราการติบตสูงถึง 145 %  ิPositioning, 2557ุ 5 สิงหาคมี 
ละจากการปຂดผยของอินสตากรมประทศเทย มีผูຌ฿ชຌงานจริง ิActive usersี ตอดือนมากกวา 7.8 

ลຌานคน มีรูปอัพหลด ิUploadี ผานอินสตากรมกวา 1.8 ลຌานรูปตอวัน ละวิดีอ 45,000 คลิปตอวัน 
ซึไงผูຌ฿ชຌสวน฿หญอยู฿นชวงอายุ 18-34 ประมาณ 72% ิฉกาจ ชลายุทธุ 2558ุ 14 กันยายนี ละผูຌ฿ชຌ 85% 

ติดตามบรนด์สินคຌาอยางนຌอย 1 บรนด์ ละ 49% สัไงซืๅอสินคຌาบรนด์ทีไติดตามุ ผูຌ฿ชຌ 59% บอกวา
อินสตากรมชวยสรຌางการรับรูຌกีไยวกับบรนด์ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์฿หม ถือวาป็นซชียลมีดียทีไสรຌาง
ความผูกพันสูง ิHigh Engagementี ละลักษณะการ฿ชຌงานอินสตากรมของคนเทย 60 % พืไอคຌนพบสิไง
฿หม โ ิDiscovery)ุ 59 % พืไอสรຌางการรับรูຌ ิAwareness) ละ 49% มีการซืๅอสินคຌาบรนด์ทีไติดตาม 
ิPurchase) ท า฿หຌอินสตากรมนัๅนป็นครืไองมือทีไนาสน฿จรองลงมาจากฟซบุຍก ทีไมีผูຌ฿ชຌงานจริงตอดือนอยู
฿นระดับสูง ละขຌาถึงกลุมคนรุน฿หมอีกดຌวย ิMarketing Oopsุ 2558, 15 ธันวาคมี 

จากสถิติดังกลาวจะหในเดຌวาธุรกิจออนเลน์฿นอินสตากรมป็นทีไนิยมป็นอยางมาก ละมีการ
ติบตของรຌานคຌาดຌวยอัตราทีไสูง อาจมองเดຌวาภาพรวมคนเทยมีการซืๅอ-ขายกันผานชองทางออนเลน์มาก
ขึๅนละมีความชืไอ฿จ฿นการซืๅอของดยเมตຌองหในสิ นคຌาจริงมากขึๅน อีกทัๅงการปຂดตัวฆษณาบน
พลตฟอร์ม ิPlatformี อินสตากรม฿นประทศเทยมืไอป พ.ศ. 2557 กใป็นการตอกยๅ าอกาสทางธุรกิจ
รຌานคຌาทีไจะมีการตัๅงรຌาน฿นอินสตากรมมากขึๅนอีกดຌวย 

ดังนัๅนจะหในเดຌวา ธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์มีการขยายตัวอยางมาก฿นปทีไผานมา 
ปัจจุบันมีพจรຌานคຌา฿นฟซบุຍกขายของกวา 1,100,000 พจ สวนรຌานคຌา฿นอินสตากรมจ านวนรຌานคຌา
มากกวา 163,271 รຌาน ิPositioning, 2558, 8 ตุลาคมี ละมีนวนຌมทีไจะพิไมสูงขึๅนรืไอย โ ธุรกิจ
รຌานคຌาทัๅงขนาด฿หญตลอดจนขนาดลใก ริไมทีไจะปลีไยนมา฿ชຌชองทางการสืไอสารถึงกลุมลูกคຌาป้าหมายดย
ผานสืไอสังคมออนเลน์มากยิไงขึๅน ซึไงสองครือขายสังคมออนเลน์ทีไป็นทีไนิยมท าธุรกิจมากสุดคือ       ฟ
ซบุຍกละอินสตากรม ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงลือกศึกษาสืไอสังคมออนเลน์ทัๅงสองรูปบบนีๅ ดยมุงศึกษาถึงนืๅอหา
สารของธุรกิจรຌานคຌาสามประภททีไนิยมป็นอยางมาก เดຌก รຌานคຌาฟชัไน รຌานคຌาอุปกรณ์เอที ละรຌานคຌา
กลุมสุขภาพละความงาม ดยปรียบทียบนืๅอหาสารของรຌานคຌาระหวางฟซบุຍกละอินสตากรม รวมถึง
การศึกษาทัศนคติละพฤติกรรมของกลุมผูຌบริภคจนอรชัไนวายซึไงป็นกลุมผูຌบริภคกลุม฿หญ฿นประทศ
เทยทีไมีก าลังซืๅอทีไพิไมขึๅนละมีพฤติกรรมการ฿ชຌอินทอร์นใตมากทีไสุด฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการผาน
สืไอสังคมออนเลน์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  พืไอศึกษาการสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละอินสตากรม 

2.  พืไอปรียบทียบการสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละอินสตา
กรม 

3.  พืไอศึกษาพฤติกรรมการลือกซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละ
อินสตากรม ของกลุมผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 

4.  พืไอศึกษาทัศนคติ฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละ
อินสตากรม ของกลุมผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 

 

กรอบนวคิดการวิจัย 

     

       ตัวปรอิสระ 

        
ตัวปรตຌน 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยรืไอง การวิคราะห์การสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีผลตอพฤติกรรม
ละทัศนคติของผูຌบริภคจนอรชัไนวาย฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการ ป็นการวิจัยชิงผสมผสาน  

(Mixed Methods Research) ดยผูຌวิจัยเดຌบงวิธีการด านินการวิจัยเวຌดังนีๅ 
การวิจัยชิงปริมาณ 

 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยการวิคราะห์นืๅอหาสาร ิContent Analysisี พืไอศึกษานืๅอหาการ
สืไอสาร฿นการน าสนอขຌอมูลสินคຌาละบริการของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍก ละ

การสืไอสารสารของธุรกิจรຌานคຌาละบริการ
ผานสืไอสังคมออนเลน ์เดຌก  
ฟซบุຍกละอินสตากรม 

-  รูปบบนืๅอหาการน าสนอ 

- วิธี฿นการน าสนอ 

- การตอบค าถามของผูຌขาย 

- การตอบสนองความคิดหในของผูຌขาย 

พฤติกรรมการลือกซืๅอสินคຌาละบริการของกลุม
ผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 

- ชองทาง฿นการลือกซืๅอ 

- ความถีไ฿นการคຌนหาขຌอมูลละการพูดคุย  
  กับผูຌขายกอนการซืๅอ 

- ขัๅนตอน฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอ 

- ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอความตัๅง฿จซืๅอ 

ทัศนคติ฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการของกลุม
ผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 

- ความชืไนชอบ฿นธุรกิจรຌานคຌาละผูຌขาย 

- ความชืไอถือ฿นธุรกิจรຌานคຌาละผูຌขาย 
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อินสตากรม ดย฿ชຌการวิคราะห์นืๅอหาจากตารางลงรหัส ิCoding Sheetี ละกใบขຌอมูลระหวางวันทีไ 4 

มษายน 2559 – 10 มษายน 2559 ละ 18 มษายน 2559 – 24 มษายน 2559  ป็นวลา 2 สัปดาห์ 
 ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยชิงปริมาณนีๅ คือ ธุรกิจรຌานคຌาจากฟซบุຍก 9 รຌานคຌา ละธุรกิจรຌานคຌา
จากอินสตากรม 9 รຌานคຌา ดยบงรຌานคຌาออกป็น 3 ขนาด เดຌก ขนาด฿หญ ขนาดกลาง ละขนาดลใก 
ซึไงประกอบดຌวยสินคຌา 3 ประภท เดຌก สินคຌาฟชัไน สินคຌาอุปกรณ์เอที ละสินคຌากลุมสุขภาพละความ
งาม รวมทัๅงหมด 18 รຌานคຌา ดยก าหนดตัวอยางหนึไงรຌานคຌาตอหนึไงขนาดรຌานคຌา  

สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจากตารางลงรหัส จะประมวลผลดຌวยการค านวณหาคารຌอยละ
ของตละประภทขຌอมูล 

กลุมตัวอยางรຌานคຌาบนฟซบุຍกละอินสตากรม 

ประภท ขนาด รຌานคຌาบนฟซบุຍก 
จ านวน
ผูຌติดตาม 

รຌานคຌาบนอินสตากรม 
จ านวน
ผูຌติดตาม 

ฟชัไน 

฿หญ SlyQ 1,461,705 Babyrose by Pancake 169,000 

กลาง Wivienshop 476,171 Streetdress 90,300 

ลใก Mild Daisy 95,450 Watcharawalee Shop 7,594 

อุปกรณ์เอที 
฿หญ 

Huawei Mobile 
Thailand 

605,018 Charger_store 105,000 

กลาง Digilife Thailand 139,756 Thephone1_shop 67,700 

ลใก Tree Mobile 42,227 Minigameshop 9,269 

สุขภาพละ
ความงาม 

฿หญ Hothit – Big Eye 1,446,377 Orderbeauty 122,000 

กลาง Phupretty 455,700 Chiconme 67,100 

ลใก CosmeNista 92,764 Mooo_Shop 6,041 

รวม 18 รຌานคຌา 

การวิจัยชิงคุณภาพ 

ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) ดยประชากรทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัยชิงคุณภาพนีๅคือ กลุมตัวอยางพศชายละพศหญิงอายุ 16 – 35 ป จ านวน 20 คน ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍก ละอินสตากรม ละมีประสบการณ์฿นการลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการ฿นกลุมของ
สินคຌาฟชัไน สินคຌาอุปกรณ์เอที หรือสินคຌากีไยวกับสุขภาพละความงาม ผานสืไอสังคมออนเลน์คือฟซบุຍก
ละอินสตากรม หรือลือกซืๅอผานสืไอ฿ดสืไอหนึไงกใเดຌ ดยมีจ านวนการซืๅออยางนຌอย 10 ครัๅง฿นหนึไงปทีไผาน
มา กใบขຌอมูลระหวางวันทีไ 1 มษายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2559 

ส าหรับการทดสอบคุณภาพของครืไองมือ ผูຌวิจัยจะทดสอบความนาชืไอถือดย฿ชຌการทดสอบความ
ทีไยงตรง ิValidityี ละการทดสอบความชืไอมัไน ิReliabilityี ดยการตรวจสอบขຌอมูลบบสามสຌา 
ิData Triangulationี เดຌก 1ี ดຌานวิธีรวบรวมขຌอมูล ิMethodological Triangulationี ฿ชຌวิธีการ
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สังกตลักษณะบุคลิก นๅ าสียง ละทาทางประกอบ ควบคูเปกับการซักถาม  ละ 2ี ดຌานผูຌวิจัย 

ิInvestigator Triangulationี คือ ผูຌวิจัยเดຌท าการทดสอบหาความชืไอถือเดຌระหวางผูຌลงรหัส ิCo-Coderี 
พิจารณาความตกตางระหวางการบันทึกขຌอมูล 2 ชุด ดย฿ชຌสูตรค านวณของ Holsti เดຌคาความชืไอถือเดຌ
ระหวางผูຌลงรหัสทากับ 0.98  

ผลการวิจัย 

สวนทีไ 1  การวิคราะห์นืๅอหาธุรกิจรຌานคຌาออนเลน์บนฟซบุຍก ิFacebookี 
ส าหรับรຌานคຌาประภทฟชัไนบนฟซบุຍก พบวา 1ี ดຌานประภทนืๅอหา เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ 

ละรຌานคຌาขนาดกลาง น าสนอนืๅอหาประภทรูปภาพพรຌอมขຌอความมากทีไสุด 53 ครัๅง ิ76.81%ี ละ 
170 ครัๅง ิ91.40%ี ตามล าดับ สวนรຌานคຌาขนาดลใก น าสนอรูปภาพ 24 ครัๅง ิ72.72%ี มากทีไสุด ตมืไอ
วิคราะห์รຌานคຌาฟชัไนรวมกันทัๅงหมดพบวา นิยมน าสนอประภทรูปภาพพรຌอมขຌอความมากทีไสุด 230 ครัๅง 
ิ79.86%ี 2ี ดຌานวิธีการน าสนอ เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ วิธีการน าสนอนืๅอหาทีไถูก฿ชຌมากทีไสุดคือ การ
นะน าสินคຌา 43 ครัๅง ิ34.68%ี สวนรຌานคຌาขนาดกลาง ฿ชຌวิธีการพรีซในตอร์ 169 ครัๅง ิ36.19%ี มาก
ทีไสุด ละรຌานคຌาขนาดลใก ฿ชຌวิธีการรีวิวสินคຌา 13 ครัๅง ิ30.95%ี มากทีไสุด ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาฟชัไน
รวมกันทัๅงหมดพบวา นิยม฿ชຌพรีซในตอร์มากทีไสุด 216 ครัๅง ิ34.12%ี  3ี ดຌานการตอบค าถามของผูຌขาย 
เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด฿หญ มีการตอบค าถามอยู฿นระดับปานกลาง 23 ครัๅง ิ69.70%ี มากทีไสุด 
สวนผูຌขายรຌานคຌาขนาดกลาง ละรຌานคຌาขนาดลใก มีการตอบค าถามอยู฿นระดับรใวมากทีไสุด คือ 22 ครัๅง 
ิ62.86%ี ละ 15 ครัๅง ิ75.00%ี ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาฟชัไนรวมกันทัๅงหมดพบวา ผูຌขายมีการตอบ
ค าถามอยู฿นระดับรใว 50 ครัๅง ิ50.00%ี มากทีไสุด ละ 4ี ดຌานการตอบสนองของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของ
รຌานคຌาขนาด฿หญ ผูຌขายของรຌานคຌาขนาดกลาง ละผูຌขายของรຌานคຌาขนาดลใก มีการตอบสนองชิงบวก
มากทีไสุด คือ 40 ครัๅง ิ88.89%ี 92 ครัๅง ิ100.00%ี ละ 37 ครัๅง ิ84.09%ี ตามล าดับ 

ส าหรับรຌานคຌาประภทสินคຌาอุปกรณ์เอทีบนฟซบุຍก พบวา 1ี ดຌานประภทนืๅอหา เดຌก รຌานคຌา
ขนาด฿หญ ประภทนืๅอหาทีไถูก฿ชຌน าสนอมากทีไสุดคือ รูปภาพ 22 ครัๅง ิ66.67%ี สวนรຌานคຌาขนาดกลาง 
น าสนอดຌวยขຌอความ 13 ครัๅง ิ59.09%ี สวนรຌานคຌาขนาดลใก น าสนอลิงก์ขຌอความ 42 ครัๅง ิ53.85%ี 
ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาอุปกรณ์เอทีรวมกันทัๅงหมดพบวา นิยมน าสนอประภทรูปภาพพรຌอมขຌอความมาก
ทีไสุด 54 ครัๅง ิ40.60%ี 2ี ดຌานวิธีการน าสนอ เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ นิยม฿ชຌวิธีการนะน าสินคຌา 23 

ครัๅง ิ60.53%ี สวนรຌานคຌาขนาดกลาง ฿ชຌวิธีการ฿หຌขຌอมูลรຌานคຌา 18 ครัๅง ิ58.06%ี สวนรຌานคຌาขนาดลใก 
฿ชຌวิธีการ฿หຌขຌอมูลทัไวเป 43 ครัๅง ิ47.78%ี ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาอุปกรณ์เอทีรวมกันทัๅงหมดพบวา นิยม
฿ชຌวิธีการ฿หຌขຌอมูลรຌานคຌา 58 ครัๅง ิ36.71%ี มากทีไสุด 3ี ดຌานการตอบค าถามของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของ
รຌานคຌาขนาด฿หญละผูຌขายของรຌานคຌาขนาดกลาง มีการตอบค าถามอยู฿นระดับปานกลางมากทีไสุด คือ 62 

ครัๅง ิ86.11%ี ละ 21 ครัๅง ิ67.74%ี ตามล าดับ สวนผูຌขายรຌานคຌาขนาดลใก มีการตอบค าถามอยู฿น
ระดับรใว 86 ครัๅง ิ86.00%ี ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาอุปกรณ์เอทีรวมกันทัๅงหมดพบวา ผูຌขายมีการตอบ
ค าถามอยู฿นระดับรใว 106 ครัๅง ิ52.22%ี มากทีไสุด ละ 4ี ดຌานการตอบสนองของผูຌขาย เดຌก ผูຌขาย
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ของรຌานคຌาขนาด฿หญ ผูຌขายของรຌานคຌาขนาดกลาง ละผูຌขายของรຌานคຌาขนาดลใก มีการตอบสนองชิง
บวกมากทีไสุด คือ 120 ครัๅง ิ94.49%ี 41 ครัๅง ิ80.39%ี ละ 157 ครัๅง ิ100.00%ี  
 ส าหรับรຌานคຌาประภทสินคຌากลุมสุขภาพละความงามบนฟซบุຍก พบวา 1ี ดຌานประภทนืๅอหา 
เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ ประภทนืๅอหาทีไถูก฿ชຌน าสนอมากทีไสุดคือ รูปภาพ 21 ครัๅง ิ56.76%ี สวน
รຌานคຌาขนาดกลางละรຌานคຌาขนาดลใก ประภทนืๅอหาทีไถูก฿ชຌน าสนอมากทีไสุดคือ รูปภาพพรຌอมขຌอความ 
33 ครัๅง ิ46.48%ี ละ 45 ครัๅง ิ71.43%ี ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌากลุมสุขภาพละความงามรวมกัน
ทัๅงหมดพบวา นิยมน าสนอรูปภาพพรຌอมขຌอความมากทีไสุด 86 ครัๅง ิ50.29%ี 2ี ดຌานวิธีการน าสนอ 
เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ นิยม฿ชຌวิธีการ฿หຌขຌอมูลทัไวเป 20 ครัๅง ิ46.21%ี สวนรຌานคຌาขนาดกลางละรຌานคຌา
ขนาดลใก นิยม฿ชຌวิธีการ฿หຌขຌอมูลรຌานคຌา 48 ครัๅง ิ37.50%ี ละ 67 ครัๅง ิ54.47%ี ตมืไอวิคราะห์
รຌานคຌากลุมสุขภาพละความงามรวมกันทัๅงหมดพบวา นิยม฿ชຌวิธีการ฿หຌขຌอมูลรຌานคຌามากทีไสุด 118 ครัๅง 
ิ40.14%ี 3ี ดຌานการตอบค าถามของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด฿หญ ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด
กลาง ละผูຌขายของรຌานคຌาขนาดลใก มีการตอบค าถามอยู฿นระดับปานกลางมากทีไสุด คือ 20 ครัๅง 
ิ60.61%ี 47 ครัๅง ิ72.31%ี ละ 8 ครัๅง ิ72.73%ี ตามล าดับ ดังนัๅนผูຌขายของรຌานคຌากลุมสุขภาพละ
ความงามบนฟซบุຍก มีการตอบค าถามอยู฿นระดับปานกลางมากทีไสุด 75 ครัๅง ิ68.81%ี ละ 4ี ดຌานการ
ตอบสนองของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด฿หญ ผูຌขายรຌานคຌาขนาดกลาง ละผูຌขายของรຌานคຌา
ขนาดลใก มีการตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด คือ 53 ครัๅง ิ91.38%ี 141 ครัๅง ิ96.58%ี ละ 20 ครัๅง 
ิ90.91%ี ตามล าดับ  
สวนทีไ 2  การวิคราะห์การสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานอินสตากรม ิInstagramี 

ส าหรับรຌานคຌาประภทฟชัไนบนอินสตากรม พบวา 1ี ดຌานประภทนืๅอหา เดຌก รຌานคຌาขนาด
฿หญ ประภทนืๅอหาทีไถูก฿ชຌน าสนอมากทีไสุดคือ รูปภาพ 58 ครัๅง ิ52.73%ี สวนรຌานคຌาขนาดกลางละ
รຌานคຌาขนาดลใก ประภทนืๅอหาทีไถูก฿ชຌน าสนอมากทีไสุดคือ รูปภาพพรຌอมขຌอความ 83 ครัๅง ิ79.65%ี 
ละ 69 ครัๅง ิ77.53%ี ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาฟชัไนรวมกันทัๅงหมดพบวา นิยมน าสนอรูปภาพพรຌอม
ขຌอความมากทีไสุด 197 ครัๅง ิ69.37%ี 2ี ดຌานวิธีการน าสนอ เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ ฿ชຌวิธีการพรีซใน
ตอร์มากทีไสุด 70 ครัๅง ิ36.46%ี สวนรຌานคຌาขนาดกลางละรຌานคຌาขนาดลใก ฿ชຌวิธีการนะน าสินคຌามาก
ทีไสุด 76 ครัๅง ิ56.30%ี ละ 67 ครัๅง ิ27.69%ี ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาฟชัไนรวมกันทัๅงหมดพบวา นิยม
฿ชຌการพรีซในตอร์มากทีไสุด 177 ครัๅง ิ31.11%ี 3ี ดຌานการตอบค าถามของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌา
ขนาด฿หญ มีการตอบค าถามอยู฿นระดับรใว 26 ครัๅง ิ96.30%ี มากทีไสุด สวนผูຌขายรຌานคຌาขนาดกลาง มี
การตอบค าถามอยู฿นระดับปานกลาง 27 ครัๅง ิ69.23%ี มากทีไสุด ละเมพบการตอบค าถาม฿ด โ ของ
ผูຌขายรຌานคຌาขนาดลใก ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาฟชัไนรวมกันทัๅงหมดพบวา ผูຌขายตอบค าถามอยู฿นระดับรใว 
50 ครัๅง ิ50.00%ี มากทีไสุด ละ 4ี ดຌานการตอบสนองของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด฿หญ 
ผูຌขายของรຌานคຌาขนาดกลาง มีการตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด คือ 55 ครัๅง ิ93.22%ี ละ 54 ครัๅง 



 56 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ิ84.37%ี ละเมพบการตอบสนอง฿ด โ ของผูຌขายรຌานคຌาขนาดลใก ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาฟชัไนรวมกัน
ทัๅงหมดพบวา ผูຌขายตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด 109 ครัๅง ิ96.46%ี 

ส าหรับรຌานคຌาประภทสินคຌาอุปกรณ์เอทีบนอินสตากรม พบวา 1ี ดຌานประภทนืๅอหา เดຌก 
รຌานคຌาขนาด฿หญละรຌานคຌาขนาดลใก มีประภทนืๅอหาทีไถูก฿ชຌน าสนอมากทีไสุดคือ รูปภาพพรຌอมขຌอความ 
103 ครัๅง ิ71.03%ี ละ 16 ครัๅง ิ57.14%ี สวนรຌานคຌาขนาดกลาง น าสนอรูปภาพมากทีไสุด 71 ครัๅง 
ิ56.35%ี ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌาอุปกรณ์เอทีรวมกันทัๅงหมด นิยมน าสนอรูปภาพพรຌอมขຌอความมากทีไสุด 
174 ครัๅง ิ58.00%ี 2ี ดຌานวิธีการน าสนอ เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ รຌานคຌาขนาดกลาง ละรຌานคຌาขนาด
ลใก ฿ชຌวิธีการนะน าสินคຌามากทีไสุด 86 ครัๅง ิ44.56%ี 57 ครัๅง ิ44.19%ี ละ 16 ครัๅง ิ57.14%ี ดังนัๅน
รຌานคຌาประภทนีๅจึงนิยม฿ชຌวิธีการน าสนอนืๅอหาดยการนะน าสินคຌามากทีไสุด 159 ครัๅง ิ45.43%ี 3ี 
ดຌานการตอบค าถามของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด฿หญ ละ ผูຌขายรຌานคຌาขนาดกลาง มีการตอบ
ค าถามอยู฿นระดับรใวมากทีไสุด 6 ครัๅง ิ85.71%ี ละ 16 ครัๅง ิ76.19%ี ละเมพบการตอบค าถาม฿ด โ 
ของผูຌขายรຌานคຌาขนาดลใก ดังนัๅนมืไอวิคราะห์รຌานคຌาอุปกรณ์เอทีรวมกันทัๅงหมดพบวา ผูຌขายตอบค าถาม
อยู฿นระดับรใวมากทีไสุด ละ 4ี ดຌานการตอบสนองของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด฿หญ ละ
ผูຌขายของรຌานคຌาขนาดกลาง มีการตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด 8 ครัๅง ิ53.33%ี ละ 28 ครัๅง ิ80.00%ี 
ละเมพบการตอบสนอง฿ด โ ของผูຌขายรຌานคຌาขนาดลใก ดังนัๅนมืไอวิคราะห์รຌานคຌาอุปกรณ์เอทีรวมกัน
ทัๅงหมดพบวา ผูຌขายตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด 36 ครัๅง ิ72.00%ี 

ส าหรับรຌานคຌาประภทสินคຌากลุมสุขภาพละความงามบนอินสตากรม พบวา 1ี ดຌานประภท
นืๅอหา เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ รຌานคຌาขนาดกลาง ละรຌานคຌาขนาดลใก มีประภทนืๅอหาทีไถูก฿ชຌน าสนอ
มากทีไสุดคือ รูปภาพพรຌอมขຌอความ 646 ครัๅง ิ89.47%ี 282 ครัๅง ิ76.22%ี ละ 98 ครัๅง ิ85.95%ี 
ตามล าดับ ดังนัๅนรຌานคຌาประภทนีๅจึงนิยม฿ชຌนืๅอหาน าสนอประภท รูปภาพพรຌอมขຌอความมากทีไสุด 1,026 

ครัๅง ิ85.07%ี 2ี ดຌานวิธีการน าสนอ เดຌก รຌานคຌาขนาด฿หญ ละรຌานคຌาขนาดกลาง ฿ชຌวิธีการนะน า
สินคຌา 559 ครัๅง ิ55.73%ี ละ 309 ครัๅง ิ75.74%ี สวนรຌานคຌาขนาดลใก ฿ชຌวิธีการ฿หຌขຌอมูลรຌานคຌา 96 

ครัๅง ิ46.15%ี ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌากลุมสุขภาพละความงามรวมกันทัๅงหมดพบวา นิยม฿ชຌวิธีกา ร
นะน าสินคຌามากทีไสุด 951 ครัๅง ิ58.74%ี 3ี ดຌานการตอบค าถามของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด
฿หญ ละผูຌขายของรຌานคຌาขนาดกลาง มีการตอบค าถามอยู฿นระดับรใวมากทีไสุด 25 ครัๅง ิ89.29%ี ละ 4 

ครัๅง ิ80.00%ี ละเมพบการตอบค าถาม฿ด โ ของผูຌขายรຌานคຌาขนาดลใก ตมืไอวิคราะห์รຌานคຌากลุม
สุขภาพละความงามรวมกันทัๅงหมดพบวา ผูຌขายตอบค าถามอยู฿นระดับรใวมากทีไสุด ละ 4ี ดຌานการ
ตอบสนองของผูຌขาย เดຌก ผูຌขายของรຌานคຌาขนาด฿หญ มีการตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด  43 ครัๅง 
ิ61.19%ี สวนผูຌขายของรຌานคຌาขนาดกลาง มีการตอบสนองบบเมตอบสนองมากทีไสุด 15 ครัๅง ิ78.95%ี 
ละเมพบการตอบสนอง฿ด โ ของผูຌขายรຌานคຌาขนาดลใก ตมืไอวิ คราะห์รຌานคຌากลุมสุขภาพละความ
งามรวมกันทัๅงหมดพบวา ผูຌขายตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด 47 ครัๅง ิ56.63%ี 

  



 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55้ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (แ ก.ค. โ55้ี   57 

สวนทีไ 3  การสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interviewี 
ชองทาง฿นการลือกซืๅอละประภทสินคຌาทีไนิยมลือกซืๅอ 

กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิงละพศชาย ลือก฿ชຌฟซบุຍก฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการ
มากกวาอินสตากรม ดยพศหญิงนิยมลือกซืๅอสินคຌาฟชัไน สินคຌากลุมสุขภาพละความงาม ละสินคຌา
อุปกรณ์เอที ตามล าดับ สวนพศชายนิยมลือกซืๅอสินคຌาฟชัไน สินคຌาอุปกรณ์เอที ละสินคຌากลุมสุขภาพ
ละความงาม ตามด าดับ  

ความถีไละระยะวลาการหาขຌอมูลสินคຌาละบริการ 

กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิงจะ฿ชຌระยะวลา฿นการหาขຌอมูล 1 – 3 วัน ฉลีไยวันละ 1 – 2 

ชัไวมง ดยมีการพูดคุยกับผูຌขายจ านวน 1 ครัๅงกอนการสัไงซืๅอสินคຌา ตพศชายจะ฿ชຌวลา 1 –2 วัน ฉลีไย
วันละ 1 -3 ชัไวมง ควบคูเปกับการเมก าหนดวลานชัด พราะขึๅนอยูกับลักษณะของตัวสินคຌาดຌวย 

ความถีไ฿นการพูดคุยกับผูຌขาย 

กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิง มีการพูดคุยกับผูຌขายจ านวน 1 ครัๅงกอนการสัไงซืๅอ พืไอ
สอบถามรายละอียดของสินคຌา฿หຌชัดจน สวนจนอรชัไนวาย มีการพูดคุยกับผูຌขาย฿นการสัไงซืๅอพียงครัๅง
ดียว พราะมีการคຌนหาขຌอมูลมาอยางดีลຌว  

ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการ 

กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิง ละจนอรชัไนวายพศชาย ลือกซืๅอสินคຌาผานสืไอสังคม
ออนเลน์พราะสังคมออนเลน์฿หຌความสะดวก฿นการลือกซืๅอ การคຌนหาขຌอมูลสินคຌาเดຌงาย สินคຌาออนเลน์มี
ความหลากหลาย ละราคาทีไถูกกวาสินคຌา฿นพืๅนทีไ  

ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอความตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอ 

กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิง ลือกซืๅอสินคຌาละบริการจากการอานรีวิวสินคຌาจากทาง
ลูกคຌาละรຌานคຌา ความตຌองการละความชอบดยสวนตัว การปรมชัไน ความจ าป็นทีไตຌอง฿ชຌงาน ละการ
พูดคุยกับคนรอบตัว ตามล าดับ สวนจนอรชัไนวายพศชาย ลือกซืๅอสินคຌาละบริการจากความตຌองการ
ละความชอบดยสวนตัว การอานรีวิวสินคຌาจากทางลูกคຌาละรຌานคຌา  การปรมชัไน การพูดคุยกับบุคคล
รอบขຌาง ละความจ าป็น ตามล าดับ 

ขัๅนตอน฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์ 
กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิงละพศชาย มีลักษณะขัๅนตอนการลือกซืๅอสินคຌาหมือนกัน 

คือ ริไมจากการรับรูຌถึงหตุผลละความตຌองการของตนอง฿นการลือกซืๅอ ตอมาคือการคຌนหาขຌอมูล
กีไยวกับสินคຌาละบริการผานอินทอร์นใต จากบุคคลรอบขຌาง ละจากประสบการณ์ของตนอง ตอมาคือ 
การประมินผลทางลือก ปรียบทียบสินคຌาละรຌานคຌาดยการก าหนดกณฑ์ของตละบุคคล ตอมาคือ 
การซืๅอสินคຌาละช าระงินผานทางธนาคารออนเลน์ ละสุดทຌายมืไอเดຌสินคຌามา กใจะประมินตัวสินคຌาละ
บริการจากทางรຌานคຌาดยปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมีอยู ชน จากการอานรีวิวหรือขຌอคิดหในของผูຌทีไ
มีประสบการณ์การซืๅอสินคຌา ละจากการพูดคุยกับผูຌขาย ป็นตຌน 
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รูปบบการน าสนอสินคຌาของรຌานคຌาออนเลน์ทีไชืไนชอบ 

กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิงละพศชาย มีความชืไนชอบ฿นรูปบบการน าสนอของ
รຌานคຌาออนเลน์ทีไหมือนกัน คือ รຌานคຌาน าสนอภาพสินคຌาจริง มีขຌอมูลสดงรายละอียดของสินคຌาอยาง
ครบถຌวน มีการรีวิวสินคຌาจากผูຌขายละลูกคຌาทีไคยซืๅอ฿ชຌ การจຌงลขทีไพัสดุ ละการน าสนอดยวีดีอ  

ลักษณะผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์ทีไชืไนชอบ 

กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิง ละจนอรชัไนวายพศชายมีความชืไนชอบ฿นตัวผูຌขายของ
รຌานคຌาออนเลน์ทีไคลຌายคลึงกันคือ ผูຌชายทีไตอบค าถามรใวละชัดจน มีบุคลิกทีไมีความป็นกันอง มีความรูຌ
฿นตัวสินคຌาดี ตจะตกตางกัน฿นรืไองของภาษา ซึไงทัๅงพศหญิงละพศชาย ฿หຌค าตอบทีไหลากหลาย ชน 
บางกลุมชืไนชอบผูຌชายทีไ฿ชຌภาษาเมป็นทางการ ตบางกลุมชืไนชอบผูຌขายทีไ฿ชຌภาษาป็นทางการ  

รຌานคຌาออนเลน์ทีไนาชืไอถือ฿นอุดมคติ 
กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิงละพศชาย มีความคิดหในถึงรຌานคຌาออนเลน์ทีไนาชืไอถือ฿น

อุดมคติทีไคลຌายคลึงกันคือ รຌานคຌาตຌองมีการรีวิวจากทางลูกคຌา ละมีความคิดหในต฿นทางบวก มีการสดง
ภาพสินคຌาทีไจ าหนายจริง มีการสดงรายละอียดของสินคຌาครบถຌวน ดยฉพาะรืไองของราคา ละมีวีดีอ
น าสนอสินคຌา สวนความตกตางทีไคຌนพบบางประการคือ พศหญิง฿หຌความชืไอถือ฿นรຌานคຌาทีไมีจ านวน
ผูຌติดตามมาก สวนพศชาย฿หຌความชืไอถือกับรຌานคຌาทีไผูຌขายสดงตัวตนชัดจน ละมีพืไอนหรือคนรูຌจักทีไ มี
ประสบการณ์ซืๅอจากรຌานนัๅนมากอน 

ผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์ทีไนาชืไอถือ฿นอุดมคติ 
กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิงละพศชาย มีความคิดหในถึงผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์฿น

อุดมคติทีไคลຌายคลึงกันคือ ผูຌขายตຌองตอบค าถามลูกคຌาอยางรวดรใว ฿ชຌภาษาทีไป็นทางการ มีความรูຌ฿นตัว
สินคຌาดี สามารถตอบค าถาม บอกรายละอียดเดຌถูกตຌองละสามารถนะน าลูกคຌา฿นดຌานอืไน โ พิไมติมเดຌ 
สวนความตกตางบางประการคือ พศชายบางคนมีความคาดหวัง฿นตัวผูຌขายทีไมีบุคลิกความป็นกันอง 

ความพึงพอ฿จจากประสบการณ์฿นการซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์ 
กลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพศหญิงละพศชาย มีความพึงพอ฿จจากประสบการณ์฿นการซืๅอ

สินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์฿นระดับมาก ระดับปานกลางคอนขຌางมาก ละระดับปานกลาง 
ตามล าดับ ละทุกคนยินดีทีไจะซืๅอสินคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ตอเป 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษามีประดในน ามาอภิปรายผล ดังนีๅ 

1. การวิคราะห์นืๅอหาการสืไอสารธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละอินสตากรม 

 จากผลการวิจัยสดง฿หຌหในวา การสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍก
ละอินสตากรม พบวามีการ฿ชຌรูปบบนืๅอหาประภทรูปภาพพรຌอมขຌอความมากทีไสุด ซึไงสดง฿หຌหในวา
มຌจะป็นสืไอสังคมออนเลน์ประภทเหน รูปภาพพียงอยางดียวเมพียงพอส าหรับการสืไอสารของธุรกิจ
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รຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ ตตຌองมีขຌอความประกอบรูปภาพดຌวย พราะ฿นรืไองการท าธุรกิจรຌานคຌา
ออนเลน์ เม฿ชป็นพียงรืไองของการพิไมจ านวนผูຌชม หรือพิไมยอดการรับรูຌ หากยังมีรืไองของขຌอมูล
รายละอียดตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับสินคຌาละบริการ การ฿ชຌภาษา฿นการจูง฿จซึไงมีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอ
สินคຌาละบริการตาง โ ฿นทีไสุด  

หากดู฿นภาพรวมของรຌานคຌาประภทสินคຌาฟชัไนบนฟซบุຍกละอินสตากรมจะพบลักษณะของ 
วิธีการ฿ชຌพรีซในตอร์฿นการน าสนอสินคຌาถูกน ามา฿ชຌมากทีไสุด ซึไงสดง฿หຌหในวา พรีซในตอร์  มีบทบาท
ส าคัญ฿นการน าสนอสินคຌาประภทฟชัไน อาจป็นพราะสินคຌาประภทฟชัไน เดຌก สืๅอผຌาละครืไองตง
กาย ป็นสิไงทีไอยูบนรางกายของมนุษย์ มืไอผูຌบริภคมองหในตัวสินคຌาผานตัวพรีซในตอร์ จะท า฿หຌสามารถ
จินตนาการละปรียบทียบกับรูปรางของตนองเดຌดยงาย ละการ฿ชຌพรีซในตอร์ป็นการดึงดูดความ
สน฿จ สรຌางความพลิดพลิน฿นระหวางการลือกดูสินคຌา ละสงผลท า฿หຌผูຌบริภคกิดความรูຌสึกอยากลอง฿ชຌ
สินคຌาดยเมตຌองตระหนักถึงความจ าป็น฿นการลือกซืๅอมากนัก ทัๅงนีๅพรีซในตอรเ์ดຌสดงถึงภาพลักษณ์ของ
บรนด์ ละป็นครืไองยืนยันคุณภาพของสินคຌาเดຌอยางชัดจน อีกทัๅงยังป็นการสรຌางปฏิสัมพันธ์ทีไดีตอ
ผูຌบริภคผานสืไอสังคมออนเลน์เดຌอยางดี พราะผูຌบริภคเมสามารถสัมผัสกับสินคຌาเดຌดยตรง บางครัๅงขຌอมูล
ของสินคຌาอยางละอียดอาจมีความส าคัญเมพียงพอกับการจ าหนายสินคຌาประภทฟชัไน ซึไงสอดคลຌองกับ 
Positioning ิ2552ี เดຌอธิบายเวຌวา การ฿ชຌบุคคลมาสรຌางบรนด์฿หຌกับสินคຌาละบริการ จะสงผล฿นรืไอง
ของครดิต ละความนาชืไอถือตอตัวสินคຌาละบริการ  
 หากดู฿นภาพรวมของรຌานคຌาประภทสินคຌากลุมสุขภาพละความงามบนฟซบุຍกละอินสตากรม 
จะพบวา รຌานคຌาทุกรຌาน฿นกลุมสินคຌาประภทนีๅเดຌ฿ชຌวิธีการรีวิวสินคຌาป็นจ านวนมาก ซึไงมีความดดดน
ละตกตางจากรຌานคຌากลุมสินคຌาประภทอืไน ซึไงสดง฿หຌหในวาสินคຌากลุมสุขภาพละความงามป็นสินคຌา
ทีไมีความส าคัญตอชีวิตของผูຌบริภค฿นระดับสูง ซึไงผูຌบริภคจะรูຌสึกเวຌวาง฿จ ละชืไอความคิดหในจากผูຌทีไคย
มีประสบการณ์฿นสินคຌาทีไพวกขาสน฿จ มากกวาค านะน าดยสวนตัวจากผูຌขาย หรือการฆษณา อาจป็น
พราะสินคຌากลุมนีๅมีราคาคอนขຌางพง ละมีผลตอสุขภาพละรางกายของผูຌบริภค จึงสงผล฿หຌผูຌบริภค
ตຌองการหาขຌอมูลอยางละอียด พืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จ ตลอดจนน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอ ละถຌารຌานคຌาหรือ
สินคຌาของทางรຌานเดຌรับรีวิว฿นชิงบวก กใจะท า฿หຌผูຌบริภคกิดความเวຌวาง฿จ฿นธุรกิจรຌานคຌานัๅนมากยิไงขึๅน 
ละมีนวนຌมทีไจะซืๅอสินคຌามากยิไงขึๅน ตถຌารຌานคຌานัๅนมีรีวิว฿นทางลบ กใจะสงผล฿หຌผูຌบริภคกิดความลังล
฿จหรือปฏิสธสินคຌาจากทางรຌานคຌานัๅนเดຌชนกัน 

 หากดู฿นภาพรวมของรຌานคຌาประภทสินคຌาอุปกรณ์เอทีบนฟซบุຍกละอินสตากรม จะหในเดຌวา
วิธีการน าสนอดยการ฿หຌขຌอมูลสินคຌาละรຌานคຌา มีความส าคัญมากส าหรับรຌานคຌาประภทนีๅ ซึไงสวน฿หญ
นืๅอหาทีไน าสนอจะป็นรูปภาพสินคຌาพรຌอมขຌอความอธิบายสินคຌาอยางละอียด ละควบคูกับการ฿หຌขຌอมูล
รຌานคຌาละขຌอมูลของผูຌขาย สดง฿หຌหในวา สินคຌาอุปกรณ์เอทีป็นสินคຌาทีไมีราคาพง ซึไงผูຌซืๅอจะตຌองหา฿ชຌ
วลาอยางมาก฿นการหาขຌอมูลอยางละอียดทัๅง฿นตัวสินคຌาละรຌานคຌา พืไอป้องกันการถูกหลอกลวง มืไอหา
ขຌอมูลเดຌพียงพอจนกิดความมัไน฿จ กใจะสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ฿นทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับ สุดาพร กุณฑล
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บุตร ิ2550ี เดຌอธิบายเวຌวา การซืๅอสินคຌาทีไตຌอง฿ชຌความกีไยวขຌองสูง ิhigh involvement) เดຌก การซืๅอ
สินคຌาทีไมีราคาพง มีความส าคัญ หรือป็นสินคຌาชิๅน฿หญ หรือมีทคนลยีสูง ผูຌซืๅอตຌองพิจารณา ดຌวยความ
รอบคอบ ตัๅง฿จหาขຌอมูลมาก 

 หากดู฿นภาพรวมของการตอบค าถามของผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์บนฟซบุຍกละอินสตากรม 
จะหในถึงลักษณะการตอบค าถามทีไอยู฿นระดับรใว สดง฿หຌหในวา ผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์มีความ
กระตือรือรຌน฿นการบริการลูกคຌา ซึไงป็นลักษณะทีไดีของผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์ นืไองจากผูຌบริภค฿นยุค
ดิจิทัลเมชอบการรอคอย ละรูຌวายังมีตัวลือกอืไนอีกมากมาย ดังนัๅนผูຌขายควร฿ชຌสืไอ฿หຌสุดขีดความสามารถ
฿นการขຌาถึงผูຌบริภค ดยฉพาะอยางยิไงรืไองของความรวดรใว พราะจุดดนของรຌานคຌาออนเลน์คือการทีไ
ลูกคຌาสามารถขຌามาดูสินคຌาเดຌตลอด 24 ชัไวมง ละลูกคຌาสามารถขຌามาซักถามละพูดคุยเดຌทันที หรือ
ฝากขຌอความทิๅงเวຌเดຌดยเมตຌองรอคิว เมสียวลาดินทาง ดังนัๅนความรวดรใว฿นการตຌตอบค าถามของ
ผูຌขายป็นปัจจัยหนึไงมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของลูกคຌา พราะบางครัๅงความอยากละความตຌองการของ
ลูกคຌามีระยะวลาจ ากัด ถຌาผูຌขายละลย ปลอย฿หຌวลาผานเป กใจะท า฿หຌสียอกาสเดຌลูกคຌา นืไองจากระดับ
ความอยากของลูกคຌาอาจจะลดลงมาจนถึงขัๅนเมอยากซืๅอสินคຌาชิๅนนัๅนอีก ดยงานวิจัยกริดา คตรชารี 
ิ2555ี อธิบายวา จนอรชัไนวายตຌองการรຌานคຌาออนเลน์ทีไมีบริการสงสินคຌารวดรใวทัน฿จชัไวขຌามคืนละ
หนຌาวใบพจมีการตอบสนองเดຌทันที 
 หากดู฿นภาพรวมของการตอบสนองของผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์บนฟซบุຍกละอินสตากรม จะ
หในเดຌวาการตอบสนองชิงบวกมากทีไสุด ซึไงสดง฿หຌหในวา ผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์มีความ฿ส฿จ฿นตัว
ลูกคຌา มຌจะสดงออกมา฿นลักษณะทีไตกตางกัน฿นรูปบบของภาษาทีไป็นทางการละภาษาเมป็น
ทางการ ตผูຌขายทุกรຌานคຌาเดຌมีการตอบค าถามดຌวยภาษาสุภาพละครบถຌวนชัดจน รวมถึงการตอบกลับ
ละขอบคุณลูกคຌาทีไขຌามาสดงความคิดหในติชมดຌวย ซึไงสดง฿หຌหในถึงคุณลักษณะของผูຌขายทีไดี มี
มารยาท ละป็นการสรຌางความประทับ฿จ฿หຌกลูกคຌาเดຌอยางดีมຌเมเดຌมีปฏิสัมพันธ์บบพูดคุยกับตัวตอ
ตัวกใตาม ซึไงสอดคลຌองกับผลการศึกษาทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ชิงลึกทีไพบวา กลุมตัวอยางจนอรชัไ นวาย
พศหญิงชอบผูຌขายทีไมีลักษณะป็นกันอง ป็นหมือนพืไอนทีไคุยปรึกษากันเดຌงาย โ สวนกลุมตัวอยางจ
นอรชัไนวายพศชายจะมีความยืดหยุน เมมีลักษณะของผูຌขายทีไชืไนชอบตายตัว มักจะขึๅนอยูกับตละ
บุคคล  ดังนัๅนการตอบสนองชิงบวก ป็นลักษณะการตอบค าถามทีไสรຌางความรูຌสึกทีไดี฿หຌกิดขึๅนกตัวลูกคຌา 
ท า฿หຌลูกคຌาประทับ฿จ อยากพูดคุย กลຌาทีไจะซักถาม ละมืไอลูกคຌากิดความสนิท ละมีความ฿กลຌชิดกับ
ทางรຌานคຌามากขึๅน กใอาจกลายมาป็นลูกคຌาประจ าเดຌ฿นทีไสุด 

2. การปรียบทียบการสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละอินสตากรม 

ฟซบุຍกกับอินสตากรม มีความตกตางกันอยูหลายประการ ดังนีๅ  
 จากผลการวิจัยสดง฿หຌหในวา ธุรกิจรຌานคຌาบนอินสตากรมทุกขนาด มีจ านวนพสต์มาก กวา
รຌานคຌาบนฟซบุຍกทีไอยู฿นขนาดดียวกันทุกรຌาน ซึไงสดง฿หຌหในวา รຌานคຌาบนอินสตากรมมีความ
กระตือรือรຌน฿นการน าสนอนืๅอหามากกวารຌานคຌาทุก โ ขนาดบนฟซบุຍก ทัๅงการน าสนอตัวสินคຌาละการ
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น าสนอนืๅอหาอืไน โ พืไอความบันทิง อาจป็นพราะรຌานคຌาบนอินสตากรมมีอัตราการติบตตามหลัง
รຌานคຌาบนฟซบุຍก จึงท า฿หຌรຌานคຌาตຌองมีการปรับตัวพืไอดึงดูดความสน฿จจากลูกคຌา฿หຌมากขึๅน ดยหมัไนน า
สินคຌาออกมาสนอลูกคຌา ทัๅงสินคຌากาละสินคຌา฿หม ซึไงพสต์อยางสมไ าสมอ พืไอลูกคຌารูຌสึกวารຌานคຌามี
ความคลืไอนเหวอยูตลอดวลา ละสดงถึงความตัๅง฿จขายสินคຌาของผูຌขาย ซึไงสงผลตอความชืไอมัไนของ
ลูกคຌาทีไมีตอรຌานคຌาพิไมขึๅน ละจุดดนอีกจุดหนึไงของอินสตากรมคือ จ านวนของรูปบบวีดีอ฿นการ
น าสนอนืๅอหาทีไมีมากกวา฿นรຌานคຌาบนฟซบุຍก อาจพราะอินตากรมมีขຌอจ ากัดทีไ เมสามารถพสต์ลิงก์
หมือนฟซบุຍกเดຌ จึงท า฿หຌรຌานคຌาบนอินสตากรมตຌองดึงศักยภาพทีไมีอยูน าออกมา฿ชຌ฿หຌคุຌมคาทีไสุด ละ฿น
ขณะดียวกันเดຌพบวาลิงก์ขຌอความละลิงก์รูปภาพละวีดีอเดຌถูกน ามา฿ชຌ฿นรຌานคຌาบนฟซบุຍก ตกลับ
พบวายังมีการน ามาประยุกต์฿ชຌเดຌเมดีพอ ทัๅงทีไสามารถน ามา฿ชຌประยชน์พืไอพิไมปฏิสัมพันธ์กับลูกคຌา
นอกหนือจากการน าสนอขายสินคຌาพียงอยางดียว ละพบวามีพียงรຌานคຌาประภทสินคຌาอุปกรณ์เอทีทีไ
เดຌน าขຌอเดຌปรียบนีๅมา฿ชຌ ทัๅงทีไรຌานคຌาฟชัไนละรຌานคຌากลุมสุขภาพละความงามกใสามารถน ามา฿ชຌเดຌ
ชนกัน ตยังเมพบ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ  
 หากดูดยภาพรวมของการสืไอสารของธุรกิจรຌานคຌาผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละ
อินสตากรม จะพบวามีความตกตางกัน฿นดຌานวิธีการน าสนอ ดยรຌานคຌาบนฟซบุຍกนิยม฿ชຌวิธีการ฿หຌ
ขຌอมูลรຌานคຌา สวนรຌานคຌาบนอินสตากรมนิยม฿ชຌวิธีการนะน าสินคຌา ซึไงสดง฿หຌหในถึงความตกตาง
ทางดຌานทคนิคการน าสนอสินคຌา คือรຌานคຌาบนอินสตากรม฿หຌความส าคัญกับขຌอมูลละรายละอียดของ
ตัวสินคຌามากทีไสุด สดง฿หຌหในวารຌานคຌาบนอินสตากรมมีความจริงจังละมุงนຌน฿นการขายป็นอยางมาก 
อาจพราะรຌานคຌาอินสตากรมยังเมป็นทีไนิยมมากนัก การสดงขຌอมูลอยางครบถຌวนละชัดจนถือป็น
การสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกรຌานคຌาพิไมมากขึๅน ฿นขณะทีไรຌานคຌาบน ฟซบุຍก฿หຌความส าคัญกับการ฿หຌ
ขຌอมูลรຌานคຌา สดง฿หຌหในวารຌานคຌาบนฟซบุຍกมุงนຌนกีไยวกับตัวรຌานคຌาละตัวผูຌขาย ตกใมีลักษณะทีไผอน
คลายกวา ซึไงทัๅงสองวิธีการน าสนอทัๅงการนะน าสินคຌาละการ฿หຌขຌอมูลรຌานคຌาลຌวนมีความส าคัญตอความ
ตຌองการขຌอมูลของลูกคຌาทา โ กัน ซึไงสอดคลຌองกับผลการศึกษาทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ชิงลึกครัๅงนีๅทีไพบวา 
รຌานคຌาออนเลน์฿นอุดมคติกลุมตัวอยางจนอรชัไนวาย จะตຌองมีการน าสนอภาพสินคຌาจริง ละมี
รายละอียดของสินคຌาอธิบายเวຌ฿ตຌภาพอยางครบถຌวนละชัดจน ชน คุณสมบัติของสินคຌา วิธีการ฿ชຌงาน 
ชองทางการติดตอ รวมถึงการปຂดผยขຌอมูลของตัวผูຌขาย จึงจะจัดเดຌวารຌานคຌามีความนาชืไอถือ  
 หากดู฿นภาพรวมของการตอบค าถามของผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์บนฟซบุຍกละอินสตากรม 
จะหในเดຌวา ผูຌขายของรຌานคຌาบนอินสตากรมมีการตอบค าถามลูกคຌารใวกวาผูຌขายของรຌานคຌาบนฟซบุຍก 
สดง฿หຌหในวา ผูຌขายของรຌานคຌาออนเลน์บนอินสตากรมมีความกระตือรือรຌนละ฿ส฿จ฿นค าถามละขຌอ
สงสัยของลูกคຌามากกวาผูຌขายของรຌานคຌาบนฟซบุຍก อาจป็นพราะอินสตากรมคือสืไอทีไเดຌรับความนิยม฿น
การซืๅอขายสินคຌานຌอยกวาฟซบุຍก ละนืไองดຌวยฟซบุຍกเดຌถือก านิดละเดຌรับความนิยมสูงกวามาป็น
วลานาน อีกทัๅงยังมีฟังก์ชัไนทีไหลากหลายส าหรับคนทัไวเป ชน การพูดคุยกับบุคคลอืไนผานทางขຌอความทีไ
สะดวกกวาอินสตากรม ละยังพบวาพสต์ของรຌานคຌา฿นอินสตากรมเดຌถูกคอมมຌนท์ฝากรຌานจากรຌานคຌา
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อืไน โ ป็นจ านวนมาก สงผลท า฿หຌลูกคຌาเมอยากสดงความคิดหในหรือมีขຌอซักถามมากนัก ซึไงจากงานวิจัย
นีๅพบวา เมพบขຌอซักถามหรือการสดงความคิดหใน฿ด โจากลูกคຌา฿นรຌานคຌาขนาดลใกทุกประภทบน
อินสตากรม ละลูกคຌามักจะขຌาเปดูรูปสินคຌาพียงอยางดียว ซึไงถຌาหากสน฿จสินคຌากใจะติดตอผูຌขายป็น
การสวนตัวมากกวาการคอมมຌนท์฿ตຌรูปภาพนัๅน จึงท า฿หຌรຌานคຌาบนอินสตากรมดูหมือนเมมีความ
คลืไอนเหว เมมีลูกคຌา ละเมคอยนาชืไอถือ ดังนัๅนผูຌขายของรຌานคຌาบนอินสตากรมจึงตຌองปรับตัว ละ
สดงความกระตือรือรຌน฿นการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกคຌามากขึๅน มีความกระฉับกระฉง รวดรใว อา฿จ฿สลูกคຌา 
ละเมปลอย฿หຌลูกคຌา฿ชຌวลา฿นการรอค าตอบนาน พราะถຌามืไอ฿ดผูຌขายเมปฏิบัติหรือกิดความละลย กใ
อาจจะท า฿หຌลูกคຌาเมมีความชืไอมัไนละเวຌวาง฿จ ละหันเปสน฿จรຌานคຌาอืไน฿นประภทดียวกัน อีกทัๅง
อาจจะสียปรียบรຌานคຌาคูขงเดຌ 

3. พฤติกรรมการลือกซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละอินสตากรม ของ
กลุมผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 

จากการสัมภาษณ์พบวา กลุมจนอรชัไนวายทัๅงพศหญิงละพศชายลือกซืๅอสินคຌาผานชองทาง
ฟซบุຍกมากกวาอินสตากรมพียงลใกนຌอย ละนิยมซืๅอสินคຌาฟชัไนมากทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับผลส ารวจ
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ิ2558ี พบวา กลุมจนอรชัไนวาย฿ชຌฟซบุຍกละอินสตา
กรม฿นการติดตอสืไอสารมากทีไสุด ละประภทสินคຌา/บริการทีไนิยมซืๅอผานออนเลน์มากทีไสุดคือสินคຌา
ฟชัไน ดังนัๅนจึงสดง฿หຌหในวา ฟซบุຍก คือสืไออันดับรกทีไกลุมจนอรชัไนวายนิยม฿ชຌ฿นการลือกซืๅอสินคຌา
ละบริการ มຌวาพวกขาจะ฿ชຌทัๅงฟซบุຍกละอินสตากรม฿นการติดตอสืไอสาร฿นชีวิตประจ าวันกใตาม ละ
สินคຌาฟชัไนป็นสินคຌาทีไกลุมจนอรชัไนวายมีความเวຌวาง฿นการซืๅอผานชองทางออนเลน์มาก อาจป็น
พราะสืๅอผຌาออนเลน์ป็นสินคຌาทัไวเป มีราคาเมสูงมาก ละมีความทันสมัย 

 จากการสัมภาษณ์พบวา กลุมจนอรชัไนวายทัๅงพศหญิงละพศชาย จะ฿ชຌวลา฿นการคຌนหา
สินคຌาละอานรีวิว 1 – 3 วัน ฉลีไยวันละ 1 – 3 ชัไวมง ละความถีไ฿นการพูดคุยกับผูຌขายพบความตกตาง
กันมืไอปรียบทียบพศ ดยพศหญิงจะมีการพูดคุย สอบถามผูຌขายกอนสัไงซืๅอสินคຌา 1 ครัๅง สวนผูຌชายจะ
คุยกับผูຌขาย฿นตอนสัไงซืๅอทานัๅน ซึไงสดง฿หຌหในวา ขຌอมูลสินคຌาละการรีวิวสินคຌาคือสิไงส าคัญทีไมีผลตอการ
ลือกซืๅอสินคຌาออนเลน์ ละพศหญิง ชอบการพูดคุย ละมีปฏิสัมพันธ์กับผูຌขายพืไอสรຌางความมัไน฿จ สวน
พศชาย มีลักษณะทีไชอบหาขຌอมูลสินคຌาละขຌอมูลรຌานคຌาดຌวยตัวอง มากกวาการพูดคุยกับทางผูຌขาย
ดยตรง ละตຌองมีความมัไน฿จกอนทีไจะคุยกับผูຌขายพืไอสัไงซืๅอ฿นขัๅนตอนดียวกัน 

 จากการสัมภาษณ์พบวา กลุมจนอรชัไนวายพศหญิง ฿หຌความหในวา ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการ
ตัๅง฿จซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์มากทีไสุด คือการอานรีวิวจากทางลูกคຌาละรຌานคຌาละ
ความคิดหในชิงบวกจากลูกคຌาทีไคยซืๅอสินคຌาหรือบริการ อาจป็นพราะ พศหญิงป็นพศทีไมีความ
พิถีพิถันละละอียดออน฿นการคิดละตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา มีความถีไ ฿นการซืๅอสินคຌาสูง ชอบขຌาสังคม ชอบ
พูดคุย ละลกปลีไยนประสบการณ์กับพืไอน฿นกลุม ละมักชืไอพืไอนหรือผูຌทีไคยมีประสบการณ์ พืไอ
สริมสรຌางความมัไน฿จ฿นการตัดสิน฿จซืๅอ มากกวาการชืไอค าฆษณาจากรຌานคຌา ซึไงตรงกับ Yarrow ละ 
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O’Donnel ิ2009ี เดຌกลาวเวຌวา จนอรชัไนวายชอบซืๅอสินคຌาป็นกลุม ชวยกันตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาออนเลน์ 
ดยพูดคุยกับพืไอนผานอินทอร์นใต พราะตຌองการรับรูຌความคิดหในทีไพืไอน โ มีตอสินคຌานัๅน สวนกลุมจ
นอรชัไนวายพศชาย กลับ฿หຌความหในวา ความตຌองการละความชอบดยสวนตัว คือปัจจัยทีไส าคัญทีไสุดทีไ
มีผลตอการตัๅง฿จซืๅอ อาจป็นพราะพศชาย ป็นพศทีไมีความมัไน฿จ฿นตัวอง ชอบความรวดรใว ละเมคอย
ซืๅอสินคຌาบอยทาพศหญิง อีกทัๅงยังมีหตุผลละคิดเตรตรองกอนการตัดสิน฿จซืๅอ฿นทุกครัๅง  
 จากการสัมภาษณ์พบวา กลุมจนอรชัไนวายทัๅงพศหญิงละพศชาย มีขัๅนตอนการตัดสิน฿จซืๅอทีไ
หมือนกัน คือ 1ีรับรูຌถึงหตุผลละความตຌองการของตนอง฿นการลือกซืๅอ 2ีการคຌนหาขຌอมูลกีไยวกับ
สินคຌาละบริการผานอินทอร์นใต 3ีปรียบทียบสินคຌาละรຌานคຌาดยการก าหนดกณฑ์ของตละบุคคล 
4ีการซืๅอสินคຌาละช าระงินผานทางธนาคารออนเลน์ ละ 5ี การประมินความพึงพอ฿จ฿นสินคຌาละ
รຌานคຌา ซึไงสอดคลຌองกับ Kotler ละ Armstrong ิ2014ี ทีไกลาววา มืไอท าการซืๅอผูຌซืๅอจะตัดสิน฿จผาน
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอ 5 ขัๅนตอน ซึไงสดง฿หຌหในวา ซึไงสดง฿หຌหในวา กลุมตัวอยางป็นกลุมจนอรชัไน
วายทีไรูຌถึงหตุผล฿นการตຌองการสินคຌา น าเปสูการคຌนหาขຌอมูลผานทางออนเลน์ทีไตนถนัด พราะสามารถ
ขຌาถึงเดຌงายละรวดรใว จากนัๅนน าเปสูการประมินทางลือกดย฿ชຌขຌอมูลทีไมีมากมาย฿นลกออนเลน์ ท า
฿หຌสามารถตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาเดຌทันที 

4. ทัศนคติ฿นการลือกซืๅอสินคຌาละบริการผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍกละอินสตากรม ของ
กลุมผูຌบริภคจนอรชัไนวาย 

จากการสัมภาษณ์พบวา กลุมจนอรชัไนวายทัๅงพศหญิงละพศชาย ฿หຌความหในวา มีความชืไน
ชอบ฿นรຌานคຌาออนเลน์ทีไน าสนอภาพสินคຌาทีไทางรຌานคຌาจะขายจริง พรຌอมรายละอียด฿นดຌานของ
คุณลักษณะละราคาอยางครบถຌวนละชัดจน ละการรีวิวสินคຌาจากรຌานคຌาละลูกคຌาทีไคยมี
ประสบการณ์จากการซืๅอสินคຌาทีไพวกขาสน฿จ ซึไงสดง฿หຌหในวา ขຌอทใจจริงละความปรง฿สของขຌอมูล 
ป็นสิไงส าคัญส าหรับกลุมจนอรชัไนวาย ซึไงตรงกับคุณสมบัติของรຌานคຌาทีไนาชืไอถือ฿นอุดมคติของทัๅงสอง
กลุมตัวอยางชนกัน ตมีสิไงหนึไงทีไพิไมติมคือ รຌานคຌาควร฿ชຌวีดีอ฿นการนะน าละการรีวิวสินคຌา อาจป็น
พราะ วีดีอมีภาพละสียงทีไนาสน฿จกวาการอานขຌอความยาว โ ซึไง฿นปัจจุบันยังพบเดຌนຌอย฿นรຌานคຌา
ออนเลน์ ดย Thumb Up ิ2556ี เดຌอธิบายเวຌวา จุดดนฉพาะของวีดีอคือสามารถสืไอสารทนค าพูดเดຌ
อยางมหาศาล ละภาพคลืไอนเหวท า฿หຌผูຌชมสามารถจดจ ารายละอียดตาง โ เดຌดีกวาการอานตัวอักษร  

 จากการสัมภาษณ์พบวา กลุมจนอรชัไนวายพศหญิง ฿หຌความหในวา มีความชืไนชอบผูຌขายของ
รຌานคຌาออนเลน์ทีไมีลักษณะการตอบค าถามรใว มีบุคลิกป็นกันอง ละ฿ชຌภาษาเมป็นทางการ สดง฿หຌ
หในวา พศหญิง฿หຌความส าคัญกับความป็นกันอง ละจะรูຌสึกผอนคลายดຌวยภาษาพูดบบทัไว โ เป ละ
อยาก฿หຌผูຌขายป็นหมือนพืไอนทีไคุยปรึกษากันเดຌงาย โ ตตຌองมีการตอบสนองอยางรวดรใวชนกัน สวน
กลุมจนอรชัไนวายพศชายกลับพบค าตอบทีไหลากหลาย ดยจากการสังกตพบวา พศชายตอนตຌน มี
นวนຌมทีไจะชอบผูຌขายทีไ฿ชຌภาษาทางการละมีความสุภาพ อาจป็นพราะยังมีอายุประสบการณ์฿นการซืๅอ
สินคຌาเมมากนัก จึงตຌองการสริมสรຌางความมัไน฿จ ละความนาชืไอถือมากกวา ฿นขณะทีไพศชายตอนปลาย 
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มีนวนຌมทีไจะชอบผูຌขายทีไมีความป็นกันอง ฿ชຌภาษาบบ฿ดกใเดຌ ตตຌองตอบค าถามอยางชัดจนละ
รวดรใว สดง฿หຌหในวา พศชายตอนปลาย฿หຌความส าคัญกับขຌอมูลสินคຌา มากกวาการติดตอสืไอสารกับ
ผูຌขาย ละอาจมีประสบการณ์ซืๅอสินคຌาทีไมากกวามืไอทียบดຌานอายุ จึงเมจ าป็นตຌองพิจารณาดຌานความ
นาชืไอถือของผูຌขายมากนัก  
 จากการสัมภาษณ์พบวา กลุมจนอรชัไนวายทัๅงพศหญิงละพศชาย ฿หຌความหในวา ผูຌขายของ
รຌานคຌาบนสืไอสังคมออนเลน์ทีไนาชืไอถือ฿นอุดมคติ ตຌองมีคุณสมบัติ 5 ประการ เดຌก ตอบค าถามลูกคຌา
อยางรวดรใว ฿ชຌภาษาทีไป็นทางการ มีความรูຌ฿นตัวสินคຌาละบริการป็นอยางดี มีความสามารถ฿นการ
นะน ารายละอียดหรือนะน าพิไมติมเดຌ ละมีลักษณะความป็นกันอง ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
สุภาพร ชุมสกุล ิ2554ี ละพิชามญชุ์ มะลิขาว ิ2554ี ทีไพบวา ลักษณะของผูຌขายสินคຌาบนอินทอร์นใตทีไ
เดຌรับความเวຌวาง฿จ จะตຌองมีความรูຌ฿นตัวสินคຌาละบริการ สามารถสนอทางลือกอืไนมืไอลูกคຌาตຌองการเดຌ 
ตอบสนองขຌอสงสัยกีไยวกับตัวสินคຌาอยางรวดรใว ดังนัๅนจึงสดง฿หຌหในวา รຌานคຌาทีไนาชืไอถือ฿นอุดมคติป็น
รຌานทีไมีความป็นบบผน ละตัวผูຌขายตຌองมีลักษณะทีไจริงจัง฿นรืไองการ฿ชຌภาษา ซึไงอาจจะตกตางกับ
ลักษณะผูຌขายทีไชืไนชอบ อาจป็นรืไองความคุຌนคยระหวางผูຌบริภคละผูຌขาย ตส าหรับรืไองความ
นาชืไอถือของผูຌขายถือป็นปัจจัยอันดับตຌน โ ทีไกีไยวขຌองของการตัดสิน฿จซืๅอส าหรับผูຌทีไเมมีประสบการณ์
หรือผูຌทีไยังมีประสบการณ์นຌอย  

ขຌอสนอนะจากการศึกษา 
ขຌอสนอนะ฿นการน าผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 

 1. จากผลการวิจัยพบวา นืๅอหาประภทรูปภาพพรຌอมขຌอความ ป็นทีไนิยมส าหรับรຌานคຌาออนเลน์
มากทีไสุด ละวิธีการนะน าสินคຌาดຌวยรูปสินคຌาจริงพรຌอมรายละอียดครบถຌวน ละการรีวิว ป็นสิไงทีไกลุม
ตัวอยางจนอรชัไนวายชืไนชอบ ดังนัๅนรຌานคຌาออนเลน์จึงควรน าสนอนืๅอหา฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ
ละความชืไนชอบของผูຌบริภค พืไอป็นการดึงดูดความสน฿จ ละพิไมยอดขาย฿หຌกรຌานคຌา 
 2. จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะของผูຌขายทีไตอบค าถามรใว มีความป็นกันอง ละมีความรูຌ฿นตัว
สินคຌาดี มีผลตอการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาของกลุมตัวอยางจนอรชัไนวายป็นอยางมาก ตมีความตาง฿น
รืไองของภาษาทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสาร ดยพศหญิงชอบภาษาเมป็นทางการ สวนพศชายสวน฿หญชอบภาษา
ทางการ ดังนัๅนผูຌขายจึงควรมีนวปฏิบัติตัว฿หຌหมาะสม฿นการสืไอสารกับลูกคຌาทีไมีพศตกตางกัน 

 3. จากผลการวิจัยพบวา วิธีการน าสนอทีไหมาะสมของรຌานคຌาตละประภทมีความตกตางกัน 
ดยรຌานคຌาฟชัไนควร฿ชຌพรีซในตอร์ รຌานคຌาอุปกรณ์เอทีควรนຌนการ฿หຌขຌอมูลสินคຌาละขຌอมูลรຌานคຌา ละ
รຌานคຌากลุมสุขภาพละความงามควรน าสนอรีวิว ซึไงรຌานคຌาออนเลน์ทัๅงสามประภทนีๅสามารถน าวิธีการ
น าสนอนีๅเปประยุกต์หรือปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมเดຌมากขึๅน 
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ขຌอสนอนะส าหรับผูຌทีไจะท าวิจัยครัๅงตอเป 

 1. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงผสมผสาน ฿นสวนของการวิจัยชิงปริมาณ ดยการวิคราะห์
นืๅอหาการสืไอสารของรຌานคຌาบนสืไอสังคมออนเลน์ ควรมีการศึกษารຌานคຌาประภทอืไน โ พิไมติม พราะ฿น
ปัจจุบันธุรกิจหลากหลายประภท ริไมหันมา฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ติดตอสืไอสารกับผูຌบริภคมากขึๅน  

2. การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงผสมผสาน ฿นสวนของการวิจัยชิงคุณภาพ ดย฿ชຌการสัมภาษณ์
ชิงลึกจากกลุมตัวอยางจนอรชัไนวายพียง 20 คน ดังนัๅนควรจะศึกษาชิงปริมาณ ดย฿ชຌบบสอบถาม 
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลของกลุมตัวอยางมากขึๅน พืไอน าเป฿ชຌอຌางอิงถึงจนอรชัไนวายสวน฿หญ฿นประทศเดຌ 
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and attitude towards Marketing communications  

of online fashion retailers 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยรืไอง กลยุทธ์การสืไอสาร ละการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท       
ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ผานชุมชนออนเลน์ มีวัตถุประสงค์ (1) พืไอศึกษารูปบบของการ
สืไอสารขององค์กร ทีไมีกับชุมชนออนเลน์ดຌานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ 
ประทศเทย จ ากัด (2) พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา 
มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ิ3ี พืไอศึกษาการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ผานชุมชน
ออนเลน์ของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด งานวิจัยนีๅ฿ชຌวิธีการวิจัยป็น 2 สวนคือการวิจัย
ชิงคุณภาพ ละชิงปริมาณ ดยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี วิคราะห์อกสาร ิDocumentary 

Analysisี ละชิงปริมาณดຌวยการส ารวจกลุมตัวอยางจ านวน 400 คนดย฿ชຌบบสอบถาม 

สรุปผลการศึกษาชิงคุณภาพพบวา บริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿ชຌกลยุทธ์การ
สืไอสารบบประสม ิ1ีสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Networkี ชน Websiteิhttp://www.toyota.co.th/ี 
ละFACEBOOK ป็นครือขายทางสังคมบบกลุม (Social Community) พืไอลกปลีไยนความรูຌละ
บงปันขຌอมูลระหวางกัน ิ2ี สืไอสิไงพิมพ์ ชน วารสาร หนังสือพิมพ์ป็นขຌอมูลทีไขຌา฿จงาย ละชัดจนกับ
ผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ ิ3ี สืไอมวลชนป็นการกใบขຌอมูล ขาวสาร ความตຌองการตางโ ทีไผูຌบริภครຌองรียน
ผานสืไอมวลชน ิ4ี สืไอบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมนืไองจากป็น
ผูຌน าความคิดเปสูความรวมมือของผูຌทีไขຌามา฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ 
 สรุปผลการวิจัยชิงปริมาณพบวา ปัจจัยภายนอกดຌานการปຂดรับขาวสาร การรับรูຌขาวสาร
ครงการความรับผิดชอบตอสังคม กับทัศนคติทีไมีตอครงการความรับผิดชอบตอสังคม ละการยอมรับ฿น
ครงการความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติมีความสัมพันธ์กันทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท กลุมวิชาการจัดการการสืไอสารบบบรูณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิทศศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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0.05 ทัๅงนีๅ ปัจจัยทีไสามารถพยากรณ์ตัวปรการรับรูຌขาวสารละทัศนคติทีไมีตอครงการควารับผิดชอบตอ
สังคม เดຌก (1ี การยอมรับครงการความรับผิดชอบตอสังคม (2) ปัจจัยภายนอกดຌานภาพลักษณ์ ซึไง
สามารถพยากรณ์ตัวปรทีไมีผลตอการรับรูຌขาวสารละทัศนคติทีไมีตอครงการความรับผิดชอบตอสังคม เดຌ
รຌอยละ 67.5 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสืไอสาร, การสืไอสาร, การรับครงการ, ความรับผิดชอบตอสังคม, ภาพลักษณ์, การ
ประชาสัมพันธ์ 
 

 

Abstract 

Research on Strategic Communications and Recognition of the Social 

Responsibility of Toyota Motor Thailand Co., Ltd. through an online community aimed (1) 

to study the form of corporate communication. With its online community of socially 

responsible companies. Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (2) to study the communication 

strategies of the social responsibility of the company. Toyota Motor Thailand Co., Ltd. the 

recognition of corporate social responsibility (CSR) through its online community. Toyota 

Motor Thailand This research is limited to research into two parts: a qualitative study. And 

quantitative The qualitative (qualitative research) using in-depth interviews (In-Depth 

Interview) and document analysis (documentary analysis) and quantitative questionnaire 

was distributed to a sample of 400 people . 

The results of a qualitative study found that Toyota strategic communications mix 
type (1) social media (Social Network) as Website (http://www.toyota.co.th/) and 

facebook a network. Social group (social community) to exchange knowledge, and share 

information with each other (2) publications such as journals, newspapers are easy to 

understand. And the user community (3) the media information storage needs. Consumer 

complaints through the media (4) Personal media to influence the decision to recognize 

the social responsibility as thought leadership to the cooperation of the people coming 

to the online community. 

The results of quantitative research found. exposure to external factors ,the 

perception of social responsibility. Attitudes towards social responsibility projects,  and 

acceptance in a socially responsible attitude in relation to the relationship between the 

statistical significance level of 0.05. The factors that could predict variable perception and 

attitudes towards social responsibility projects Aqua include (1) the recognition of 
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corporate social responsibility     (2) external factors of the image. The predictive variables 

affecting the perception and attitudes towards social responsibility projects is 67.5 

percent. 

Keywords: Communication strategies , communication , recognition programs , social 

responsibility , corporate image , publicity 

 

บทน า  
อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวอยางตอนืไองประกอบกับประชาชนมีความตຌองการรถยนต์

ประภทตางโ ทีไเมหมือนกันพืไอ฿หຌกิดความหมาะสมของกิจกรรมละของผูຌประกอบธุรกิจ สงผล฿หຌ
ปริมาณการจ าหนายรถยนต์พิไมขึๅนอยางตอนืไองตลอดหลายปทีไผานมา ดยคนสวน฿หญนຌนความ
สะดวกสบายกับลกทีไมีการพัฒนาทางทคนลยีมากขึๅน  ิคณาพจน์  ชัยรัตน์, โ55ใี 

บริษัทตยตຌามอตอร์ประทศเทยเดຌด านินธุรกิจผูຌผลิตรถยนต์ควบคูเปกับการด านินกิจกรรม
พืไอสังคมมาอยางตอนืไองกวา 50 ปของการด านินกิจการ฿นประทศเทยนับตัๅงตกอตัๅงครัๅงรกมืไอวันทีไ 
5 ตุลาคม 2505 ดยป็นการปฏิบัติตามปรัชญา฿นการด านินธุรกิจของ มร.ซากิชิตยดะ ผูຌกอตัๅงธุรกิจ
รถยนต์ตยตຌา มืไอกวา 72 ปทีไผานมา฿นการ สงสริมพัฒนาการอยางยัไงยืนของสังคมละประทศทีไต
ยตຌาขຌาเปด านินธุรกิจ ท า฿หຌธุรกิจรถยนต์ของตยตຌาทัไวลกจริญติบตอยางยัไงยืนละปัจจุบันก าลัง
พัฒนาเปสูกระบวนการ CSR บบบูรณาการครบหวงซธุรกิจหรือ Integrated CSR Across Value 

Chain ดยริไมตัๅงตการรับผิดชอบกระบวนการคัดลือกวัตถุดิบขຌามายังรงงานประกอบการผลิตการสง
มอบสินคຌาทีไมีคุณภาพ฿หຌกลูกคຌา การขายตลอดจนการ฿หຌบริการหลังการขายละยังมีนยบายสงสริม฿หຌ
บริษัท฿นครือผูຌทนจ าหนายละผูຌผลิตชิๅนสวนตยตຌาทีไคลอบคลุมเปยังทุกพืๅนทีไของประทศเทยเดຌมีสวน
รวม฿นการท ากิจกรรม CSR บบครบถຌวนสมบูรณ์ (Fully Integrated CSR Company) พืไอปງาหมาย
ป็นองค์กรทีไเดຌรับการยอมรับละชืไนชมมากทีไสุดดຌวยการผานมาตรฐาน  ISO 14001 ละตอยอดสูการ
ปลูกฝัง C’‘ DNA ฿หຌกับพนักงานตลอดทัๅงหวงซธุรกิจจากตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ าภาย฿ตຌความรวมมือ
อยางดียิไงของ ชมรมความรวมมือตยตຌา ละ ชมรมผูຌทนจ าหนายตยตຌา มุงสูการป็น 

‘esponsible business network หรือครือขายธุรกิจทีไมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงสุดภาย฿ตຌ
นวคิด Fully Integrated C’‘ across ”alue Chain ซึไงถือป็นความรับผิดชอบรวมกันของทุกสวน
งาน฿นวงจรธุรกิจตยตຌาท า฿หຌกิดความรวมมือกันพืไอท ากิจกรรม CSR ตลอดทัๅงหวงซธุรกิจดยฉพาะ
อยางยิไง฿นการบริหารจัดการทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมซึไงผานมาตรฐาน  ISO14001 จึงสามารถลดการ
ปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์เดຌถึง 230,000 ตัน (นับจากริไมด านินครงการ฿นปพ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน 

จากทีไกลาวมาขຌางตຌนจึงท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จ฿นการศึกษากลยุทธ์การสืไอสาร ละการรับรูຌ
ครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัดผานชุมชนออนเลน์ 
  



 70 หัวขຌอ นวตักรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

วัตถุประสงค์฿นการท าวิจัย   
1. พืไอศึกษารูปบบของการสืไอสารขององค์กร ทีไมีกับชุมชนออนเลน์ดຌานความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัทตยตຌามอตอร์ประทศเทยจ ากัด 

2. พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตยตຌามอตอร์ประทศ
เทยจ ากัด 

3. พืไอศึกษาการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ผานชุมชนออนเลน์ของบริษัทตยตຌา
มอตอร์ประทศเทยจ ากัด 

 

กลยุทธ์การสืไอสารกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคม  
การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยมุงศึกษาถึงการ฿หຌความหมายรูปบบ ละกลยุทธ์การสืไอสารทีไกีไยวกับ ความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ผานชุมชนออนเลน์ ฿นสวนของ
ผูຌบริภคมุงศึกษาการรับรูຌครงการรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด การ
฿หຌความหมาย ผลจากการสืไอสารทีไมีตอการรับรูຌครงการ ละความคิดหในกีไยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿นมุมมองของผูຌบริหาร ผูຌวิจัยเดຌก าหนดกรอบ
นวคิดการวิจัย 

1. กลยุทธ์การ฿หຌขาวสาร        2.กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวคิดกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility :CSR) 

ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมนัๅนเดຌมีนักวิชาการหลายทานเดຌ฿หຌความหมายเวຌดังนีๅ 
Carter V. Good (1973: 20) ฿หຌความหมายเวຌวาความรับผิดชอบตอสังคมป็นคุณธรรมทีไป็น

ความคิดรวบยอด฿นความรูຌสึกผิดชอบชัไวดีอันป็นรืไองหนีไยวรัๅงควบคุมพฤติกรรมทีไสดงออกพืไอสนอง

Jonker, J., & Witte, M. (2006). Management models for corporate social responsibility. New York : 

Springer. 

สารสนทศ
กีไยวกับ 
กิจกรรม 

กีไยวกับความ 
รับผิดชอบตอ

สังคมของ
องค์กร 

พนักงาน 

ผูຌน าความคิดหใน 

ผูຌบริภค 

รวม

CEO 

ชุมชน
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ความปรารถนาสามารถมองหในวาอะเรป็นสิไงทีไพึงปรารถนาของคนกลุม฿หญละพรຌอมทีไจะสดงออกมืไอ
มีหตุการณ์หรือสิไงวดลຌอมมากระตุຌน 

R. Wayne Mondy (1980: 22) ฿หຌความหมายเวຌวาความรับผิดชอบตอสังคมป็นขຌอผูกมัดของ
ผูຌบริหาร฿นการหาวิธีทีไจะรักษาหรือปกปງองผลประยชน์ของสวนรวมมากกวาผลประยชน์ขององค์กรอยาง
ดียว 

สถาบันเทยพัฒน์ (2553) ฿หຌความหมายเวຌวา ความรับผิดชอบตอสังคมหรือบรรษัทบริบาล
หมายถึงการด านินกิจกรรมภาย฿นละภายนอกองค์กรทีไค านึงถึงผลกระทบตอสังคมทัๅง฿นระดับ฿กลຌ ละ
เกลดຌวยการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยู฿นองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรพืไอทีไจะท า฿หຌอยูรวมกัน฿น
สังคมเดຌอยางป็นปกติสุข 

สถาบันธุรกิจพืไอสังคม (2554) ฿หຌความหมายเวຌวาความรับผิดชอบตอสังคมหมายถึงการอืๅอ
ประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสียทุกฝຆายอยางหมาะสมดยเมเปบียดบียนฝຆาย฿ด 

ดังนัๅน ผูຌวิจัยสรุปเดຌวาความรับผิดชอบตอสังคมหมายถึง การด านินกิจกรรมภาย฿นละภายนอก
องค์กรทีไป็นความมุงมัไน฿นการพัฒนาละปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูຌ฿ชຌรงงานตลอดจนการพัฒนาชุมชน
ทຌองถิไนละสังคม฿นวงกวຌางพืไอสรຌางประยชน์เดຌอยางหมาะสม ฿นมุมมองของการสืไอสาร ผูຌวิจัยเดຌ
ก าหนดกรอบนวคิดการวิจัยเวຌดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรธุรกิจ 

ความรับผิดชอบทีไผูຌบริหารควรจะมีตอสังคมสามารถจัดบงเดຌ 4 ระดับคือ 

1. ความรับผิดชอบทางศรษฐกิจ (economic responsibility) พืไอผลิตสินคຌา ละบริการตามทีไ
ประชาชนตຌองการ ละน ามาขายพืไอ฿หຌกิดก าเรกจຌาของกิจการ (฿นกรณีทีไหในองค์การท าพืไอก าเร) นับ
เดຌวาป็นความรับผิดชอบหลัก ละความรับผิดชอบดัๅงดิมของการด านินการ 

บริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด 

การ฿หຌความหมายความรับผดิชอบตอสังคม 

รูปบบครงการ/กิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธ์การสืไอสาร 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

ผูຌบริภค 

การ฿หຌความหมายความรับผดิชอบตอสังคม 

รับรูຌรูปบบครงการ/กิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

ความคิดหในกีไยวกับ 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
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2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (legal responsibility) พืไอด านินกิจการเปตามครรลองของ
กฎหมาย  ละขຌอบังคับตางโ อยางเรกใตามกฎหมาย  ละขຌอบังคับเมสามารถจะครอบคลุมการกระท าทุก
อยางทีไองค์การกระท าเดຌการกระท าบางอยางเมผิดกฎหมาย ตองค์การ ควรจะกระท าหรือเมนัๅนขึๅนอยูกับ
ความรับผิดชอบของผูຌบริหารองค์การ 

3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethical responsibility) การกระท าบางอยาง เม฿ชสิไงทีไ
กฎหมายบังคับถຌาองค์การเมท ากใเมผิดกฎหมาย ตองค์การลือกกระท าพราะหในวา ป็นความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรม ชน การ฿หຌสวัสดิการดຌานสืๅอผຌา ทีไอยูอาศัย งินกูຌยืม อาหาร กลางวัน  รถรับสงพนักงานป็น
ตຌน 

4. ความรับผิดชอบ฿นการ฿ชຌดุลพินิจ (discretionary responsibility) ความรับผิดชอบ฿นระดับนีๅ
ป็นความสมัคร฿จของผูຌบริหารดยตรง ละขึๅนอยูกับการตัดสิน฿จลือกกระท าของผูຌบริหารตละคน  ความ
รับผิดชอบนีๅเมเดຌบังคับเวຌป็นกฎหมายหรือป็นสิไงทีไพนักงานคิดวาควรเดຌรับตามหลักจริยธรรม ชน 
ผูຌบริหารเมสนับสนุน฿หຌพนักงานท างานลวงวลา ตกลับจຌางพนักงานพิไม พิไมครืไองจักร พิไมงินดือน 
สถาบันธุรกิจพืไอสังคม (2554) 
 

การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ละความสามารถ฿นการขงขันขององค์การ  (CSR and 

Organizational Competitiveness) 

ปัญหาหนึไงของการสนับสนุนครงการ CSR ขององค์การ คือการขาดความขຌา฿จกีไยวกับผลของ 

CSR ทีไมีตอความสามารถ฿นการขงขันขององค์การ ซึไง฿นอดีตทีไผานมา ความสามารถ฿นการขงขันมัก฿ชຌ
พูดถึง ตพียงฉพาะความขใงกรงขององค์การ฿นดຌานตางโ ดยปรียบทียบกับคูขง฿นอุตสาหกรรม
ดียวกัน อาทิ การศึกษาของ Porter (1985) ฿นรืไองการขຌามาของคูขงหนຌา฿หม อ านาจการตอรองของผูຌ
สงวัตถุดิบ อ านาจการตอรองของผูຌซืๅอ การขຌามาของสินคຌาหรือบริการทดทนอืไน ละความขใงกรงของ
องค์การทียบกับคูขงหรือของ Kay (1995) ทีไกลาวถึงความสามารถ฿นการพัฒนานวัตกรรมการชืไอมตอทีไ
มีประสิทธิภาพระหวางภาย฿นละภายนอกองค์การ ละการครอบครองกรรมสิทธิ์฿นทรัพย์สินทาง
ยุทธศาสตร์ 

ต฿นปัจจุบันความสามารถ฿นการขงขันเดຌขยายขอบขตออกเปถึงดຌานภาพลักษณ์ (Image) ของ
การสรຌางความนาชืไอถือ  ละชืไอสียง฿นสายตาของผูຌซืๅอ ผูຌบริภค ผูຌ฿ชຌบริการ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ
องค์การ (Vilanova, Lozano & Arenas, 2008; Maignan & Ralston, 2002; Basil & Erlandson, 

2008; David, Kline & Dai, 2005) หากองค์การ฿ดรียนรูຌทีไจะน า CSR มา฿ชຌกับองค์การผลดีกใจะตกกับ
องค์การ฿นงของการสรຌางอัตลักษณ์ทีไดนชัด฿นรืไองความรับผิดชอบตอสังคม ละประทับตรานัๅนเวຌ฿น฿จ
ของสาธารณชน ดังนัๅน องค์การเมวา฿หญหรือลใกจึงเมควรละลย฿นรืไอง CSR ซึไงมีสวนชวยสงสริม
ภาพลักษณ์ขององค์การ สรຌางความนาชืไอถือละชืไอสียง฿นสายตาของสาธารณชนตอยอด฿หຌกับ
ความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับองค์การนัๅนโ เดຌป็นอยางดี 
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การศึกษาของ Cornelius, Wallace ละ Tassabehji (2007) พบวาครงการ CSR ถือป็น
สวนประกอบหนึไงของอัตลักษณ์องค์การ นัไนคือชืไอสียง  ละภาพลักษณ์ขององค์การมีความกีไยวขຌอง
สัมพันธ์กับกิจกรรม CSR ทีได านินการดยองค์การ  ฿นขณะทีไการศึกษาของ Kolodinsky, Madden, Zisk 

ละ Henkel (2010) ยืนยันชัดจนวาภาพลักษณ์ขององค์การทีได านินงานกิจกรรม  CSR เดຌรับการ
พิจารณาวาป็นองค์การทีไ฿หຌความส าคัญ กับผูຌอืไนมากกวาการสน฿จจะหาตประยชน์ขຌาสูตัวองค์การพียง
อยางดียว 

Peter Jones ละคณะ (Jones, Comfort, & Hillier, 2008) เดຌศึกษารืไองการสืไอสารการตลาด
พืไอสรຌางการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม฿นบริษัทผูຌจ าหนายอาหารประทศอังกฤษพบวาสามารถน าการ
สืไอสาร CSR มา฿ชຌ฿นการ฿หຌขຌอมูลกับลูกคຌากีไยวกับทัๅงสินคຌาบบจ าพาะละสินคຌาทัไวเปพืไอสดง฿หຌหใน
ถึงความ฿ส฿จตอสังคม ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌบรนด์ของบริษัทเดຌป็นอยางดี ครงการ CSR จึงป็นสมือน
ครืไองมือสืไอสารชนิดหนึไงทีไสามารถน ามา฿ชຌป็นกระจกสะทຌอน฿หຌหในวาองค์การ฿ดทีไมีการตืไนตัว฿หຌ
ความส าคัญตอสภาพปัญ หาของชุมชน ละสังคมมากนຌอยพียง฿ด 

 

การสืไอสารกิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมผสมผสานบบสองทาง (Inside-out and 

Outside-in Approach) 

฿นหลายอกาส ละหลายกรณีการสืไอสารกิจกรรม CSR อาจเดຌรับการพิจารณาวาป็นการกระท า
พืไอการสรຌางภาพลักษณ์ททีไดี฿หຌกองค์การมากกวาป็นความมุงหัวงขององค์การ฿นการขຌามามีสวน
รับผิดชอบตอสังคมอยางทຌจริง (Porter & Kramer, 2006) ดยฉพาะมืไอองค์การทีได านินครงการ CSR 

ของสินคຌาหรือบริการทีไกีไยวขຌองกับอบายมุขสิไงสพติดหรือสิไงทีไป็นพิษภัยตอสังคม  (Ludescher & 

Mahsud, 2010) ความพยายามขององค์การทีไกลาวขຌางตຌนมักเดຌรับการพิจารณาวาเมมีความจริง฿จ 
ตัวอยางชนงาน วิจัยของ Friedman (2009) เดຌศึกษาทคนิคการสืไอสารกิจกรรม CSR ของบริษัทผูຌผลิต
บุหรีไพบวา มຌผูຌคนจะรับทราบถึงกิจกรรม CSR ทีไบริษัทผูຌผลิตบุหรีไเดຌพยายามด านินการตพวกขากใยังคง
มีทัศนคติ฿นงลบตอบริษัทผูຌผลิตบุหรีไอยูอยางมีนัยยะส าคัญ ดังนัๅน การสืไอสารครงการ  CSR จึงตຌอง
ด านินการอยางมีขัๅนตอนยบยล ละมีการเตรตรองอยางป็นระบบ 

การทีไกิจกรรม CSR ขาดการวางกลยุทธ์อยางป็นระบบเมป็นบบผนอาศัยการบอกตอบบ
ปากตอปาก฿นการสืไอสารเปยังกลุมปງาหมาย ละมีการจัดการป็นเปบบกระจัดกระจายป็นชิๅนโ เม
สอดคลຌองกับพันธกิจ ละวิสัยทัศน์ขององค์การ  สงผล฿หຌการสืไอสารกิจกรรม CSR เมประสบผลสัมฤทธิ์เดຌ
ทาทีไควรดังหในเดຌจากการวิจัยของ Worthington, Ram ละ Jones (2006) ทีไศึกษาพบวาองค์การสวน
฿หญดยฉพาะองค์การขนาดกลาง  ละขนาดลใก (SMEs) มักมีนวนຌมทีไจะขຌารวม฿นกิจกรรม CSR ทีไ
หลากหลาย  กระจัดกระจายตัๅงตกิจกรรมพืไอสังคม พืไอสิไงวดลຌอมพืไอสาธารณกุศลดຌวยการบริจาค
ทรัพย์กองค์การการกุศลระดับชุมชนรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รงรียน เปจนถึงการจัด
กิจกรรมน าวัสดุสิไงของกามา฿ชຌ฿หมซึไงกิจกรรม CSR สวน฿หญทีไกลาวมานีๅมีป็นเปบบฉพาะกิจตามความ
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ตຌองการหรือตามการตัดสิน฿จของคนโ ดียวหรือคนเมกีไคนทีไมีอ านาจ฿นองค์การป็นหลัก ละดยสวน
฿หญกิจกรรม CSR หลานัๅนเมมีปງาหมายทีไนชัด฿นการสืไอสารหรือเมมีการก าหนดตัวชีๅวัดผลส ารใจของ
กิจกรรมครงการเวຌอยางชัดจน 

 

การสืไอสารนยบาย CSR ขององค์การตຌองผสมผสานบบสองทางคือ บบจากภาย฿นสูภายนอก 

(Inside-out Approach) ละบบจากภายนอกสูภาย฿น (Outside-in Approach) 

1. บบจากภาย฿นสูภายนอก (Inside-out Approach) คือการ฿ชຌนยบายชิงรุกขององค์การ฿น
การกระท า ภารกิจดຌาน CSR ทีไกิดจากรงขับจากบุคลากรภาย฿นองค์การทีไมความกระตือรือรຌนอยากท า
กิจกรรม CSR ป็นรากฐานดยจะนຌนความสอดคลຌองระหวางกิจกรรม CSR ทีได านินการกับพันธกิจ  ละ
วิสัยทัศน์ขององค์การ฿หຌกิดความกลมกลืนักน  ซึไงการสรຌางการมีสวนรับผิดชอบตอสังคมขององค์การ฿น
รูปบบนีๅผูຌมีสวนเดຌสวนสียจากภายนอกองค์การมีนวนຌมทีไจะขຌามามีสวนสรຌางความกดดันองค์การ฿น
รืไองกิจกรรม CSR นຌอยมาก พราะองค์การทีไมุงด านินงาน CSR ฿นรูปบบนีๅจะ฿หຌความสน฿จักบปງาหมาย
ระยะยาว ละความตอนืไองของการท า CSR ทีไฝังราก฿นองค์การป็นส าคัญ 

2. บบจากภายนอกสูภาย฿น (Outside-in Approach) คือการ฿ชຌความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไ
กีไยวขຌองกับองค์การป็นตัวก าหนดวากิจกรรม CSR ฿ดบຌางทีไจะตอบสนองตอความตຌองการของพวกขา
หลานัๅนเดຌดีทีไสุด  ดยองค์การจะพิจารณาด านินการกิจกรรม CSR เดຌหรือเมนัๅนจะปรียบทียบนๅ าหนัก
จากอ านาจตอรองของผูຌมีสวนเดຌสวนสียความส าคัญของกิจกรรม CSR ทีไรียกรຌอง ละการทรงสิทธิ์฿นการ
รียกรຌองของผูຌมีสวนเดຌสวนสียหลานัๅนทีไมีตอองค์การป็นส าคัญ ถຌาหในวามีนๅ าหนักมากกใป็นกิจกรรม  

CSR ทีไตຌองรงด านินการ ดังจะหในเดຌวาการด านินการ CSR ฿นรูปบบนีๅจะมีลักษณะ฿นชิงของการตัๅงรับ
มากกวาชิงรุกทีไมุงรักษาสถียรภาพระยะสัๅนขององค์การ฿นสายตาของสาธารณชนป็นหลักมืไอประกอบ
กันทัๅงบบจากภาย฿นสูภายนอก (Inside-out  Approach) ละบบจากภายนอกสูภาย฿น (Outside-in 

Approach) องค์การจะสามารถสรຌางความสอดคลຌอง฿นพันธกิจ ละวิสัยทัศน์ขององค์การกับกิจกรรม 

CSR ละสรຌางความตกตาง฿นกิจกรรม CSR ขององค์การกับคูขงออกมาอยางหในเดຌชัด 

 

กระบวนการสืไอสารการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมขององค์การ (Communication Process for 

CSR) 

ปัจจุบันครงการประชาสัมพันธ์ทีไกีไยวนืไองกับการสรຌางการมีสวนรวมรับผิดชอบทีไมีประยชน์ตอ
สวนรวม฿นรูปบบตางโ เดຌรับความนิยมมากขึๅนรืไอยโ งานวิจัย฿นรืไองกีไยวกับกระบวนการ฿นการสืไอสาร
ครงการ CSR เปยังกลุมปງาหมายทัๅง฿น  ละนอกองค์การจึงมีการพัฒนาขึๅนอยางตอนืไอง นักวิจัยดຌาน 

CSR กลุมทฤษฎีนຌนผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Snider, Hill & Martin, 2003; Freeman, 1984) สนอนะ
กระบวนการสืไอสาร฿นการสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับครงการ CSR เวຌวาควรมีขัๅนตอนตางโ ประกอบดຌวย
ขัๅนตอนปຂด อกาส฿หຌผูຌ มีสวนเดຌสวนสีย฿นทุกภาคสวนขຌามามีสวน฿นการรวมก าหนดนยบายขัๅนของการ
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สืไอสารกิจกรรม CSR ทีไก าหนดจัดท า฿หຌกบุคลากรภาย฿นองค์การพืไอ฿หຌทราบถึงปງาหมาย   ละ
วัตถุประสงค์ของการจัดท าครงการ ละขัๅนของการก าหนดผนกิจกรรม  CSR ฿นระยะยาวพืไอ฿หຌการ
ประชาสัมพันธ์งานดຌาน CSR ประสบความส ารใจ ละน าเปสูการจริญติบตขององค์การอยางยัไงยืน 

 

นวทางการก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นครงการ  CSR  ของ
องค์การหนึไงโ เวຌดังนีๅ 
1. สรຌางจุดชืไอมของอารมณ์รวมกัน฿หຌกิดขึๅน 

การทีไบุคลากร฿นองค์การจะขຌามามีสวนรวมกับครงการ CSR ฿นองค์การเดຌนัๅน จุดรกทีไจะตຌอง
สรຌางคือจุดชืไอมรวมกันระหวางบุคลากร  ละองค์การซึไงจุดชืไอมทีไรวมกันนีๅกีไยวนืไองอยูบนพืๅนฐานของ
ความสน฿จ  ละความ฿ส฿จ฿นสิไง฿ดสิไงหนึไงรวมกันของบุคลากร฿นองค์การดยอาจท าผานชองทางการ
สืไอสารบบตางโ เดຌ ดยผานเปยังกลุมผูຌน าทางความคิด฿นกลุมพนักงานขององค์การหรือผานการท า
บบสอบถามความสน฿จหรือความตຌองการของบุคลากร฿นองค์การ฿นรืไองตางโ ทีไกีไยวกับการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมทีไพนักงานหในวาดี ละมีประยชน์ 
2. ปิดอกาส฿นการรับฟังความหใน 

การปຂดอกาส฿หຌฝຆายบริหาร  ละพนักงานเดຌมีการสืไอสารถึงกันลกปลีไยน฿นรืไองตางโ อยาง
ปຂดผย มีการรับฟังความคิดหในกีไยวกับขัๅนตอนวิธีการ฿นการด านินครงการ  CSR ทีไจัดขึๅนดยองค์การ
นับวาป็นองค์ประกอบส าคัญ฿นการดึงดูดคนกลุมตางโ ขององค์การ฿หຌขຌามารวม ละสดง฿หຌหในถึง
ความจริง฿จ฿นการสรຌางการมีสวนรวม฿นกลุมพนักงานขององค์การ เม฿ชป็นการท าตพียงพืไอ
ผลประยชน์฿นดຌานการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์การพียงอยางดียว  (Filho, Wanderley, 

Gomez & Farache, 2010) 

3. สงสริมคานิยมหงการ฿ส฿จสังคม 

คานิยมหงการ฿ส฿จสังคมมืไอเดຌรับการพาะบมผานกระบวนการของการหลอหลอมดยองค์การ
ทัๅงดยความสมัคร฿จ ละการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌขຌารวมมืไอพนักงานเดຌตระหนักถึงคานิยมหงการส านึก
รับผิดชอบตอสังคมรวมกับองค์การลຌวการท า฿หຌบรรลุปງาหมายครงการ CSR กใจะประสบผลส ารใจเดຌงาย
ขึๅน 

4. สืไอสาร฿นรูปบบตางโ 

การ฿ชຌครืไองมือสืไอสารสารทัๅงภาย฿น ละภายนอกองค์การจะชวย฿นการผยพรคานิยมหงการ
฿ส฿จตอสังคม  ละครงการ CSR ฿หຌป็นทีไรับรูຌละขຌา฿จ฿นหมูพนักงานขององค์การ ทัๅงนีๅการสืไอสาร
ภาย฿นอาจท าเดຌดยผานทางการสนทนาลารืไองราวตัวอยางทีไดีของครงการ CSR ทีได านินการดย
องค์การ฿นจดหมายขาว บอร์ดประชาสัมพันธ์ ละจดหมายวียนภาย฿นองค์การ  (Jones, Comfort & 

Hillier, 2008) ป็นตຌน 
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ความหมายของการรับรูຌ 
 การรับรูຌ (Perception) หมายถึง กระบวนการทีไตละบุคคลมีการลือกประมวล ละการตีความ
กีไยวกับตัวกระตุຌนออกมา฿หຌมีความหมาย ละเดຌดูภาพของลกทีไมีนีๅอหา (Schiffman and 

Kanuk,1991:268-306) 
 Henry Assael (1998) เดຌ฿หຌความหมายของการรับรูຌเวຌวา คือ กระบวนการลือก การรวบรวม 
ละการตีความสิไงรຌาทางการตลาด ละสิไงวดลຌอมทีไท า฿หຌผูຌบริภคมีความขຌา฿จตอสิไงรຌานัๅน ท า฿หຌกิด
ภาพรวมทีไชัดจน 

 Chris Fill (1995: 96) ยังเดຌกลาววา การรับรูຌป็นรืไองทีไกีไยวกับวิธีการทีไตละคนมอง ละ฿หຌ
ความขຌา฿จตอสิไงวดลຌอมรอบโ ซึไงป็นสิไงทีไกีไยวกับการลือก การรวบรวม ละตีความสิไงรຌาตางโ ดยต
ละคนซึไงจะท า฿หຌกิดความขຌา฿จทีไตกตางกันเป฿นตละหตุการณ์ 

 ศิริวรรณ สรีรัตน์ (2538: 96) เดຌกลาววา จากการับผูຌของผูຌบริภคจะมีผลตอการกระท านืไองจาก
บุคคลจะตัดสิน฿จ ละมีพฤติกรรมดยถือกณฑ์จากสิไงทีไขารับรูຌจึงป็นสิไงทีไส าคัญส าหรับนักการตลาดทีไจะ
ท าความขຌา฿จความคิดกีไยวกับการรับรูຌทัๅงหมด ซึไงจะสามารถชวยนักการตลาดก าหนดกลยุทธ์ละพัฒนา
งานฆษณาทีไสรຌางอกาทีไดีเดຌพบหใน ละสามารถจ าเดຌจากผูຌบริภคทีไป็นปງาหมาน ดังนัๅนจึงจ าป็นทีไ
จะตຌองศึกษานวคิดพืๅนฐานของกระบวนการรับรูຌซึไงสิไงกระตุຌน (Stimulus) ป็นบัจจัยทีไน าขຌาทีไผานขຌามา
฿นประสาทสัมผัสของมนุษย์หนวยหนึไง  
 ดังนัๅน อาจสรุปเดຌวาการรับรูຌ (Perception) หมายถึง ระดับความซับซຌอนของผูຌบริภค฿นการรับรูຌ
ถึงขຌอมูลทีไจຌาของสินคຌางสงออกมา ละกิดภาพหรือการรับรูຌความรูຌสึก฿น฿จ 

 

กระบวนการรับรูຌ 
 พัชนี ชยจรรยา ละคณะ (2534: 71-73) เดຌกลาวเวຌวา คนราเมสามารถ฿หຌความสน฿จกับสิไง
ตางโ รอบตัวเดຌทัๅงหมดตจะลือกรับรูຌพียงบางสวนทานัๅน ตละคนมีความสน฿จ ละรับรูຌสิไงตางโ 
รอบตัวตางกัน ฉะนัๅนมืไอเดຌรับขาวสารดียวกันผใรับสารสองคนอาจ฿หຌความสน฿จละรับรูຌสารดียวกั น
ตกตางกัน ดยทัไวเปการรับรูຌทีไตกตางกันกิดจากอิทธิพลของตัวกรองบางอยางคือ 

 1. รงผลักดันหรือรงจูง฿จ (Motivate) รามักหใน฿นสิไงทีไราตຌองการหใน ละเดຌยิน฿นสิไงทีไรา
ตຌองการเดຌยินพืไอตอบสนองความตຌองารของตน 

 2. ประสบการณ์ดิม (Past Experience) คนราตางติบต฿นสภาพวดลຌอมตางกันถูกลีๅยงดຌวย
วิธีทีไตางกัน ละคบหาสมาคมกับคนตางกัน 

 3. กรอบอຌางอิง (Frame of Reference) ซึไงกิดจากการสัไงสมอบรมทางครอบครัว ละสังคม 
ฉะนัๅนคนราทีไมาจากตางครอบครัวสถานภาพทางสังคมตางกัน นับถือศาสนาตางกัน จึงมีการรับรูຌรืไง ราว
ตางโ ทีไตางกัน 
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 4. สภาพวดลຌอม (Environment) คนทีไอยู฿นสภาพวดลຌอมตางกัน ชน อุณหภูมิ บรรยากาศ 
สถานทีไ ป็นคนจะปຂดรับขาวสาร ละตีความขาวสารทีไเดຌรับตางกัน 

 5. สภาวะ จิต฿จ ละอารมณ์ เดຌกความกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอยางชน รามักมองความผิด
ลใกนຌอยป็นรืไอง฿หญตขณะทีไราอารมณ์เมดีหรือหงุดหงิด ตกลับมองปัญหาหรืออุปสรรค฿หญหลวงป็น
รืไองลใกนຌอยขณะทีไมีความรัก ป็นตຌน 

 

นวคิดกีไยวกับการสืไอสารกับสังคมภายนอก 

การสืไอสารคือ กระบวนการถายทอดขาวสารจากบุคคลหนึไงซึไงรียกวาผูຌสงสารเปยังอีกบุคคลหนึไง
ซึไงรียกวาผูຌรับสาร ดวงรัตน์ ดานเทยน า อຌางถึง฿น ปรมะ (2540) กระบวนการสืไอสารจึงประกอบดຌวย
องค์ประกอบหลักคือ ผูຌสงสาร สาร สืไอ ละผูຌรับสาร 

การติดตอสืไอสารมีบทบาทส าคัญอยางมาตอการด านินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ (Herbert A. 

Simon, 1960) กลาววาถຌาองค์กรหรือสังคมขาดการติดตอสืไอสารกใจะอยูเมเดຌ นืไองจากการติดตอสืไอสาร
ป็นรืองของการท าความขຌา฿จระหวางบุคคล องค์กรหรือสังคมจึงป็นปัจจัยทีไส าคัญกีไยวขຌองกับการ
ติดตอหรือสงขาวสาร 

1. ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับการชืไอถือหรือรับรูຌ (Cognitive Material) เดຌก รืไองราวตางโ 
(Information) ขຌอทใจจริง (Fact) หรือปัญหาตางโ 

2. ปัจจัยกีไยวกับการจูง฿จ ละอารมณ์ (Motivational and Emotional Material) เดຌก
บรรยากาศทีไกีไยวกับอารมณ์ ทัศนคติ ละปฏิกิริยา ความจงรักภักดีหรือทาทีทีไป็นศัตรู ความรูຌ สึก
สนับสนุนหรือเมป็นดຌวย ละปງาหมายทีไตຌองการ (Rensis Likert, 1961) 
จะหในเดຌวางานวิจัยชิๅนนีๅจ าป็นทีไจะตຌอง฿ชຌหลักการทางการสืไอสารขຌามา฿ชຌ฿นการถายทอดขาวสารตางโ 
ของครงการความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ตยตຌามอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿หຌกับชุมชน
ออนเลน์ ผูຌวิจัยจึงเดຌน าสนอนวคิดกีไยวกับการสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวมเวຌดຌวย 

 

ระบียบวิธีการวิจัย   
การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์฿นการ

สืไอสารของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿ชຌวิธีการสั มภาษณ์บบจาะลึก ( In-depth 

Interview) ดยสุมตัวอยางบบจาะจง (Purposive Sampling) บุคคลของบริษัททีไกีไยวขຌอง฿นการวางกล
ยุทธ์การสืไอสารออนเลน์ ตนืไองดຌวยขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการวางกลยุทธ์ป็นความลับของทางบริษัท จึงเม฿หຌท า
การสัมภาษณ์ ดังนัๅนผูຌวิจัยจึง฿ชຌการศึกษาวิคราะห์อกสาร (Documentary Research) รวบรวมขຌอมูล
จากการคຌนควຌาหนังสือ บทความ วารสาร อกสาร รายงานประจ าปของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศ
เทยจ ากัด ละงานวิจัยตางโ ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงขຌอมูลจากอินทอร์นใตทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ พืไอ
น ามาป็นนวคิด฿นการด านินงานวิจัย ละการวิจัยชิงปริมาณดຌวยวิธีการส ารวจ (Survey Research) 
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ดยการวัดตัวปรพียงครัๅงดียว (One- shot Descriptive Study) ละ฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿น
การส ารวจ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌสูตร฿นการหาขนาดตัวอยาง (วิชียร กตุสิงห์, 2537) จ านวน  400 ชุด วิธีการสุม
ตัวอยางบบบังอิญ (Accident Sampling) ฉพาะกลุมผูຌ ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ Facebook 

CSR Society with Toyota ตามจ านวนตัวอยางทีไก าหนดเวຌจนเดຌครบตามจ านวน ดยการสุมตัวอยางจาก
กลุมผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ ดยมีขัๅนตอนดังตอเปนีๅ 
 

ครืไองมือ฿นการนินงานวิจัย 

บริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มีการศึกษาขຌอมูล฿นการด านินงาน พืไอ฿ชຌป็น
นวทาง฿นด านินครงการความรับผิดชอบตอสังคม ซึไงมีทัๅงขຌอมูลปฐมภูมิ ละขຌอมูลทุติยภูมิซึไงสามารถ
บงออกดังนีๅ 

(1) ขຌอมูลปฐมภูมิ ป็นขຌอมูลทีไบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัดเดຌ฿ชຌป็นนวทาง฿น
การสืไอสารกับชุมชนออนเลน์ ซึไงจากการศึกษาพบวาเดຌขຌอมูลมาจากหลายโ สวนดังนีๅ 

- ตัๅงพจสาธารณะ (FACEBOOK) พืไอรับทราบถึงปัญหาละความตຌองการตางโ ทีไผูຌ฿ชຌงานชุมชน
ออนเลน์ตຌองการ฿หຌบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด ด านินการกับปัญหาละความตຌองการนัๅนโ 
ดยการตัๅงประดใน฿นการพูดคุยผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ ชน มืไอตຌองการรณรงค์การขับรถ฿หຌถูกกฏจราจรกใ
จะมีการพสขຌอความรณรงค์ ละมีผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ขຌามารวมสดงความคิดหในกับพส 

- พูดคุยกับสืไอมวลชน พืไอรับทราบถึงปัญหาทีไบางครัๅงกิดจากการทีไผูຌ฿ชຌรถยนต์ตยตຌา ท าการ
รຌองรียนเปยังสืไอมวลชนตางโ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ทนการติดตอกับบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศ
เทย จ ากัด ดยตรงซึไงจะ฿ชຌขຌอมูลจากสืไอมวลชนติดตามขาวสารทีไผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ตຌองการ฿หຌ
ปรับปรุง ละกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีไมา https://www.facebook.com/ToyotaCSR/?fref=ts 
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(2) ขຌอมูลทุติยภูมิ ป็นขຌอมูลทีไบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด เดຌมาจากหนวยงานทีไ
สรุปอาเวຌลຌว ละขຌอมูลจากหนอยงานอืไนโ ชนกรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก ละมูลนิธิ
สิไงวดลຌอมศึกษาพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน (ประทศเทย) ดยขຌอมูลทีไ฿ชຌรวมเปถึงลักษณะทางกายภาพ
ของพืๅนทีไทีได านินครงการ ละกิจกรรม 

 

สวนทีไ 1 ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ฿ชຌการศึกษาวิคราะห์อกสาร 
(Documentary Research) รวบรวมขຌอมูลจากการคຌนควຌาหนังสือ บทความ วารสาร อกสาร รายงาน
ประจ าปของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทยจ ากัด ละงานวิจัยตางโ ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงขຌอมูลจาก
อินทอร์นใตทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ พืไอน ามาป็นนวคิด฿นการด านินงานวิจัย 

สวนทีไ 2 ป็นการการวิจัยชิงปริมาณดຌวยวิธีการส ารวจ (Survey Research) ดย฿ชຌบบสอบถาม
ป็นรืไองมือ฿นการส ารวจการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ประทศ
เทย จ ากัด ซึไงกใบขຌอมูลจากตัวทนประชากรจ านวน 400 ตัวอยาง ดย฿ชຌตารางส ารใจรูปของ Krejcie 

and morgan (1970) 

 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 

สวนทีไ 1 การวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ดยการการศึกษาวิคราะห์อกสาร 
ิDocumentary Researchี 
กลยุทธ์฿นการสืไอสารครงการความรับผิดชอบตอสังคมผานชุมชนออนเลน์ 
(1) สืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Networkี 

จากการศึกษาพบวาสืไอสังคมออนเลน์จัดป็นสืไอหลักทีไการบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย 
จ ากัด เดຌน ามา฿ชຌ฿นกลยุทธ์การสืไอสารพืไอป็นเปตามวัตถุประสงค์นัๅนโ บริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศ
เทย จ ากัด ฿ชຌสืไอดิจิทัลทีไป็นครืไองมือ฿นการปฏิบัติการทางสังคม พืไอ฿ชຌสืไอสารระหวางกัน฿นครือขายทาง
สังคม (Social Network) ผานทางวใบเซต์ ทีไมีการชืไอมตอกับอินทอร์นใต ดยนຌน฿หຌผูຌ฿ชຌชุมชนออนเลน์ 
ป็นผูຌสงสาร ละผูຌรับสารมีสวนรวมอยางสรຌางสรรค์ ฿นการลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารอง฿นรูปของขຌอมูล 
ภาพ ละสียง 

 Website  คือ สืไอออนเลน์บนอินทอร์นใตทีไ฿ชຌผยพรขຌอมูล ขาวสาร ความรูຌ ขຌอคิดหใน 
ดยสามารถบงปัน฿หຌผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์สามารถขຌาเปอาน หรือสดงความคิดหใน
พิไมติมเดຌ ซึไงนืๅอหาของบลใอกนัๅนจะรียงล าดับจากนืๅอหาปัจจุบันเปสูนืๅอหากา ผใ฿ชຌ
งานชุมชนออนเลน์สามารถคຌนหานืๅอหายຌอนหลัง พืไออานเดຌตลอดวลา ชน 

http://www.toyota.co.th/ 

 Social Networking หรือครือขายทางสังคมออนเลน์฿นอินทอร์นใต ซึไงป็นครือขาย
ทางสังคมบบกลุม (Social Community) ทีไรวมตัวกันพืไอลกปลีไยนความรูຌ ละ
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บงปันขຌอมูลระหวางกันทัๅงดຌาน การศึกษา ซืๅอขายลกปลีไยนอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมครงการ ชน Facebook, Toyota Yaris Club Thailand 

 

ิ2ี สืไอสิไงพิมพ ์

จากการศึกษาพบวาสืไอสิไงพิมพ์จัดป็นสืไอหลักทีไการบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัดเดຌ
น ามา฿ชຌ฿นกลยุทธ์การสืไอสาร พืไอป็นเปตามวัตถุประสงค์นัๅนโ 

 พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสาร บริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด จัดท าอกสารรายงาน
การพัฒนาอยางยัไงยืนประจ าตละป พืไอสรุปผลงาน฿หຌกับผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ทีไสน฿จ
เดຌ฿ชຌป็นขຌอมูล ชน กิจกรรมครงการพืไอสังคม สิไงวดลຌอมการศึกษาละการถายทอก
ทคนลยียานยนต์ กิจกรรมพืไอสังคมตางโ  

 พืไอ฿หຌความรูຌ บริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด เดຌจัดท าอินฟกราฟຂกส์ 
(Infographics) ดยการน าขຌอมูลหรือความรูຌมาสรุปป็นสารสนทศ฿นลักษณะของขຌอมูล 
ละกราฟຂกทีไอาจป็นลายสຌน สัญลักษณ์ กราฟ ผนภูมิ  ผนทีไ ฯลฯ ทีไออกบบป็น
ภาพนิไงหรือภาพคลืไอนเหว ดูลຌวขຌา฿จงาย฿นวลารวดรใวละชัดจน สามารถสืไอ฿หຌผูຌชม
ขຌา฿จความหมายของขຌอมูลทัๅงหมดเดຌดยเมจ าป็นตຌองมีผูຌน าสนอมาชวยขยายความ
ขຌา฿จอีก 

ิ3ี สืไอมวลชน 

จากการศึกษาพบวาสืไอบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด ฿ชຌสืไอมวลชน฿นกีไผยพร
ขาวสารของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด รวมเปถึงการ฿ชຌสืไอมวลชน฿นการกใบขຌอมูล ขาวสาร 
หรือความตຌองการตางโ ทีไผูຌบริภครຌองรียนผานสืไอมวลชน ดยสืไอมวลชนทีไบริษัท ตยตຌา มอตอร์ 
ประทศเทย จ ากัด฿ชຌมีดังนีๅ 
 วิทยุทรทัศน์ ดยสวนมากจะป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมครงการทีไทางบริษัท ตยตຌา

มอตอร์ประทศเทย จ ากัด ก าลังจะจัดขึๅน พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับผูຌทีไสน฿จขຌารวมกิจกรรม
ครงการ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จ 

 การ฿ชຌสืไอประสมนีๅ ถือวาป็นครืไองมือทีไส าคัญพืไอ฿ชຌ฿นการสงขาวสารเปยังกลุมผูຌ฿ชຌงานชุมชน
ออนเลน์ พืไอ฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จถึงครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา
มอตอร์ประทศเทย จ ากัด การ฿ชຌสืไอประสมบบขຌอความ กราฟຂก ภาพคลืไอนเหว หรือสียง 
สามารถสรຌางรงจูง฿จ฿นการขຌารวมครงการมากขึๅน ตลอดจนยังป็นการปลูกจิตส านึก฿หຌกับ
ยาวชน ละผูຌทีไขຌารวมครงการ฿หຌเดຌรูຌจักอนุรักษ์ธรรมชาติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด   
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สวนทีไ 2 การวิจัยชิงปริมาณดຌวยวิธีการส ารวจ ิSurvey Researchี ดย฿ชຌบบสอบถามป็นรืไองมือ
฿นการส ารวจการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ประทศเทย จ ากัด 

ผลจากการวิคราะห์ขຌอมูลพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญคยเดຌยินขຌอมูลขาวสารกีไยวกับกิจกรรม
ครงการมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 67.7 รองลงมาป็นการเดຌหในขຌอมูลขาวสารกีไยวกับกิจกรรมครงการ 
คิดป็นรຌอยละ 22.2 ละคยเดຌรวมกิจกรรมครงการความรับผิดชอบตอสังคม คิดป็นรຌอยละ 10.1 

มืไอพิจารณาถึงขຌอมูลลักษณะประชากรของผูຌตอบบบสอบถามดยผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์  
พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญของผูຌตอบบบสอบถามป็นพศหญิง คิดป็นรຌอยละ 56 ละพศชาย คิดป็น
รຌอยละ 44 

มืไอพิจารณาถึงอายุพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญอายุ 2แ-ใ0 ป คิดป็นรຌอยละ 32.3 รองลงมาอายุ 
ใแ-ไ0 ป คิดป็นรຌอยละ 29.8 รองลงมาอายุ 51-60 ป คิดป็นรຌอยละ 10.9 รองลงมาอายุ 41-50 ป คิด
ป็นรຌอยละ 9.7 รองลงมาอายุ 60 ปขึๅนเป คิดป็นรຌอยละ ่.9  ละนຌอยสุดอายุ แ5-20 ป คิดป็นรຌอยละ 
8.5 

 มืไอพิจารณาถึงระดับการศึกษาสูงสุดของผูຌตอบบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญมี
การศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรีหรือทียบทามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 62.9 รองลงมาอยู฿นระดับสูงกวา
ปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ 28.2 ละนຌอยสุด ตไ ากวาปริญญาตรีจ านวน ใ็ คน คิดป็นรຌอยละ ้.ใ 
รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดป็นรຌอยละ 2.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน   ซึไง
ทากับอนุปริญญา/ปวส. คิดป็นรຌอยละ 2.4 ละประถมศึกษา จ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 1.2 

 มืไอพิจารณาถึงอาชีพของผูຌตอบบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญประกอบอาชีพอาชีพ
พนักงานบริษัทอกชนมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 35.5 รองลงมาป็นนักรียน /นักศึกษา คิดป็นรຌอยละ 22.6  
รองลงมามีอาชีพรับราชการ คิดป็นรຌอยละ 11.7 รองลงมามีอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดป็นรຌอยละ 8.5 
รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพอืไนโ คิดป็นรຌอยละ 5.6 รองลงมามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึไงทากันกับ
วางงาน คิดป็นรຌอยละ 4.4 ละกลุมตัวอยางทีไนຌอยทีไสุดคือ อาชีพรับจຌาง ซึไงทากันกับ พอบຌาน/มบຌาน 
จ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 3.6 

 มืไอพิจารณาถึงรายเดຌฉลีไยตอดือนพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีรายเดຌฉลีไยตอดือนมากกวา  

20,000 บาท มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 41.1 รองลงมามีรายเดຌฉลีไยตอดือน 15,001-20,000 บาท คิดป็น
รຌอยละ 16.5 รองลงมา 5,001-10,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 14.9 รองลงมา ตไ ากวา 5,000 บาท ซึไงทากัน
กับ 10,000-15,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 10.9 ละนຌอยสุด เมมีรายเดຌ จ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 

5.6 

 ผลการวิคราะห์คาการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษา
เดຌรับขຌอมูลหลายดือนตอครัๅง มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 31 รองลงมาดือนละครัๅง คิดป็นรຌอยละ 23.4 

รองลงมาเมคยเดຌรับลย คิดป็นรຌอยละ 20.2 รองลงมาเดຌรับขຌอมูลดือนละ 2-4 ครัๅง คิดป็นรຌอยละ 18.1 

ละเดຌรับขຌอมูลทุกสัปดาห์ มีจ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 7.3 
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 ผลการวิคราะห์คาการปຂดรับขาวสาร พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษา มีการปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด จากสืไอ
ตางโ ฿นระดับปานกลาง มีคาฉลีไย 2.93 ละปຂดรับขຌอมูลขาวสารจากสืไอบุคคลมากทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ 
3.13 รองลงมาคือปງายประชาสัมพันธ์ มีคาฉลีไยทากับ 3.02 ละปຂดรับขาวสารจากวิทยุนຌอยทีไสุด มี
คาฉลีไยทากับ 2.46 

 ผลการวิคราะห์ความคิดหในตอการ฿หຌขຌอมูลาวสาร พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษามีความ
คิดหใน฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสารอยู฿นระดับดี มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 41.1 รองลงมามีความคิดหใน฿นการ
฿หຌขຌอมูลขาวสารอยู฿นระดับปานกลาง คิดป็นรຌอยละ 31.9 รองลงมามีความคิดหใน฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร
อยู฿นระดับดีมาก คิดป็นรຌอยละ 22.2 ละความคิดหใน฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสารตຌองปรับปรุงนຌอยทีไสุด คิด
ป็นรຌอยละ 4.8 

 ผลการวิคราะห์คาทัศนคติตอครงการความรับผิดชอบตอสังคม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไ
ศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษามีทัศนคติทีไหในดຌวยกับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มีคาฉลีไยทากับ 3.83 ละหในดຌวยกับครงการความ
รับผิดชอบตอสังคม ละสิไงวดลຌอมของบริษัทท า฿หຌกิดผลดีกับสิไงวดลຌอม฿นชุมชนละสังคม มากทีไสุด มี
คาฉลีไยทากับ 3.99 รองลงมาคือหในดຌวยกับกิจกรรมครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ต
ยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มีคาฉลีไยทากับ 3.98 ละบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด 
ชีๅจงถึงปัญหา฿นการด านินครงการความรับผิดชอบตอสังคม ตอชุมชนทีไจัดกิจกรรมครงการนຌอยทีไสุด มี
คาฉลีไยทากับ 3.67 

 ผลการวิคราะห์การรวมครงการ พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษาเมคยขຌารวมกิจกรรม
ครงการ มีจ านวนมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 37.9 รองลงมาป็นการขຌารวมกิจกรรมครงการปานกลาง คิด
ป็นรຌอยละ 31.9 รองลงมามีการขຌารวมกิจกรรมครงการนຌอย คิดป็นรຌอยละ 11.7 คยรวมกิจกรรม
ครงการบอย คิดป็นรຌอยละ 10.5 รองลงมาคยขຌารวมกิจกรรมครงการนຌอยมาก คิดป็นรຌอยละ 6.9 
ละขຌารวมกิจกรรมครงการบอย มีจ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 1.2 

 ผลการวิคราะห์การการยอมรับครงการ พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษา มีการยอมรับ
ครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿นระดับสูง มีคาฉลีไย
ทากับ 3.83 ดยกลุมตัวอยางยินดี฿หຌความรวมมือกับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา 
มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มากทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ 3.92 รองลงมาหในดຌวยวาปัญหาปຆาชายลนถูก
ท าลายเดຌรับการกຌเขจากกิจกรรม ตยตຌาปลูกปຆาชายลน มีคาฉลีไยทากับ 3.90 ละชืไอมัไน฿นครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด จะสามารถพัฒนาสังคมเดຌอยาง
ยัไงยืนนຌอยทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ 3.75 

ผลการวิคราะห์สมมติฐานคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สันของตัวปรตຌนทีไมีตอตัวปรตาม 
พบวา  
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การรับรูຌขาวสาร กับทัศนคติตอครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ 
ประทศเทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อยางมีนัยทางสถิติ ทีไระดับ .01 ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก มีคา
สัมประสิทธิ์ (r) ทากับ .456ึึ หมายถึงมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน  

ทัศนคติ กับการยอมรับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศ
เทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อยางมีนัยทางสถิติ ทีไระดับ .01 ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก มีคาสัมประสิทธิ์ (r) 
ทากับ .812ึึ หมายถึงมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน 

การรับรูຌขาวสาร กับการยอมรับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ 
ประทศเทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อยางมีนัยทางสถิติ ทีไระดับ .01 ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก มีคา
สัมประสิทธิ์ (r) ทากับ .488ึึ หมายถึงมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน  

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวา กลยุทธ์การสืไอสารทีไบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿ชຌพืไอสรຌาง
การรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคม ผานชุมชนออนเลน์สามารถน ามา฿ชຌเดຌจริง ละกลยุทธ์หลักคือ 
การสรຌางการรับรูຌผานสืไอบุคคล สืไออนเลน์ ละสืไอทรทัศน์ ดยมีการ฿ชຌกลยุทธ์฿นรูปบบตางโ เดຌก การ
จัดกิจกรรมครงการปลูกปຆา ครงการถนนสีขาว การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขีปลอดภัย฿นชวง
ทศกาลส าคัญโ การสงสริมดຌานการศึกษา ละถายทอดทคนลยี รวมเปถึงการดูลลูกคຌา พราะ
ประดในสิไงวดลຌอมป็นสิไงทีไลกก าลัง฿หຌความสน฿จ 

การรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มี
ความสัมพันธ์ชิงบวกกับทัศนคติทีไมีตอครงการความรับผิดชอบตอสังคมทีไระดับทีไ 0.01 จึงท า฿หຌผูຌ฿ชຌงาน
ชุมชนออนเลน์มีความคิดหในดຌานบวกกับครงการความรับผิดชอบตอสังคมอยู฿นระดับสูง การรับรูຌ
ครงการความรับผิดชอบตอสังคมจากสืไอตางโ มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับการยอมรับ฿นครงการความ
รับผิดชอบตอสังคม อยางมีนัยส าคัญ ทีไระดับ 0.01 จึงท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ยินดี฿หຌความรวมมือ 
ละอยากรวมกิจกรรมครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด 

ขຌอสนอนะ 

จากผลการศึกษาครัๅงนีๅสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นชิงการปฏิบัติ ซึไงผูຌวิจัยเดຌจ านกออกป็น  2  
ประดใน ดังนีๅ 

1. ปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท จากผลการศึกษาพบวา
ดຌานการสืไอสารถึงครงการความรับผิดชอบตอสังคม ดຌานการรับรูຌประยชน์ยชน์ของครงการ ละ
ทัศนคติของผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ป็นปัจจัยทีไมีผลตอภาพลักษณ์ของบริษัท ทัๅงนีๅผูຌทีไท าหนຌาทีไ฿นการ
ประชาสัมพันธ์ครงการจึงควร฿หຌความส าคัญ฿นดຌานการสืไอสารถึงประยชน์ของครงการ฿นรืไองการ
ชวยหลือสังคม การผยพรความรูຌ การอนุรักษ์ ละรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติอยางยัไงยืน฿หຌมากยิไงขึๅน 
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รวมถึง฿นมุมมองการสืไอสารถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด นัก
ประชาสัมพันธ์ควรนຌนการสืไอสารถึงประยชน์ของครงการทีไท า พืไอสังคม พืไอท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานชุมชน
ออนเลน์หันมา฿หຌความสน฿จ ละบอกตอถึงคุณประยชน์ของครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด 

2. การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅสามารถน าผลการวิจัยเป฿ชຌตຌนบบ฿นการปรับปรุงกลยุทธ์฿นการสืไอสาร 
ละพืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนากระบวนการสืไอสารจากภาย฿นองค์กรสูภายนอกทีไถือเดຌวาป็นการสงขຌอมูล
ขาวสารจากบุคคลหนึไงเปยังบุคคลหนึไง หรือหลายคน พืไอ฿หຌขຌา฿จความหมายของขຌอมูลขาวสารทีไสงเป 
ละกิดความขຌา฿จอันดีระหวางกัน ดยอาศัยชองทาง฿นการติดตอสืไอสารบบออนเลน์ป็นครืไอมือ ละ
ทคนลยี฿นอนาคตตอเป 

อกสารอຌางอิง 
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รูปบบการสื่อสารของผูຌบริภคอาหารพื่อสุขภาพที่มีชื่อสียง 
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Communication Patterns of Healthy Influencers on Social Media: 

Instagram 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษารูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมี
ชืไอสียงบนสืไอสังคมออนเลน์อินสตากรม ซึไงป็นการศึกษาวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดย
ผูຌวิจัยเดຌท าการวิคราะห์นืๅอหา (Content Analysis) รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไ
มีชืไอสียงบนสืไอสังคมออนเลน์อินสตากรม คือผูຌทีไบงปันภาพอาหารพืไอสุขภาพลง฿นสืไอสังคมออนเลน์ 
พรຌอมกับขຌอความทีไสืไอถึงอาหารพืไอสุขภาพ ชน Healthy, Breakfast, Organic, Home Cooking, Diet 

ละมีผูຌติดตามจ านวน 40,000 คนขึๅนเปทีไมีรูปบบการสืไอสารทีไตกตางกัน จ านวน 5 คน 

 ผลการวิจัยพบวา รูปบบการสืไอสารการพสต์สวน฿หญป็นภาพนิไง เมวาจะป็นภาพอาหาร หรือ
ภาพกิจกรรมอืไนโ ฿นชีวิตประจ าวัน จะมีพียงบางทานทานัๅนทีไสืไอสารดຌวยภาพคลืไอนเหว ดยสัดสวนการ
น าสนอความป็นอาหารพืไอสุขภาพจะอยูทีไระดับรຌอยละ 70 ขึๅนเป ละสืไอสารผานภาพถายทีไ฿ชຌทคนิค
การจัดองค์ประกอบภาพดຌวยสมดุลกลางภาพป็นหลัก รองลงมาคือการนຌนจุดดนของภาพละทัศนมิติ
ตามล าดับ ซึไงอุปกรณ์หลักมีความหลากหลายคละกันเป พรຌอมกับการ฿ชຌค าบรรยาย฿ตຌภาพทีไมีอกลักษณ์
ตกตางกัน฿นตละบุคคล ควบคูกับการถายทอดรืไองราว฿นชีวิตประจ าวันทีไนຌนรืไองอาหารละการ
ด านินชีวิตอืไนโ ชน การออกก าลังกาย การทองทีไยว หรือบทบาทอาชีพของตละบุคคล ดยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผูຌติดตาม จะมีการกดถูก฿จจ านวนมาก฿นภาพทีไมีความดดดน ชนดียวกับการสดงความ
คิดหใน ซึไง฿นตละบุคคลจะมีรืไองราวทีไดดดนตกตางกันออกเปฉพาะบุคคลชนกัน ดยชวงวลาทีไนิยม
พสต์ภาพมากทีไสุดคือ วลา 6.01 – 9.00 น. ละ 9.01 น. – 12.00 น. ซึไงภาพสวน฿หญป็นอาหารพืไอ
สุขภาพ฿นมืๅอชຌา ฿นขณะทีไรองลงมาคือ วลา 15.01 น. - 18.00 น. ละดยฉลีไยทุกคนมีการพสต์
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฿กลຌคียงกันทีไจ านวน 2 พสต์ตอวัน 

รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงบนสืไอสังคมออนเลน์อินสตากรมมี
ความหลากหลายตกตางกันออกเปตามการด านินชีวิตละความสน฿จ฿นตละดຌาน อาทิ การปรุงอาหาร
พืไอสุขภาพ การออกก าลังกาย หรือการทองทีไยว ป็นตຌน ทัๅงนีๅ ผูຌสงสารยังคงสามารถถายทอดรืไองราว
ความป็นผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพ฿หຌกผูຌรับสารเดຌชนดียวกัน ตประสบความส ารใจตกตางกัน
ออกเปจากภาพถายทีไมีอกลักษณ์ตกตางกัน ซึไงการพิไมสีสัน฿หຌกับภาพถายถือป็นสิไงส าคัญทีไชวยสรຌาง
ความนาสน฿จ฿หຌกับการสืไอสาร รวมถึงการคลุมทนสีของภาพพืไอบอกลารืไองราว฿หຌเป฿นทิศทางดียวกัน
ท า฿หຌภาพรวมของบัญชีอินสตากรมนัๅนมีความชัดจน ดดดน ละกิดความนาสน฿จ฿นมุมมองของ
ผูຌติดตาม อีกทัๅงการสืไอสารผานตัวอักษรดຌวยค าบรรยาย฿ตຌภาพ ป็นชองทางส าคัญทีไจะชวยพิไมความ
นาสน฿จดຌวยการบอกลารืไองราว พืไอพิไมการรับรูຌ฿หຌกับการสืไอสารนัๅนดຌวยขຌอมูลทีไชัดจนมากยิไงขึๅน ชน 
ชืไอมนู วัตถุดิบ ขัๅนตอนการท า สารอาหารทีไมีประยชน์ ป็นตຌน ละมืไอผูຌติดตามเดຌรับขຌอมูลครบถຌวนจะ
ป็นการสรຌางทัศนคติดຌานบวกซึไงกันละกัน ละสงผล฿หຌการสืไอสารนัๅนประสบความส ารใจมากยิไงขึๅน มืไอ
ทัๅงผูຌสงสารละผูຌติดตาม กิดทัศนคติทีไดีตอกันหมือนป็นการรักษากระบวนการสืไอสาร฿หຌคงเวຌละด านิน
เปอยางตอนืไอง 

ค าส าคัญ: รูปบบการสืไอสาร, ผูຌบริภคุ อาหารพืไอสุขภาพุ สืไอสังคมออนเลน์, ผูຌติดตาม, อินสตากรม 

Abstract 

 This research has a purpose to study the communication strategies of Healthy 

food Influencers on Social Media: Instagram. The study is a Quantitative Research while 

the researchers have done the Content Analysis on the Communication Patterns of 

Healthy Influencers on Social Media and only focus on Instagram. That is to say, an 

accounts that post a photos of Homemade Healthy foods including those who share 

photos and quotes about Healthy foods that have more than 40,000 followers and have 

the different communication patterns total 5 people. 

The result indicates that most of the communication patterns use a still photos 

including foods and other daily activities. Meanwhile, the minority are using videos or 

animations to communicate. The Healthy foods content ratio is more than 70 percent of 

all contents through center composition technique. The second most frequently used 

pattern is focusing on the main subject while the subject can be varied depends on the 

content. Composing with unique quotes to tell a story of their daily life such as 

exercising, traveling or individual’s career. In a relation aspect, the followers can interact 
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with the influencers by Like and Comment on each photo. Somehow, each influencer 

has their own specific active time, the most active period is between 6.01 – 9.00 a.m. and 

9.01 – 12.00 a.m. Most of the contents are the photos of Healthy foods. The second most 

active period is between 15.00 – 18.00 p.m. In addition, each influencer will averagely 

post 2 photos per day. 

The communication patterns of Healthy food Influencers on Social Media: 

Instagram appear in various ways depend on life style and interests such as cooking, 

exercising or traveling. The Influencers succeed in communicating the Healthy Food 

contents to the followers in a different ways with unique photos. In addition, color 

grading the photos in the same tone makes the account becomes outstanding and helps 

attracting the followers. Furthermore, the caption of each photo also takes part in 

attracting people and increasing a perception of the followers about the contents such as 

the name of the menu, cooking process, nutrition or calories. A positive attitude will be 

created for both followers and influencers by completely understand the meaning of the 

contents. Thus, creating and maintaining a positive attitude are the key success to 

accomplish the communication process and dynamic of the group.   

Keyword: Communication Pattern, Consumer, Healthy Food, Social Media, Follower, 

Instagram 

บทน า 

การบริภคอาหารของมนุษย์฿นปัจจุบันมีความหลากหลายตกตางกันออกเปตามลักษณะการ
ลีๅยงดูของตละครอบครัว วัฒนธรรม รวมถึงสภาพวดลຌอมความป็นอยู ซึไง฿นอดีตมนุษย์เดຌรั บประทาน
อาหารทีไสด฿หม เรຌสารคมีปรุงตง ละมีความ฿กลຌคียงกับธรรมชาติมากทีไสุด ตมืไอทคนลยีถูก
พัฒนาขึๅนอยางตอนืไอง รวมถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหาร ท า฿หຌมีการ฿ชຌสารคมีละครืไองมือ
ตางโ ฿นกระบวนการถนอมอาหาร ซึไงท า฿หຌชีวิตความป็นอยูของมนุษย์สะดวกสบายเดຌดัไง฿จมากขึๅน ต฿น
งของการลือกรับประทานอาหารพืไอสุขภาพนัๅน ถือป็นสิไงทีไขัดยຌงดยสิๅนชิง นืไองจากทคนลยีการ
ถนอมอาหาร เดຌสรຌางนิสัยการลือกรับประทานอาหาร฿นบบทีไผิด฿หຌกับมนุษย์ เมวาจะป็นการลือก
รับประทานฉพาะสิไงทีไตนชอบ ซึไงท า฿หຌเดຌรับอาหารเมครบ 5 หมู หรือการลือกรับประทานอาหารรงดวน 
(Fast Food) ป็นประจ า ซึไงป็นอาหารทีไมีการปรุงตง ละ฿หຌทษกับรางกายหากรับประทาน฿นจ านวน
มากละป็นประจ า ท า฿หຌกิดภัยรຌายฝง฿นระยะยาว ชน การจใบปຆวยตางโ อาทิ รคตับ รคเต หรือรค
กีไยวกับความจ า ป็นตຌน 
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การรณรงค์พืไอ฿หຌประชาชนหันมาดูลสุขภาพดຌวยการลือกบริภคอาหารจึงกิดขึๅน ทัๅง฿นภาครัฐ
ละภาคอกชน ผานสืไอทัไวเป ชน หนังสือพิมพ์ วิทยุทรทัศน์ ละรายการวิชาการตางโ ตจะสังกตเดຌวา
ยังเมหในการ฿หຌความสน฿จทีไจะหันมาปลีไยนปลงพฤติกรรมบริภคอาหารพืไอสุขภาพ อยางจริงจังละ
ป็นเปอยางชຌาโ ปัญหาดຌานสุขภาพจากการบริภคอาหารจึงยังคงกิดขึๅนอยูรืไอยมาทัๅง฿นสังคมเทยละ฿น
ระดับลก 

 ฿นป พ.ศ. 2557 พบวาพฤติกรรมการบริภคอาหารเดຌปลีไยนปลงเป ดยขຌอมูลจาก สวนวิจัย
ธุรกิจ 1 ผานวิจัยธุรกิจ ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย สรุปนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับ
พฤติกรรมการบริภคเดຌวา ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญกับการลือกรับประทานอาหาร ทีไดีตอสุขภาพ สวน
หนึไงป็นพราะรคภัยเขຌจใบทีไพิไมขึๅนมาก ดยมีสาหตุส าคัญจากการรับประทานอาหาร  (EXIM 
THAILAND, 2557) 

 จนกระทัไง฿นปัจจุบันนวนຌมการบริภค อาหารพืไอสุขภาพ  ของผูຌบริภคระดับลกพิไมสูงขึๅน
อยางมาก ดย Economic Intelligence Center (EIC) (2558) เดຌสรุปนวนຌมการบริภคอาหาร฿นชวง
ทศวรรษทีไผานมาวา ผูຌบริภคทัไวเปมีความ฿ส฿จ฿นสุขภาพของตนองพิไมมากขึๅน    สงผล฿หຌอาหารพืไอ
สุขภาพเมวาจะป็นกลุมอาหารออร์กนิค (Organic Food), อาหารปราศจากกลูตน (Gluten) ละลค
ตส (Lactose) รวมถึงอาหารทีไมีสัดสวนของนๅ าตาล ละเขมันตไ า มีมูลคาของตลาดสินคຌาอาหาร ละ
ครืไองดืไมออร์กนิคทัไวลกอยูทีไประมาณ 80,000 ลຌานดอลลาร์สหรัฐฯ   ฿นป 2013   

 มืไอวันทีไ 22 ธันวาคม 2557 ทีไผานมา วใบเซต์ WWW.PLASH.IN (PLASH DIGITAL LABS 

PRIVATE LIMITED) เดຌผยพรขຌอมูลกีไยวกับนวนຌมการปลีไยนปลง฿นวงการอาหารเวຌ ทัๅง฿นงของ
การท าการตลาด ละความตຌองการของผูຌบริภค ดยคาดการณ์วา การตลาดบบ฿หมของวงการอาหาร
จะนຌนเปทีไการ฿ชຌสังคมออนเลน์ ซึไงจะป็นการผยพรดยผูຌบริภคอง ละยิไงถຌาอาหารนัๅนถูกจัดวางอยาง
สวยงาม จะกลายป็นการฆษณาเป฿นตัวทันที อีกทัๅงอาหารพืไอสุขภาพจะกลายป็นรืไองทีไเดຌรับความ
สน฿จมากขึๅน มืไอผูຌบริภคหันมาหในความส าคัญ ละพรຌอมทีไจะสียงินพิไมขึๅนพืไออาหารทีไมีคุณภาพ ซึไง
จะสงผลตอธุรกิจอาหารตางโ  ทีไตຌองปรับตัวพืไอรับกับการปลีไยนปลงนีๅอยางรงดวน อีกทัๅงรຌานอาหาร
พืไอสุขภาพละรຌานอาหารมังสวิรัติจะมีจ านวนพิไมมากขึๅนอีกดຌวย ละ฿นปนีๅวงการอาหารจะหันมา฿หຌ
ความส าคัญกับคนรุน฿หม฿นจนนอรชัไน ซี (Generation Z) มากขึๅน ดยชืไอวาป็นกลุมคนทีไมีศักยภาพ
฿นการตัดสิน฿จ ละพืไอตอบรับกับการปลีไยนปลงทางดຌานทคนลยีตางโ ทีไสามารถขຌาถึงคนกลุมนีๅเดຌ
มากอีกดຌวย   
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ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 

จากนวนຌมการบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไพิไมสูงขึๅน รวมถึงการคาดการณ์ถึงทิศทางการตลาด 
ละพฤติกรรมผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป ซึไงสอดคลຌองกับปัจจุบันทีไสืไอสังคมออนเลน์ขຌามามีบทบาทอยาง
มาก฿นชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกพศ ทุกวัย หลากหลายวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงาน ละพัฒนามากขึๅน
พืไอตอบรับกับรูปบบการด านินชีวิตทีไหลากหลายมากขึๅนรืไอยโ ดย฿นวงการอาหารองกใเดຌกิดการ
ปลีไยนปลงอยางหในเดຌชัดจน เมวาจะป็นพฤติกรรมการถายภาพอาหารกอนรับประทาน ละบงปัน฿น
สังคมออนเลน์ทีไพิไมสูงขึๅนอยางมากละรวดรใว   

 ตอมาการนิยมถายภาพอาหารพืไอบงปัน฿นสังคมออนเลน์ของตนอง เดຌพัฒนากลายป็นการ
สรຌางสังคมออนเลน์ส าหรับบงปันภาพอาหารของตนองดยฉพาะ ซึไงเมมีภาพอืไน฿ดนอกจากอาหาร ละ
มีนวนຌมกิดขึๅนอยางมากมาย ดยฉพาะ฿นอพพลิคชัไน อินสตากรม  (Instagram) ทีไจุดดนของ
อพพลิคชัไนนีๅคือการบงปันภาพป็นหลัก จึงถือป็นการผสมผสานการ฿ชຌสังคมออนเลน์กับพฤติกรรมการ
สืไอสารของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป ละมีบทบาทตอธุรกิจวงการอาหารอยางชัดจน 

 พฤติกรรมละชองทางดังกลาวจึงเดຌถูกตอยอดดยผูຌทีไบริภคอาหารพืไอสุขภาพ หรือ ผูຌทีไท าธุรกิจ
กีไยวกับอาหารพืไอสุขภาพ จนกลายป็นครือขายสังคมทีไสรຌางขึๅนส าหรับกลุมผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพ
ดยฉพาะ เมวาจะป็นการบงปันดยผูຌบริภคอง หรือการบงปันพืไอธุรกิจ ชน รຌานอาหารพืไอสุขภาพ
ทีไมีบริการสงถึงทีไ ซึไงสังกตเดຌวามีจ านวนผูຌติดตาม฿นตละบัญชีทีไ พิไมสูงขึๅนอยางตอนืไอง รวมถึงการมี
จ านวนผูຌ฿ชຌบัญชี฿หมพิไมสูงขึๅนดຌวยชนกัน หรือมຌกระทัไงบุคคล ทีไมีชืไอสียง฿นวงการตางโ เมวาจะป็น
วงการบันทิง การศึกษา เดຌหันมาบริภคอาหารพืไอสุขภาพละบงปัน฿นสืไอสังคมออนเลน์อินสตากรม
ดຌวยชนกัน  

 ฿นปัจจุบันเดຌมีบัญชีทีไปຂด฿หมพืไอป็นพืๅนทีไ฿นการสืไอสารกีไยวกับพฤติกรรมการบริภคอาหารพืไอ
สุขภาพพิไมมากขึๅนรืไอยโ อาจนืไองมาจากการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพยุครกทีไริไมตຌนปຂด
บัญชี฿นชวงป พ.ศ. 2557 ทีไเดຌถายทอดรืไองราวดຌานบวกของการดูลสุขภาพดຌวยการลือกบริภคอาหารทีไ
ดีตอสุขภาพ รวมถึงรูปบบการสืไอสารทีไอาจสงผล฿หຌผูຌติดตามกิดความสน฿จ ละถูกการันตีดຌวยยอด
ผูຌติดตามทีไมีจ านวนพิไมขึๅนมากรืไอยโ จนกลายป็นการสรຌางบุคคลธรรมทีไเมมีชืไอสียง ฿หຌกลายป็นบุคคล
ทีไมีชืไอสียงทัๅง฿นลกออนเลน์ ละ฿นลกของความป็นจริง ท า฿หຌบุคคลทัไวเปตຌองการจะป็นผูຌบริภค
อาหารพืไอสุขภาพพิไมมากขึๅน 

มืไอดูจากประวัติความป็นมาของการกิดผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงบนสืไอสังคม
ออนเลน์อินสตากรม ละการมีจ านวนผูຌ฿หຌความสน฿จละติดตามป็นจ านวนมาก ดังนัๅนการศึกษา 
รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงทางอินสตากรม  จึงมีวัตถุประสงค์พืไอ
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วิคราะห์รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทางอินสตากรม วานืๅอหาทีไปรากฏมีอะเรบຌาง 
พราะหตุ฿ดจึงเดຌรับความนิยมมีคนติดตามป็นจ านวนมาก ละมีอิทธิพลตอผูຌบริภค฿นรืไอง฿ดบຌาง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  พืไอวิคราะห์รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงทางอินสตากรม 

2.  พืไอปรียบทียบรูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงทางอินสตากรม 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยรืไอง รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียง ทางอินสตา -

กรม  ครัๅงนีๅ ป็นการศึกษาวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พืไอศึกษานืๅอหาละรูปบบการ
สืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงบนสืไอสังคมออนเลน์อินสตากรม ดຌวยวิธีการวิ คราะห์
นืๅอหา (Content Analysis) ตัๅงตดือนธันวาคม 2558 ถึงดือนมกราคม 2559 รวม 2 ดือน ป็นนืๅอหา
ทีไปรากฏอยู฿นสืไอสังคมออนเลน์อินสตากรมของกลุมตัวอยางทัๅง 5 คน เดຌก 1. คุณตัๆก 
(@tucktanhealthy) 2. คุณนิว (@neww_healthyfood) 3. คุณปอย (@poiluang_healthy) 4. คุณ
หมอผิง (@thidakarn) 5. คุณมย์ (@mshappydiet) ทีไมีรูปบบการสืไอสารทีไตกตางกันซึไงเดຌ฿ชຌ ตาราง
บันทึกขຌอมูลการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพ ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลนืๅอหาทีไ
ปรากฏ฿นสืไอสังคมออนเลน์อินสตากรมทุกครัๅงทีไมีความคลืไอนเหว บงป็น 5 ดຌาน เดຌก แ.ประภทของ
พสต์ โ.สัดสวนของความป็นอาหารพืไอสุขภาพ ใ.การจัดองค์ประกอบภาพ ไ.อุปกรณ์หลัก 5.การสืไอสาร
ภาย฿นอินสตากรม ชน ค าบรรยาย฿ตຌภาพ การกดถูก฿จ การสดงความคิดหใน ละความถีไของการ
สืไอสาร ป็นตຌน 

ผลของการวิจัยการอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษารืไอง รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียง ทางอินสตา -

กรม  สามารถอภิปรายผลการวิจัยพืไอตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยเดຌ ดังนีๅ 

วัตถุประสงค์ขຌอที่ 1 

พืไอวิคราะห์รูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงทางอินสตากรม 

 การพสต์สวน฿หญนຌนทีไภาพนิไงป็นหลัก เมวาจะป็นภาพอาหาร หรือภาพกิจกรรมอืไนโ ฿น
ชีวิตประจ าวัน จะมีพียงบางทานทานัๅนสืไอสารดຌวยภาพคลืไอนเหว ชน คุณตัๆกละคุณมย์ ทีไ ฿ชຌ
ภาพคลืไอนเหว฿นการสืไอสารการออกก าลังกาย พืไอ฿หຌหในถึงทาทางการคลืไอนเหวขณะออกก าลังกาย 
ละคุณนิว ทีไ฿ชຌภาพคลืไอนเหว฿นการบอกลาขัๅนตอนการปรุงอาหารของตน 
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 ภาพอาหารสวน฿หญป็นอาหารพืไอสุขภาพทีไรຌอยละ 70 ซึไงป็นอาหารทีไครบตามหลักภชนาการ 
5 หมู ดยสวนมากจะป็นภาพอาหารมืๅอชຌา ละรองลงมาคืออาหารทีไยังคงความป็นอาหารพืไอสุขภาพ
อยู ตอาจขาดสารอาหารบางหมูเปบຌางตามมนูทีไปลีไยนปลงเป 

 ภาพอาหารรวมถึงภาพดยรวมมักจะ฿ชຌทคนิคสมดุลกลางภาพมากทีไสุด รองลงมาคือจุดดนของ
ภาพ ละทัศนมิติ ตจะมีบางทานทีไนຌนการ฿ชຌสี฿นการ ชน คุณปอย ทีไมีการ฿ชຌทคนิคการถายภาพพืไอ฿หຌ
สีสันสด฿สกินจริง หรือคุณมย์ ทีไ฿ชຌการคลุมทนสีของภาพ พืไอ฿หຌภาพรวมของการสืไอสารดูป็นรืไองราว
ดียวกัน ฿นขณะทีไคุณตัๆก คุณนิว ละคุณหมอผิง ฿ชຌสงธรรมชาติป็นหลัก ละทีไตกตางจากคนอืไนอยาง
ชัดจนคือคุณมย์ ทีไมีการท ากรอบของภาพละขียนขຌอความ MS’happydiet หมือนป็นการ฿ส
สัญลักษณ์ลง฿นภาพของตน 

 อุปกรณ์ทีไดดดนทีไสุดคือคุณตัๆก นืไองจากป็นอุปกรณ์ทีไจารซรามิคสีขาวนๅ างินทีไเมหมือน฿คร 
ละยังท า฿หຌกิดค าชืไนชมจากผูຌติดตามเดຌอีกดຌวย สวนทานอืไนมีอุปกรณ์ทีไหลายหลากละคลຌายคลึงกัน 
อาทิ ซรามิคสีขาวุ เมຌ ละกຌว ป็นตຌน 

 ค าบรรยาย฿ตຌภาพของตละคนมีอกลักษณ์ทีไตกตางกันออกเป ชน คุณตัๆก ฿ชຌการสืไอสารป็น
ภาษาเทย ตมีการบงขຌอความป็นบรรทัดสัๅนโ พืไอ฿หຌอานงาย พรຌอมกันสัญลักษณ์สืไออารมณ์พืไอพิไ ม
ความนาสน฿จ ฿นขณะทีไคุณนิว฿ชຌการพิมพ์ขຌอความภาษาเทยตอนืไองพรຌอมกับการ฿ชຌสัญลักษณ์สืไออารมณ์
ชนกันคลຌายกับคุณหมอผิง สวนคุณปอย฿ชຌวิธีการสืไอสารบบมีรูปบบฉพาะตัว คือการขึๅนตຌนดຌวยวันทีไ 
ชืไนมนู รงบันดาล฿จหรือทีไมาของมนู วัตถุดิบ ละปຂดทຌายดຌวยขัๅนตอนทัๅงหมดป็นภาษาเทย ท า฿หຌ
ผูຌติดตามสามารถเดຌขຌอมูลทีไคอนขຌางครบถຌวน สวนคุณมย์ทีไมีจุดดนคือการสืไอสารดຌวยสองภาษาคือ 
ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ท า฿หຌสามารถสืไอสารกับผูຌติดตามชาวตางชาติเดຌ 

฿นสวนของสิไงทีไหมือนกันคือสวนมากจะสืไอสารภาพมืๅออาหารของตน฿นตละวัน เมวาจะป็นมืๅอ
อาหารทีไปรุงองป็นหลักของคุณตัๆก คุณปอย คุณหมอผิง คุณมย์ หรือภาพมนูอาหารนอกบຌานจากคุณนิว 
ทีไจะป็นอาหารทัไวเปสลับกับอาหารพืไอสุขภาพ รวมถึงการดูลตัวองดຌวยการออกก าลังกาย คุณตัๆกป็นผูຌ
ทีไสืไอสารรืไองราวการออกก าลังกายของตนมากทีไสุด รวมถึงฆษณาฝงกีไยวกับสินคຌา฿นการออกก าลังกาย
ดຌวย ฿นขณะทีไคุณหมอผิงจะมีการบงปันรืไองราวดຌานอืไนโ ฿นชีวิตประจ าวันของตน ชนผลงานหนังสือ 
สวนคุณมย์ ทีไดดดนรืไองการบงปันรืไองราวการ฿ชຌชีวิตดຌานบวก รวมกับการดูลสุขภาพของตน ละ
การออกดินทางทองทีไยวบบคนทีไดูลสุขภาพ 

ดยสวนมากภาพทีไมักจะเดຌรับการกดถูก฿จป็นจ านวนมาก จะป็นภาพทีไมีความดดดน฿น
รูปบบของตละคน ชน คุณตัๆกจะดดดน฿นหัวขຌอการออกก าลังกาย หรือภาพทีไมีค าบรรยาย฿ตຌภาพ฿น
รูปบบขຌอคิดค าสอน หรือคุณนิว กับภาพการสาธิตมนูอาหารของตน ละคุณปอยกับภาพทีไ ป็นการ
สรຌางสรรค์มนูทีไนาสน฿จ ป็นตຌน 



 94 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

฿นดຌานของการสืไอสารผานวิธิการสดงความคิดหใน฿ตຌภาพ (Comment) ดยรวมลຌว จะป็นการ
ชืไนชมจากผูຌติดตามดຌวยขຌอความสัๅนโ ละรองลงมาคือ การสอบถามขຌอมูล฿นดຌานของการรับประทาน
อาหารสุขภาพละออกก าลังกาย ซึไงจะมีคุณตัๆกุ คุณนิว ละคุณปอยทีไตอบค าถามรวมถึงตอบการทักทาย
฿นความคิดหในป็นประจ าสมไ าสมอ  ฿นขณะทีไคุณหมอผิงทีไตอบผูຌติดตามคอนขຌางนຌอย ซึไงทัๅง ไ ทานทีไ
กลาวมาจะสืไอสารดຌวยภาษาเทยทัๅงสิๅน ฿นขณะทีไคุณมย์จะตอบทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ  

การบอกตอพืไอน฿นสังคมออนเลน์ดຌวยวิธีทใก (Tag @) พืไอ฿หຌพืไอนของตนเดຌหในภาพละ
นืๅอหาดังกลาว มี฿นการสืไอสารของคุณตัๆกุ คุณนิว ละคุณปอย ละมักจะกิดขึๅนป็นจ านวนมากับภาพทีไ
มีความนาสน฿จละดดดน ซึไงสอดคลຌองกับจ านวนการกดถูก฿จทีไสูงชนกัน 

ชวงวลาทีไนิยมมากทีไสุดคือ วลา ๆ.เแ – ้.เเ น. ละ 9.01 น. – 12.00 น. ดยสังกตเดຌวาภาพ
สวน฿หญป็นอาหารพืไอสุขภาพ฿นมืๅอชຌาทีไทุกคนจะตຌองพสต์ภาพมืๅออาหารของตน ฿นขณะทีไชวงวลา
รองลงมาคือ 15.01 น. - 18.00 น. มักป็นภาพจากคุณปอย฿นมืๅอทีไยงหรือมืๅอยใน ทีไเดຌรับการสน฿จจาก
ผูຌติดตามเมนຌอยลยชนกัน ฿นขณะทีไบางทาน ชน คุณตัๆก อาจจะเมพสต์ภาพอาหารมืๅอยในลย ละดย
ฉลีไยทุกคนมีการพสต์ภาพ฿กลຌคียงกันทีไฉลีไยวันละ 2 พสต์ 

วัตถุประสงค์ขຌอที่ 2 

พืไอปรียบทียบรูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงทางอินสตากรม 

ผูຌสงสาร฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือจຌาของบัญชีอินสตากรมทีไบริภคอาหารพืไอสุขภาพ ทีไมีการสืไอสาร
ผานชองทางสืไออินสตากรมบัญชีของตน ละมีผูຌติดตามเมตไ ากวา ไเุเเเ  ราย ดຌวยรืไองราวกีไยวกับการ
อาหารพืไอสุขภาพละการด านินชีวิต฿นดຌานทีไตกตางกันออกเป เมวาจะป็นดຌานการดูลสุขภาพดຌวย
การรับประทานอาหารพืไอสุขภาพป็นหลัก การออกก าลังกายทีไสอดคลຌองกับการด านินชีวิตพืไอสุขภาพ 
หรือรืไองราวทีไตกตางออกเป ชน บทบาทดຌานการงานของตนหรือการทองทีไยว ซึไงทัๅงหมดป็นหมือน
การบอกลารืไองราวทีไกิดขึๅนจากตัวผูຌสงสารอง ตรงตามทีไ รจอร์ส (Rogers, 1976) เดຌ฿หຌความหมาย
กีไยวกับการสืไอสารเวຌวา การสืไอสารป็นการลกปลีไยนขຌอทใจจริง ความรูຌสึก ความคิด หรือการกระท า
ตางโ ดยมีจตนาทีไจะปลีไยนพฤติกรรมของบุคคล ซึไงหมายถึง การปลีไยนความรูຌ ความขຌา฿จ ทัศนคติ 
ละพฤติกรรมทีไสดงออกดยปຂดผย   

ส าหรับ฿นมุมมองของผูຌสงสารนีๅผูຌวิจัยมีความคิดหในวา จตนาหลัก฿นการสืไอสารป็นการปรับความ
ขຌา฿จละทัศนคติของผูຌรับสาร ทีไมีตอตัวผูຌรับสาร หรือทัศนคติตอการบริภคอาหารพืไอสุขภาพ ซึไงอาจ
น าเปสูการปลีไยนพฤติกรรมของผูຌรับสาร฿หຌหันมารับประทานอาหารพืไอสุขภาพ฿นทีไสุด นืไองจากผูຌสงสาร
เดຌมีการรียนรูຌพฤติกรรมการบริภค (Food Behavior) ละสืไอสารออกมาผานทางอินสตากรมป็น
พฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) ฿หຌผูຌอืไนสามารถรับรูຌเดຌถึงพฤติกรรมของตน ละกิดขึๅนซๅ าโ จน
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กลายป็นพฤติกรรมทีไป็นนิสัย ซึไงสอดคลຌองกับทีไ นิตยา พใญศิรินภา (2548) กลาวเวຌวา  ฮพฤติกรรมการ
บริภคหมายถึงการสดงออกของบุคคลทีไสังกตเดຌหรือเมเดຌกใตาม ทัๅงการพูด ความรูຌสึกนึกคิด การ
ตัดสิน฿จลือก กิริยาการสดงออก ละการกระท า฿นการบริภคอาหาร ฮ ซึไง฿นการศึกษานีๅ ผูຌสงสารเดຌ
ถายทอดพฤติกรรมการบริภคทีไสามารถสังกตเดຌจากภาพถายละค าบรรยาย฿ตຌภาพทางอินสตากรม 

พฤติกรรมการสืไอสารกีไยวกับอาหารพืไอสุขภาพ เมวาจะป็นการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับมืๅออาหารของ
ตน วัตถุดิบ ขัๅนตอนการท า หรือความพิศษของมนูอาหารมืๅอนัๅนโ เดຌสอดคลຌองกับผลวิจัยของ 360i จาก
วใบเซต์ Mashable.com ิ2554ี ทีไพบวา ฮหตุผลหลักทีไท า฿หຌกิดทรนด์การถายภาพอาหารกอนทานคือ
ตຌองการจะบอกกลาว฿หຌรูຌฉยโ วาวันนีๅฉันทานอะเรบຌาง หรือบางทีกใป็นการชว์อาหารฝมือของตัวอง อีก
ทัๅงตามวาระละอกาสพิศษทีไนาประทับ฿จ ละหตุผลดຌานอืไนทัๅงความสวยงาม ดຌานสีสันละการจัดวาง 
การเดຌ฿ชຌวลาอยูกับคนพิศษ การพูดคุยถึงรຌานอาหาร การบอกถึงสูตรดใดคลใดลับ ละอาหารปลกโ ทีไ
อาจจะเมคยพบหในมากอนฮ 

ส าหรับรูปบบการสืไอสารทีไตกตางกันออกเปตามผูຌสงสารตละคนนัๅน สอดคลຌองกับการวิจัยของ 
ปนัดดา ซในชาวนิช (2556) การศึกษารืไอง การสืไอสารของผูຌมีอิทธิพลดຌานความงามทางสืไอออนเลน์ละ
การปຂดรับขຌอมูล ทัศนคติละการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ครืไองส าอางของผูຌบริภควา ผูຌมีอิทธิพลดຌาน
ความงามทางสืไอออนเลน์ตละคนจะมีนืๅอหาละวิธีสืไอสารผานทางสังคมออนเลน์ตกตางกันออกเปตาม
ความถนัดของตละบุคคล รวมเปถึงการลือก฿ชຌสืไอออนเลน์กใมีความตกตางกันออกเปดຌวยชนกัน  ซึไง
จากงานวิจัยนีๅผูຌวิจัยเดຌสังกตหในถึงรูปบบการสืไอสารทีไตกตางออกเป ตามความถนัด ละการด านิน
ชีวิตของผูຌสงสารตละคน ดยผูຌสงสารลือกทีไจะสืไอสาร฿นรืไองราวทีไ ตนมีความสน฿จ มีความสามารถ ละ
มีความรูຌความช านาญ ชน การออกก าลังกาย การปรุงอาหาร การ฿หຌขຌอมูลพืไอสุขภาพ ซึไงตามทีไทฤษฎีของ
ดวิด บอร์ล (David Berlo, 1960) ทีไกลาวกีไยวกับระดับความรูຌ ิKnoีledge Leิelsี เวຌวา ถຌาผูຌสง
สารละผูຌรับสารมีระดับความรูຌทาทียมกันจะท า฿หຌการสืไอสารนัๅนลุลวงเปดຌวยดี ตหากระดับความรูຌ
ตางกัน ผูຌสงสารจะตຌองปรับตัวสาร฿หຌหามะสมกับระดับความรูຌของผูຌรับสาร ดังนัๅน มืไอผูຌสงสารลือกทีไจะ
สืไอสาร฿นสิไงทีไตนมีความรูຌละความช านาญลຌว สิไงทีไส าคัญคือการสรຌางสาร฿หຌหมาะสมกับผูຌรับสาร ดย
การค านึงถึงการขຌาถึงสารดຌวยความรูຌระดับทัไวเปของผูຌรับสาร พืไอ฿หຌการสืไอสารนัๅนมีอกาสประสบ
ความส ารใจสูงสุด 

 นอกจากรูปบบการสืไอสารทีไตกตางกันออกเปลຌว จ านวนผูຌติดตามทีไตางกันกใอาจสงผลตอการ
สืไอสาร฿นงของภาพลักษณ์ทีไมีตอผูຌสงสาร ตามทีไ Zocialinc.com ิโ55่ี เดຌบงกลุมผูຌ฿ชຌงานอินสตาก
รมออกป็น ใ กลุม฿หญ เดຌก กลุมบุคคลทีไมีชืไอสียง (Celebrities) กลุมคนทีไมีอิทธิพล (Influencer) ละ
กลุมบุคคลทัไวเป (Normal User) 
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จากขຌอมูลดังกลาว ท า฿หຌสามารถรียกกลุมตัวอยาง฿นการวิจัยครัๅงนีๅเดຌวาป็นกลุม กลุมบุคคลทีไมี
ชืไอสียง (Celebrities) นืไองจากมีจ านวนผูຌติดตามอยูทีไจ านวน 107,000 – 33,000 ราย ซึไงนับป็นกลุมทีไมี
สัดสวนนຌอยทีไสุดมืไอทียบกับกลุมอืไน จึงอาจสงผล฿หຌผูຌติดตามหรือผูຌรับสารมีความคลຌอยตาม฿นสิไงทีไผูຌสง
สารเดຌท าการสืไอสารออกมาสูงกวาปกติ จากการทีไผูຌสงสารมีผูຌติดตามป็นจ านวนมากหมือนการสรຌางการ
ยอมรับละชืไอมัไน฿นตัวผูຌสงสาร฿หຌพิไมมากขึๅนดຌวยชนกัน ต฿นงของชวงวลาการพสต์ภาพกลับเม
สอดคลຌองกับชวงวลาการบงปันทีไมีคาปฏิสัมพันธ์สูงสุด (Time Engagement) คือวลา 21.00 น. 

฿นขณะทีไผูຌสงสาร฿นการวิจัยครัๅงนีๅ มีการสืไอสาร฿นชวงวลา 6.00 – 12.00 น. มากทีไสุด ถือป็นอีกจุด
สังกตอีกจุดหนึไงซึไงผูຌวิจัยคิดวาควรมีการศึกษา฿นงของผูຌรับสารทีไติดตามผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพตอเป
วามีพฤติกรรมการสืไอสารอยางเร 

การสืไอสาร฿นกลุมผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพบนสืไอสังคมออนเลน์อินสตากรมนัๅน สิไงทีไรกทีไจะ
สามารถสืไอสารออกเปคือภาพถาย พราะฉะนัๅนจะตຌอง฿หຌความส าคัญกับภาพ เมวาจะดຌวยทคนิคการ
ถายภาพ หรือการจัดวางองค์ประกอบตางโ ชน การ฿ชຌทคนิคสมดุลกลางภาพ พืไอ฿หຌหในรายละอียด฿น
ภาพอยางครบถຌวน หรือพิไมความนาสน฿จดຌวยการ฿ชຌทคนิคจุดดนของภาพ  ละ ทัศนมิติ นอกจาก
ทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพลຌว การพิไมสีสัน฿นภาพกใป็นอีกสิไงทีไควร฿หຌความส าคัญ เมวาจะป็นการ
นຌนสีสันสด฿ส หรือการ฿ชຌสีคลุมทนพืไอบอกลารืไองราว฿หຌเป฿หຌทิศทางดียวกัน  จะท า฿หຌภาพรวมของ
บัญชีอินสตากรมนัๅนมีความชัดจน ดดดนละกิดความนาสน฿จ ฿นมุมของผูຌติดตามเดຌเมมากกในຌอย 

ดຌวยความทีไป็นการสืไอสาร฿นรืไองราวฉพาะจาะจงทีไกีไยวกับการดูลสุขภาพ พราะฉะนัๅนจึง฿หຌ
ความส าคัญกับภาพทุกภาพทีไจะสืไอสารออกเป กใควรป็นภาพอาหารพืไอสุขภาพอยางสมไ าสมอ หรือ
สอดทรกขຌอมูลอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการดูลสุขภาพป็นหลัก ชน การออกก าลังกาย พืไอ฿หຌตรงกับความ
ตຌองการของกลุมผูຌติดตาม ละตอบสนองความตຌองการของผูຌติดตามเดຌอยางตอนืไอง฿นชวงวลาทีไตรงกับ
พฤติกรรมการบริภคอาหารพืไอสุขภาพ ดยการสืไอสาร฿นชวงมืๅอชຌาป็นหลักจะป็นการขຌาถึงกลุม
ผูຌติดตามทีไสน฿จอาหารพืไอสุขภาพเดຌมากทีไสุด ละยังป็นการชวยตอกยๅ าถึงภาพลักษณ์การดูลสุขภาพ
อีกดຌวย 

฿นสวนของค าบรรยาย฿ตຌภาพ ป็นอีกสิไงทีไส าคัญรองจากการสืไอสารดຌวยภาพ฿นอินสตากรม ละ
ป็นชองทางส าคัญทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารกันระหวางผูຌสงสารละผูຌรับสาร พราะฉะนัๅนการบอกลารืไองราว
ผานตัวหนังสือจะชวยพิไมความนาสน฿จ฿หຌกับการสืไอสารนัๅนชัดจนมากยิไงขึๅน สอดคลຌองกับทีไ  

Corina Newby ละ Arianna Marshall สองผูຌชีไยวชาญ฿นการ฿ชຌอินสตากรมกับธุรกิจอาหาร
กลาวเวຌวา ฮรูปภาพนัๅนมีประสิทธิภาพ฿นการประตุຌนความสน฿จอาหารเดຌมาก การหในภาพสวยโ ของ
อาหารดีโ ป็นหมือนการชวน฿หຌคนอยากรับประทาน ปรียบหมือนการเปรຌานขายของช าขณะทีไก าลัง
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ทຌองวาง...ละมากกวาภาพถายควรมีการขียนค าบรรยายทีไกระตุຌน฿หຌกิดความสน฿จ ละ฿ชຌฮชทใคทีไ
กีไยวขຌองกับอาหารพืไอพิไมการรับรูຌ ตลอดจนความสัมพันธ์กับผูຌ฿ชຌรายอืไนโ 

 การ฿หຌรายละอียดทีไครบถຌวนกับผูຌติดตามทีไมีความสน฿จดຌาน฿นดຌานหนึไ งอยางชัดจนอยูลຌว ชน 
ภาพอาหาร ควรมีการบอกชืไอมนูอาหาร รวมถึงวัตถุดิบ ละขัๅนตอนการปรุง พืไอ฿หຌผูຌติดตามรูຌสึกวาเดຌรับ
ขຌอมูลทีไครบถຌวน ละผูຌสืไอสารตัๅง฿จทีไจะบอกรายละอียดกผูຌติดตาม ท า฿หຌกิดทัศนคติดຌานบวกซึไงกันละ
กัน฿นการสืไอสาร ละสงผล฿หຌการสืไอสารนัๅนมีอกาสประสบความส ารใจมากยิไงขึๅน ซึไงสอดคลຌองตามทฤษฎี
ของดวิด บอร์ล (David Berlo, 1960) ทีไกลาวเวຌกีไยวกับทัศนคติระหวางผูຌสงสารละผูຌรับสารวา 
ทัศนคติมีผลตอการสืไอสาร ถຌาทัๅงสองฝຆายทัศนคติทีไดีตอกันจะท า฿หຌการสืไอสารเดຌผลดี ทัๅงนีๅพราะทัศนคติ

มีความกีไยวยงถึงการยอมรับซึไงกันละกัน ชน ถຌาผูຌฟังมีความนิยมชมชอบ฿นตัวผูຌพูดกใมักจะมีความ
คิดหในคลຌอยตามเดຌงาย ละสงผลตอการสดงออกภายนอกดຌวย  ละมืไอทัๅงผูຌสงสารละผูຌติดตามกิด
ทัศนคติทีไดีตอกัน กใจะกิดการสืไอสารตอนืไองเปรืไอยโ ตามรืไองราวทีไผูຌสงสารตຌองการจะน าสนอ เมวาจะ
ป็นรืไองราวของการสอบถามขຌอมูลกีไยวกับอาหารพืไอสุขภาพ หรือการออก าลังกายดຌวยวิธีตางโ หรือการ
ด านินชีวิต฿นดຌานอืไนโ ทีไมีความนาสน฿จซึไงสอดคลຌองกับทีไ ชรมม์ (Schramm, 1973) กลาวเวຌวา การ
สืไอสาร฿นการลกปลีไยนขาวสารระหวางบุคคล 2 คน ซึไงจะริไมตัๅงตการปลความหมาย ละถายทอด
ขาวสารซึไงกันละกัน ป็นกระบวนการทีไกิดขึๅนซๅ าเปรืไอยโ จนกวาทัๅงสองฝຆายจะกิดความขຌา฿จซึไงกัน
ละกัน ละเมมีรูปบบตายตัวจะปลีไยนเปตามวัตถุประสงค์ของการสืไอสารทีไกิดขึๅนตกตางกัน  

การติดตอสืไอสารทางลายลักษณ์อักษร (Written Communication) การลือก฿ชຌภาษา฿นการ
สืไอสารกใป็นอีกสิไงทีไส าคัญ นืไองจากการป็นสืไอออนเลน์ทีไทุกคนสามารถขຌาถึงนืๅอหาเดຌ การ฿ชຌ
ภาษาอังกฤษทีไป็นภาษาสากลรวมดຌวยท า฿หຌสามารถขยายผูຌติดตามนอกจากครือขาย฿นประทศเทย
ออกเปยังครือขายทัไวลกเดຌอีกดຌวย ภาษาจึงกลายป็นปัจจัยหนึไงทีไสงผลตอการประสบความส ารใจ ฿นการ
สืไอสาร ฿นงของระดับความรูຌ (Knowledge Levels) ระหวางผูຌสงสารละผูຌรับสาร ตามทีไดวิด บอร์ล 
(David Berlo, 1960) กลาวเวຌวา ถຌาผูຌสงสาร ละผูຌรับสารมีระดับความรูຌทาทียมกันจะท า฿หຌการสืไอสาร
นัๅนลุลวงเปดຌวยดี ตหากระดับความรูຌตกตางกัน ผูຌสงสารจะตຌองปรับตัวสาร฿หຌหมาะสมกับระดับความรูຌ
ของผูຌรับสาร ชน ภาษา ส านวนทีไ฿ชຌ พืไอความสะดวกละงายตอความขຌา฿จ  ดังนัๅน ผูຌสงสารควรสังกต
ถึงการตอบรับของผูຌรับสาร ละน ามาปรับหรือพัฒนาการสืไอสารของตน พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงผูຌรับสารละ
สงผล฿หຌการสืไอสารนัๅนโ ประสบความส ารใจ 

฿นอดีตการติดตอสืไอสารทางลายลักษณ์อักษรมักพบวาการสืไอสารดຌวยการขียนนัๅนยากกวาการพูด 
ละมักมีลักษณะเป฿นการสืไอสารทางดียว ต฿นปัจจุบันมืไอขຌาสูยุคดิจิทัลทีไทุกคนสามารถสืไอสารกันเดຌ
ผานชองทางสืไอสังคมออนเลน์ตางโ ทีไถูกพัฒนาขึๅนพรຌอมกับการสืไอสารทางลายลักษณ์อักษร จึงท า฿หຌกิด
การพัฒนา฿นดຌานทักษะของการสืไอสารมากขึๅน ผูຌสงสารละผูຌรับสารสามารถสืไอสารกันผานทางลายลักษณ์
อักษรเดຌอยางคลองคลวละรวดรใว ชน การพิมพ์ค าบรรยาย฿ตຌภาพ ิPhoto Captionี ของผูຌสงสาร 
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การสดงความคิดหใน รวมถึงการสืไอสารตຌตอบกันผานทางชองสดงความคิดหใน ิCommentี อีกทัๅง
กลายป็นการสืไอสารสองทาง ิTีo Ways Communicatinี ทีไส าคัญ฿นยุคดิจิทัลปัจจุบันเปดยปริยาย 

การสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพทีไมีชืไอสียงผานทางอินสตากรม ป็นการ฿ชຌสืไอสังคม
ออนเลน์พืไอผยพรขຌอมูลสวนบุคคลของตนกีไยวกับรืไองราวพฤติกรรมการบริภคอาหารพืไอสุขภาพของ
ตน (Food Behavior) อยางสมไ าสมอ จนกลายป็นการสรຌางตัวตน฿นลกออนเลน์รวมถึงการสืไอสารกับ
บุคคล฿หมโ ภาย฿นครือขายสังคม ซึไงสอดคลຌองกับทีไ ศิริพร กนกชัยสกุล (2553) กลาววา ผูຌ฿ชຌครือขาย
สังคมออนเลน์สามารถผยพรขຌอมูลสวนบุคคล ความป็นตัวตน การขียนลารืไองราวตางโ หรือสดง
รูปภาพพืไอ฿หຌพืไอนโ เดຌรับขຌอมูลทีไป็นปัจจุบัน (Update) ของตน รวมถึงปຂดอกาส฿หຌรูຌจักกันผานพืไอน
ของพืไอน ซึไงกใคือการ฿ชຌ Networking ิครือขายี ของพืไอนท าความรูຌจักกับบุคคลอืไนนัไนอง 

ดຌวยคุณสมบัติตางโ ภาย฿นอินสตากรม กับรูปบบการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพ
ทางอินสตากรม จึงท า฿หຌกิดสังคมออนเลน์ของการบงปันภาพถาย (Social Photo Sharing) ขึๅนจาก
การมีผูຌติดตาม ละการสืไอสารกันเดຌอยางตอนืไองผานทางอินสตากรม นอกจากนัๅนการสรຌางสัญลักษณ์
ฮชทใค (Hashtag) ป็นอีกสิไงหนึไงทีไมีบทบาท฿นการสืไอสารของผูຌบริภคอาหารพืไอสุขภาพ นืไองจากฮ
ชทใคสามารถ฿ชຌพืไอจ านกหรือจัดหมวดหมูรูปภาพทีไบงปันทางอินสตากรม ซึไงผูຌบริภคอาหารพืไอ
สุขภาพเดຌมีการสรຌางฮชทใคทีไป็นสัญลักษณ์ฉพาะของตน พืไอจ านกภาพถายของตนเวຌป็นหมวดหมู 
ตามหัวขຌอประภทของภาพทีไตกตางกันเป รวมถึงการ฿ชຌฮชทใค฿นการสรຌางการบอกตอ (Word of 

mouth) ฿นอินสตากรม ดຌวยการ฿ชຌฮชทใคทีไกีไยวขຌองกับการบงปันภาพของตน พืไอ฿หຌการสืไอสารนัๅน
กระจายออกเป฿นวงกวຌางละขຌาถึงผูຌรับสารเดຌ฿นจ านวนทีไมากขึๅนจากจ านวนผูຌติดตามดิม  

จากการสืไอสารทางสืไออินสตากรมนีๅท า฿หຌกลุมคนภาย฿นครือขายสามารถสรຌางรืไองราว ละ
รวบรวมสิไงทีไพวกขาสน฿จรวมกัน ตสืไอสารกันอยางตอนืไองกีไยวกับรืไองราวดังกลาว ทัๅงนีๅ ผูຌสงสารละ
ผูຌรับสาร฿นการสืไอสารนีๅจะตຌองมีทักษะ฿นการสืไอสาร (Communication Skills) ทีไ฿กลຌคียงกัน นืไองจาก
จากสืไอสารผานสืไออินสตากรม ถือป็นการสืไอสารทีไตຌอง฿ชຌ ทคนลยี  (Technologies 

Communication) ทีไผูຌท าการสืไอสารจ าป็นตຌองมีความรูຌความสามารถ฿นการ฿ชຌครืไองมือดังกลาว พืไอท า
฿หຌการสืไอสารนัๅนประสบความส ารใจ เมวาจะป็นการสืไออารมณ์ดຌวยสัญลักษณ์ (Emoticon) หรือการ฿ชຌ
สัญลักษณ์ฮชทใค (Hashtag) รวมกับการสืไอสาร 

พฤติกรรมการบริภคอาหารพืไอสุขภาพของผูຌสงสารทีไถูกถายทอดเปยังผูຌติดตาม ถือป็นการ
ริไมตຌนการรียนรูຌละอาจกิดการปรับพฤติกรรมตอมา ตามทีไ จิราพร กันทะธง (2544) เดຌอธิบายเวຌวา 
การบริภคอาหารเม฿ชพฤติกรรมธรรมชาติทีไบุคคลจะท าเดຌตามความพึงพอ฿จ ตการบริภคมักกิดขึๅน

ดยมีปัจจัยอืไนขຌามากีไยวขຌองสมอ พราะมนุษย์มีการรียนรูຌพฤติกรรมการบริภคผานกระบวนการขัด
กลาทางสังคม ซึไงพฤติกรรมการบริภคของมนุษย์ป็นสิไงทีไจะน าเปสูภาวะภชนาการของตละบุคคล การ
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ฝຄกปฏิบัติพืไอกอ฿หຌกิดพฤติกรรมการบริภคทีไดีจึงป็นสิไงทีไราทุกคนควรหในความส าคัญ พราะคนราจะมี
ชีวิตทีไป็นปกติสุขอยูเดຌนัๅน อันดับรกคือตຌองป็นผูຌทีไมีสุขภาพสมบูรณ์ขใงรง  ผูຌติดตามเดຌกิดการรียนรูຌ
กีไยวกับการบริภคอาหารพืไอสุขภาพ ผานการถายทอดรืไองราวผูຌสงสาร อีกทัๅ งยังเดຌหในถึงความ
ปลีไยนปลง ละผลลัพท์ของผูຌทีไมีพฤติกรรมดังกลาวเป฿นทางทีไดี รวมถึงการ฿หຌขຌอมูลชิงลึกทีไสามารถท า
฿หຌผูຌติดตามกิดความรูຌ ความขຌา฿จมากขึๅน ชน รายละอียดของวัตถุดิบ สิไงทีไควรรับประทาน หรือ
พฤติกรรมทีไควรหรือเมควรปฏิบัติพืไอการมีสุขภาพ ทีไดี ซึไงสิไงทีไผูຌสงสารสดงออก฿หຌกับผูຌติดตามเดຌรับ
ทราบ ถือป็นพฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) กีไยวกับการลือกบริภคอาหารทัๅงสิๅน ชน ประภท
อาหารทีไรับประทาน ปริมาณอาหาร฿หຌตละมืๅอ บริภคอาหารวันละกีไมืๅอ ป็นตຌน ซึไงพฤติกรรมดังกลาว เดຌ
ถูกทายทอดผานสืไออินสตากรมเปยังผูຌติดตามอยางป็นประจ า ละซๅ าโ จนป็นกิจวัตร ท า฿หຌผูຌติดตาม
กิดการรียนรูຌละริไมมีพฤติกรรมภาย฿น (Convert Behavior) จากการสืไอสารดังกลาว คือการกิดความรูຌ 
ความขຌา฿จ฿นพฤติกรรมการบริภคอาหารพืไอสุขภาพมากขึๅน การซึมซับถึงทัศนคติทีไดีของผูຌสงสาร มืไอ
สะสมมากขึๅนอาจสรຌาง฿หຌผูຌติดตามกิดการสดงออกป็นพฤติกรรมภายนอก คือการริไมบริภคอาหารพืไอ
สุขภาพดຌวยชนกัน 

นอกหนือจากการสืไอสารละการปลีไยนปลงพฤติกรรมลຌว สิไงทีไส าคัญทีไสุด฿นการสืไอสาร คือ
การ฿ส฿จ฿นรายละอียดจากผูຌทีไก าลังสืไอสารดຌวย เมวาจะป็นการตอบค าถาม การทักทาย หรือการจัด
กิจกรรมลใกโ นຌอยโ พืไอป็นหมือนการขอบคุณละสรຌางความสัมพันธ์ละทัศนคติทีไดีระหวางผูຌติดตาม 
พืไอป็นการรักษาครือขายการสืไอสาร฿หຌยังกิดการสืไอกันอยางตอนืไอง กลายป็นกลุม฿นสังคมออนเลน์ทีไมี
ความชอบละวิถีชีวิตทีไ฿กลຌคียงกัน อีกทัๅงยังพรຌอมลกปลีไยนขຌอมูลของตนองกกันละกันผานสืไอสังคม
ออนเลน์ อินสตากรม  ทีไมีอิทธิพลตอคน฿นสังคมมากขึๅนรืไอยโ 

ขຌอสนอนะ 

1. การลือก฿ชຌภาพถาย฿นการสืไอสารถือป็นสิไงทีไส าคัญมากผานสืไอออนเลน์฿นปัจจุบัน พราะฉะนัๅน
ภาพถายควรสืไอถึงอกลักษณ์ฉพาะตัว ท า฿หຌผูຌรับสารสามารถจดจ าถึงสัญลักษณ์นัๅนเดຌ รวมกับ
การสืไอสารผานตัวอักษรพืไอ฿หຌขຌอมูลพิไมติมชิงลึก฿หຌผูຌรับสารกิดความขຌา฿จยิไงขึๅน อีกทัๅงยังชวย
พิไมทัศนคติทีไดีตอผูຌสงสาร ละชวย฿หຌการสืไอสารนัๅนประสบความส ารใจ฿นทีไสุด 

2. การจัดหมวดหมู฿หຌกับสาร฿นสืไออินสตากรมดຌวยวิธีการสรຌางฮชทใค (Hashtag) นอกจากจะ
ชวย฿หຌขຌาถึงขຌอมูลเดຌงายขึๅนลຌว ยังสามารถท า฿หຌสารกระจายสารออกเป฿นวงกวຌางบนสืไอ
ออนเลน์ ป็นการปຂดอกาส฿หຌผูຌติดตามหรือบุคคลอืไน฿นครือขายของผูຌติดตามเดຌรับสารดຌวย  ถือ
ป็นการขยายครือขาย ละท า฿หຌกิดการสืไอสารกันอยางตอนืไองเดຌ 

3. สามารถ฿ชຌสืไออินสตากรมพืไอ฿หຌกิดประยชน์฿นงของการรณรงค์ หรือ฿หຌความรูຌกีไยวกับการ
บริภคอาหารพืไอสุขภาพเดຌ ทัๅง฿นภาครัฐละภาคอกชน ดยน ากลยุทธ์การสืไอสารของผูຌบริภค
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อาหารพืไอสุขภาพเปป็นตຌนบบ อีกทัๅงยังท า฿หຌสามารถสืไอสารขຌาถึงกลุมปງาหมาย฿นวงกวຌาง 
ละบางกลุมทีไเมสามารถขຌาถึงเดຌดຌวยสืไอกาลຌว฿นปัจจุบัน 

4. การรณรงค์ตางโ ทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต สามารถน าสืไออินสตากรมขຌาเป฿ชຌป็นครืไองมือหนึไง฿น
การสืไอสาร พืไอ฿หຌบรรลุผล เมวาจะป็นรืไองราวกีไยวกับอาหารพืไอสุขภาพอง หรือรืไองราวอืไนโ 
ทีไมีความ฿กลຌคียง ละมีกลุมปງาหมายดียวกัน 
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ทัศนคติ พฤติกรรมการปิดรับละความพึงพอ฿จของผูຌชมละครซีรสี ์

ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

Attitude exposure and the satisfaction of the audience of  

GMM โ5’s Soap Opera Via YouTube 

 

อาสภา รัตนมุ่งเมฆา1
 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, Ph.D.
2
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา ฮทัศนคติ พฤติกรรมการปຂดรับละความพึงพอ฿จของผูຌชม
ละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบฮ ฿นการศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative 

research) ดย฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaire) ป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล ผูຌวิจัยเดຌก าหนด
ประชากรของการศึกษาครัๅงนีๅ จากจ านวนของผูຌติดตามฟนพจฟสบุຍคทีไกีไยวขຌองกับละครซีรีส์ชองGMM 

โ5 ทัๅงหมด 5 ฟนพจ จ านวน ไเเ คน  
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญป็นพศหญิง มีอายุระหวาง โ5-ใ5 ป ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ป็นนักรียนหรือนักศึกษา รายเดຌตไ ากวา แ5ุเเเ บาท ละสด พฤติกรรมการปຂดรับชม สวน
฿หญรับชมละครซีรีส์ประภท มลดรามา ชน คลับฟรายดย์ดย฿ชຌสมาร์ทฟน ละรับชมทีไบຌานหรือ
หอพัก ขณะรับชมจะตัๅง฿จดู เมท ากิจกรรมอืไน สวนมากรับชม โ-ใ วันตอครัๅง ครัๅงละ แ-โ ชัไวมง ชวงวลา
ทีไรับชมมากทีไสุด฿นวันจันทร์-วันอาทิตย์คือวลา โแ.เแ น. – โไ.เเ น. ละเมนิยม฿นการกด Share, 

Comment ละ Like หรือ Unlike ฿นดຌานทัศนคติของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ หใน
ดຌวยอยางยิไง฿นรืไองของการ฿ชຌงาน ทีไสามารถรับชมเดຌงาย สะดวก ละรวดรใว สวนดຌานรูปบบ ดຌาน
นืๅอหาดຌานพืๅนทีไฆษณา ละดຌานภาพลักษณ์อยู฿นระดับ หในดຌวย ฿นรืไองความพึงพอ฿จ ดยรวมอยู฿น
ระดับ มาก ชน รูปบบ฿ชຌงานเดຌงาย สะดวกรวดรใว มีปุຆมครืไองมือควบคุมการลนหรือหยุดเดຌตาม
ตຌองการ มีปุຆมขຌามฆษณามืไอเมตຌองการรับชมฆษณา ละสามารถดูละครยຌอนหลังเดຌทันทีหลัง
ออกอากาศทางทรทัศน์ พรຌอมทัๅงยังคง฿ชຌสืไอยูทูบป็นสืไอหลักส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนเลน์จากชอง 
GMM 25 ตอเป 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรดຌาน พศ รายเดຌตอดือน สถานภาพ ละ
อาชีพ ทีไตกตางกัน เมมีบทบาทตอทัศนคติ พฤติกรรมการปຂดรับ ละความพึงพอ฿จ ของผูຌรับชมละครซี
รีส์ชอง GMM 25 ผานสืไอยูทูบ ฿นขณะทีไดຌานอายุ ระดับการศึกษาทีไตกตางกัน มีบทบาทตอทัศนคติ 
พฤติกรรมการปຂดรับ ละความพึงพอ฿จ ของผูຌชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 ผานสืไอยูทูบ ยกวຌน อาชีพ ทีไ
เมมีบทบาทตอพฤติกรรมการปຂดรับ  
ความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติละพฤติกรรมการปຂดรับของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 ผานสืไอยูทูบ มี
ทิศทางเป฿นชิงบวก ละมีระดับความสัมพันธ์อยู฿นระดับปานกลาง ฿นขณะทีไ ความสัมพันธ์ระหว าง
ทัศนคติละความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 ผานสืไอยูทูบ มีทิศทางเป฿นชิงบวก ละมี
ระดับความสัมพันธ์อยู฿นระดับสูง สวนความสัมพันธ์ระหวางความพึงพอ฿จกับพฤติกรรมการปຂดรับของผูຌ
รับชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 ผานสืไอยูทูบ มีทิศทางเป฿นชิงบวก ละมีระดับความสัมพันธ์อยู฿นระดับตไ า  
จากงานวิจัยชิๅนนีๅสามารถน ามาประยุกต์พืไอป็นนวทาง฿นการวางผนกลยุทธ์ทางการตลาด ฆษณา ละ
ประชาสัมพันธ์ละครซีรีส์ผานสืไอออนเลน์ พืไอสามารถออกบบครืไองมือการสืไอสารการตลาดเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ฿นสวนของผูຌประกอบการ สามารถน าอาผลงานวิจัยเปวางผนพืไอประกอบการผลิตละครซี
รีส์ป็น DVD, Box Set หรือการพคละครซีรีส์ขาย฿น Apple TV หรือ ทาง iTune เดຌ฿นอนาคต 

 

ค าส าคัญ: ละครซีรีส์, ชองGMMโ5, ยูทูบ, ทีวีดิจิทัล 

 

 

Abstract 

The research has a purpose to study an attitude exposure and the satisfaction of 

the audience of GMM25’s Soap Opera via YouTube. The research is the Quantitative 
research using a Questionnaire as a data collective tools. Researcher has set a study 

boundary from 400 GMM25’s Facebook followers from 5 different Facebook pages. 

The result shows that most of the sample populations are women age between 

25-35 years old, single and has an income less than 15,000 baht per month. The result 

also shows that most of the sample populations are students and bachelor’s degrees. 
Furthermore, in attitude exposure aspect, most of the sample prefer melodrama such as 

Club Friday through mobile devices at home or dormitory. The research information also 

indicates the behavior of the sample like to watch the program intently around 2-3 days 

per time and 1-2 hours per time. The peak time to watch the program is around 21.01 – 

24.00 from Monday to Sunday while the sample would not Share, Comment, Like or 

Dislike. In an attitude aspect, the sample of the audiences satisfy with the usage method 
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such as the ease of use, content, pattern and advertising space that were well organized. 

In a behavior aspect, watching GMM25’s Medias via YouTube are easy to access, fast and 
controllable with a play, pause and skip button. In addition, the programs are able to 

playback immediately once it was broadcasted. In summary, the satisfaction level of the 

audiences is high and the audiences are pleased with watching the program via YouTube.  

The result of the hypothesis found that the different characters of the sample of 

the audiences such as age education level and career affect an attitude exposure and 

satisfaction of GMM25’s audiences significantly. On the other hand, the sample's career 

has no effect with the attitude exposure of GMM25’s programs via YouTube.  

In addition, the relation between an attitude and the exposure behavior of 

GMM25’s audiences via YouTube is created in a positive manner and the level of the 
relation is in the medium level. While the relation between an attitude and satisfaction of 

GMM25’s audiences via YouTube is created in a positive manner and the level of the 
relation is in the high level. In addition, the relation between the satisfaction and 

exposure behavior of GMM25’s audiences via YouTube is created in a positive manner 
and the level of the relation is in the low level. The result of this study can be applied 

and used as a strategic guideline for marketing, advertising and public relation for online 

media programs. Furthermore, the result can also be used to design an efficient 

marketing communication tools while the company can use this study to plan the 

product packages such as DVDs, Box sets or other online platforms like Apple TV or iTune 

in the future.  

Keywords: Series, Soap Opera, GMM25, YouTube, TV Digital 

 

บทน า 
 ปัจจุบันการติบตของสืไอวิทยุทรทัศน์฿นประทศเทยละการปลีไยนผานจากระบบอนาลใอกเปสู
ระบบดิจิทัล ท า฿หຌวงการสืไอขนงตางโ หันมาลงทุน฿นสืไอทรทัศน์ดิจิทัลมากขึๅน ทัๅง฿นระบบฟรีทีวี ละ
คบิล ท า฿หຌรตติๅงของคนดูชองดิจิทัลทีวีพิไมขึๅน ฿นขณะทีไชองอนาลใอกดิม ชอง ใ, 5,็ ละ ้ ความนิยม
ลดลง 
 รตติๅงทีวีทัไวประทศ ิnielsenี ประจ าดือนกันยายน 2558 ละ ประจ าดือนพฤษภาคม 2559 
ชองดิจิทัล GMM25 รตติๅงจากดิมอยูอันดับทีไ แ็-แ่ ตลาสุด ดือนพฤษภาคม โ55้ รตติๅงขึๅนมาอยู
อันดับทีไ แแ-แโ ละทางคณะนิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย เดຌผยผลส ารวจพฤติกรรมการ
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รับชมทรทัศน์ละการรับรูຌตราสินคຌาสถานีทรทัศน์ดิจิทัลของกลุมผูຌชมวัยรุน อายุระหวาง แ5 -โโ ป ฿น
ขตกรุงทพฯละปริมณฑล มืไอดือนธันวาคม โ55่ ทีไผานมา พบวา ชอง GMMโ5 ติด TOP 5 ถึง ใ 
ประภท เดຌก อันดับ ใ ประภทการจดจ าลกຌชองเดຌ, อันดับ ไ ประภทการรับชม฿นรอบ ใ ดือน ละ
อันดับ 5 การป็นชองทีวีดิจิทัลทีไชืไนชอบ 

 สายทิพย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา ิโ55่ี ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายธุรกิจสืไอ บริษัท  
จีอใมอใม กรมมีไจ ากัด ิมหาชนี กลาวถึงสัดสวนของคอนทนท์฿นชอง GMM25 เวຌวามี ละคร 5เั วา
เ รตีๅ  ใ เั ข า ว  โเั ซึไ ง ฿ นป  โ5 5้  ช อ ง  GMM25 ยั ง ค ง ฿หຌ ค ว ามส า คัญกั บ  ละคร  ล ะ 

ซีรีส์ พราะถือวาป็นตัวรียกรตติๅงของชอง ละเดຌรับกระสตอบรับอยางสูง ดยฉพาะอยางยิไง Club 

Friday the series (คลับฟรายดย์ ดอะซีรีส์ี  
 ละนืไองดຌวยนวนຌมของกระสซีรีส์ทีไมีพิไมมากขึๅนรืไอยโ ประกอบกับเลฟ์สเตล์ของคนยุค
ปัจจุบัน ริไ ม ปลีไ ยนเป ดยฉพาะดຌ านความบัน ทิ ง  หลายคนมองหาภาพยนตร์หรื อละคร  

ซีรีส์ปลก฿หมทัๅงของเทยละตางประทศเดຌงายขึๅน พฤติกรรมการรับชมทีไท า฿หຌวงการสืไอบันทิงเทยเดຌ
ปลีไยนเป ละจากการขຌามาของอินทอร์นใตท า฿หຌพฤติกรรมการสพสืไอของผูຌบริภคปลีไยนเปจากดิม
ตัๅงตมีสมาร์ทฟน ละทใบลใต ขຌามาป็นสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวันสามารถลนอินทอร์นใตเดຌ
ตลอดวลา รวมถึงชองทางอืไนโทีไสามารถขຌาถึงละครซีรีส์ เดຌอยาง วิดี อออนเลน์ ิYouTube) 

อพพลิคชัไน ป็นตຌน  
 จากผลส ารวจของมายชร์ ิโ55็ี กลาวเวຌวา ประทศเทยป็นประทศทีไ โ ของลกทีไ฿ชຌวลาอยู
กับ Youtube มากทีไสุด ดยมียอดผูຌ฿ชຌงาน Youtube โๆ.โ5 ลຌานคน ฿ชຌวิดีออัพหลด ใ.ไ ลຌานวิดีอ นับ
ยอดผูຌขຌาชม ิUnique Visitors) ตอดือน ็,่โโ ลຌานครัๅงละจ านวนครัๅง฿นการขຌาชมวิดีอตอดือนสูงถึง 
แ,5เๆ ลຌานลຌานครัๅงลยทีดียว Youtube จึงกลายป็น Personal TV ฿หม  ซึไงสามารถลือกคอนทนต์เดຌ
ตาม฿จชอบ รวดรใว สามารถลือกดูรายการ หรือ ละครยຌอนหลังเดຌดยเมจ าป็นตຌองรีบกลับบຌานมานัไงดู
ละครตามวลาทีไก าหนดออนอร์   
 นายภาวิต จิตรกร ประธานจຌาหนຌาทีไการตลาด บริษัท จีอใมอใม กรมมีไ จ ากัด ิมหาชนี กลาววา 
จุดขใงของจีอใมอใม กรมมีไ ทีไสามารถกຌาวขึๅนสูอันดับ แ ฿นหลายชองทางบนลกดิจิทัลวา ฿นชองทาง 
YouTube จีอใมอใม กรมมีไ มียอดวิวรวมจากชอง฿นครือทัๅงหมด จ านวน แ็ ,ใไ้ ลຌานวิว ดยชอง 
GMMGRAMMY OFFICIAL สามารถครองยอดวิวสูงสุดอันดับ แ ของประทศ ละอันดับ แ5 ของลก ทัๅงนีๅ
คาดวา ชอง GMMGRAMMY OFFICIAL มีนวนຌมทีไจะติบตพิไมขึๅนจากปัจจุบันทีไมียอดวิวสะสมกวา 
ๆ,โ5่ ลຌานวิว คาดวาจะพิไมป็น ้,เเเ ลຌานวิว฿นปหนຌา ละ แโ,5เเ ลຌานวิว฿นปถัดเป 

 ดังนัๅน ผูຌวิจัยจึงหในวา ละครซีรีส์ชอง GMM 25 ก าลังมีการติมตขึๅนรืไอยโ อีกทัๅงยังมีประภท
ละครซีรีส์หลากหลายประภท พรຌอมทัๅงชองทางบนลกดิจิทัล฿นชองทาง YouTube เดຌมีจ านวนยอดวิว 
ละยอดการติดตามของ GMM 25 Chanel พิไมมากขึๅนรืไอยโ จึงมีความสน฿จจะศึกษา฿นรืไอง ทัศนคติ 
พฤติกรรมการปຂดรับละความพึงพอ฿จของผูຌชมละครซีรีไส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ   
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. พืไอทราบถึงลักษณะทางประชากรของผูຌรับชมละครซีรีส์ทางชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

2. พืไอทราบถึงทัศนคติ พฤติกรรมการปຂดรับ ละความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละครซีรีส์ทางชอง 

GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ  
3. พืไอทราบถึงความสัมพันธ์ระหวาง ทัศนคติ ละพฤติกรรมการปຂดรับของผูຌรับชมละครซีรีส์ทาง

ชอง GMM โ5  ผานสืไอยูทูบ  
4. พืไอทราบถึงความสัมพันธ์ระหวาง ทัศนคติ ละความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละครซีรีส์ทางชอง  

GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

5. พืไอทราบถึงความสัมพันธ์ระหวาง ความพึงพอ฿จ ละพฤติกรรมการปຂดรับของผูຌรับชมละครซีรีส์
ทางชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. นวคิดรืไองละครทรทัศน์ 
ปนัดดา ธนสถิต ิโ5ใแี ละครชีวิตริงรมย์ หรือ มลดรามา ิMelodrama) ป็นละครทีไเดຌรับ

ความนิยมละดึงดูด฿จผูຌชมมากทีไสุด สรຌางขึๅนมาพืไอความบันทิง ด านินรืไองอยางสนุกสนาน ป็นรืไองทีไ
ขຌา฿จงาย เมสลับซับซຌอน ดยมากมีนืๅอหาชืไอมยงกับชีวิตจริงของผูຌชม มีการรຌาอารมณ์฿หຌผูຌชมอยาก
ติดตาม มักน าสนอรืไองราวชีวิตรัก ความขัดยຌง นอกจากนีๅตัวละครบบมลดรามานัๅนมักป็น ตัวละคร
บบตายตัว ิStatic character/Typed character) ซึไงมีคุณลักษณะคงทีไเมวาวลาจะปลีไยนปลงเป
อยางเร กใจะมีลักษณะประจ าอยางนัๅนตลอด ละครมลดรามาติกจึงมักถูกกลาวหาวาป็นละครนๅ านา 
ิSoap Opera) หรือละครประลมลก 

2. นวคิดกีไยวกับทัศนคติ 
ทัศนคติ มีความกีไยวขຌองกับพฤติกรรมทีไสดงออกอยางตัๅง฿จ นืไองจากมนุษย์ทีไมีความตัๅง฿จ฿น

การท าสิไง฿ดสิไงหนึไงจะสดงพฤติกรรมออกมา฿นดຌานบวกดยตรง ทัศนคติป็นความนຌมอียงของจิต฿จทีไมี
ตอประสบการณ์ทีไเดຌรับ อาจป็นความพึงพอ฿จหรือเมพึงพอ฿จ หในดຌวยหรือเมหในดຌวยหรือกีไยวกับ
ค ว า ม รูຌ สึ ก   ช น  ค ว า ม ช อ บ  ค ว า ม  ก ลี ย ด   ป็ น ตຌ น  ิ Newcomb อຌ า ง ถึ ง ฿ น  
อรจิรา นตรอารีย์, โ5ไใ, หนຌา ใ5 ี 

3. นวคิดละทฤษฎีการลือกปิดรับสืไอ 
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จซฟ คลปปอร์ ิJoseph Klapper, แ้ๆ้ : แ้ี ฿หຌขຌอสรุปทีไสอดคลຌองกับการศึกษาของ 
ชาร์ลสเลท์ ิCharles Wright, แ้โ็ : แเ้ี วาสวน฿หญคนรามีนวนຌม฿นการลือกรับสารทีไมีนืๅอหา
สอดคลຌองกับทัศนคติละความสน฿จทีไตนมีอยู ละจะกิดความพึงพอ฿จมืไอสารทีไเดຌรับสอดคลຌองกับ
ประสบการณ์ ละความคิดหในดิมทีไมี ฿นขณะดียวกันกใจะหลีกลีไยงนืๅอหาสารทีไมีความขัดยຌงกับ
ทัศนคติละความสน฿จของตน 

 

4. นวคิดกีไยวกับลักษณะทางประชากร 

ปรมะ สตะวทิน ิโ5ไๆ, หนຌา แแโ-แแ่ี เดຌอธิบายถึงคุณสมบัติฉพาะของตน ซึไงตกตางกัน฿น
ตละคน คุณสมบัติหลานีๅจะมีอิทธิพลตอผูຌรับสาร ฿นการท าการสืไอสาร อยางเรกใตามการสืไอสาร฿น
ส ถ า น ก า ร ณ์ ต า ง โ  กั น นัๅ น  จ า น ว น ข อ ง ผูຌ รั บ ส า ร กใ มี ป ริ ม า ณ  ต ก ต า ง กั น ดຌ ว ย 

การวิคราะห์ผูຌรับสารทีไมีจ านวนนຌอยคนนัๅนมักเมคอยมีปัญหา หรือมีปัญหานຌอยกวาการวิคราะห์ผูຌรับสาร
จ านวนมาก นืไองจากการวิคราะห์คนทีไมีจ านวนนຌอย ราสามารถวิคราะห์ผูຌรับสารทุกคนเดຌ ต฿นการ
วิคราะห์คนจ านวนมาก ราเมสามารถวิคราะห์ผูຌรับสารตละคนเดຌ พราะมีผูຌรับสารจ านวนมากกินเป 
นอกจากนีๅผูຌสงสารยังเมรูຌจักผูຌรับสารตละคนดຌวย ดังนัๅน วิธีการทีไดีทีไสุด฿นการวิคราะห์ผูຌรับสารทีไประกอบ
เปดຌวยคนจ านวนมากกใคือ การจ านกผูຌรับสารออกป็นกลุมโ ตามลักษณะประชากร ิDemographic 

Characteristics) เดຌก อายุ พศ สถานภาพทางสังคม ละศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส 
ป็นตຌน 

5. นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับความพึงพอ฿จ 

อรรถพร ิโ5ไๆ:  โ้ี  เดຌ สรุปว า  ความพึงพอ฿จ หมายถึ ง  ทัศนคติหรือระดับความ  

พึงพอ฿จของบุคคลตอกิจกรรมตางโ ซึไงสะทຌอน฿หຌหในถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนัๅนโ ดยกิดจาก
พืๅนฐานของการรับรูຌ คานิยมละประสบการณ์ทีไตละบุคคลเดຌรับ ระดับของความพึงพอ฿จจะกิดขึๅน มืไอ
กิจกรรมนัๅนโ สามารถตอบสนองความตຌองการกบุคคลนัๅนเดຌ 

6. สืไอ฿หม 
ค าวา สืไอดิจิทัลสมัย฿หม ิNew Digital Mediaี บงบอกถึงรูปบบสืไอทีไ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล มี

รูปบบละคุณลักษณะทีไตกตางออกเปจากรูปบบของสืไอดัๅงดิม ไ ประการ ิLister ละคณะ, อຌาง฿น 
Siapera, โเเ้ี ดังนีๅ 

1) นืๅอหาของสืไอดิจิทัลสมัย฿หมเมผูกติดกับอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ ตผูຌ฿ชຌสามารถขຌาถึงนืๅอหานัๅนเดຌ
จากอุปกรณ์ทีไหลากหลาย ชน การอานหนังสือจากสืไออินทอร์นใต ดูภาพยนตร์ละ
รายการทรทัศน์จากการชืไอมตออินทอร์นใตผานอุปกรณ์ทรศัพท์ ซึไงคุณสมบัติขຌอนีๅป็น
ผลมาจากการหลอมรวมสืไอ ิMedia Convergenceี 
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2) ขຌอมูลทีไสงผานสืไอดิจิทัลสมัย฿หม มีทัๅงภาพนิไง ภาพคลืไอนเหว สียง ละขຌอความ ซึไงถูก
บีบอัดเวຌ ฿ชຌพืๅนทีไ฿นการจัดกใบขຌอมูลนຌอย จึงสามารถกใบนืๅอหาละขຌอมูลเวຌเดຌ฿น
อุปกรณ์ทีไมีขนาดลใก ชน สมาร์ทฟน 

3) การขຌาถึงขຌอมูลของสืไอดิจิทัลสมัย฿หมท าเดຌงายละรวดรใว ละสามารถขຌาถึงเดຌทุก
นืๅอหา ยังสามารถขຌามเปยังชวงตางโ เดຌ ชนการดูละครหรือภาพยนตร์ เมจ าป็นตຌองดู
ตัๅงตตຌนรืไอง ตสามารถลือกดูเดຌ฿นตอนละฉากทีไตຌองการชม 

4) การจัดการขຌอมูลละนืๅอหา฿นสืไอดิจิทัลสมัย฿หมสามารถท าเดຌงายละรวดรใวกวา
ระบบอนาลใอค ทัๅงการลบ การบันทึก การตกตง การจัดระบียบนืๅอหาละขຌอมูลของ
สืไอ฿หม 

นิยามศัพท์ 
1. ประชากร หมายถึง พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ละสถานภาพสมรส อาชีพ ของผูຌชม

ละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

2. ละครซีรีส์ชอง GMM25 หมายถึง ละครรืไองยาวหลายตอนจบ ซึไงรืไองราวด านินติดตอกันเปดย
฿ชຌผูຌสดงชุดดียวกันตลอด ความยาวตัๅงต ่ ตอนจนเปขึๅนเปถึง แเเ ตอนจบ เดຌก คลับฟรายดย์ดอะซี
รีส์, รักนะป็ดง, วันหนึไงจะป็นซุปตาร์, มาลี พืไอนรัก..พลังพิสดาร ละ Devil lover (ผลอ฿จ฿หຌนาย
ปศาจี ทางชองGMM โ5 

3. ทัศนคติของผูຌรับชมละครซีรีส์ผานสืไอยูทูบ หมายถึง ทัศนคติดຌานการ฿ชຌงาน รูปบบ นืๅอหา พืๅนทีไ
ฆษณา ละภาพลักษณ์ของการปຂดรับชมซีรีส์ชองGMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

4. พฤติ ก ร รมกา ร ปຂ ด รั บ ผ า นสืไ อ ยู ทู บ  หมายถึ ง  พฤติ ก ร รมกา ร ปຂ ด รั บขอ ง ผูຌ รั บ ช ม 

ซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ สถานทีไ ความถีไ ชวงวลา ละระยะวลา รวมเปถึงการสดงความคิดหใน
ละการบงปันผานซชีไยลมีดีย 

5. ความพึงพอ฿จทีไมีตอการรับชมซีรีส์ผานสืไอยูทูบ หมายถึง ความพึงพอ฿จของผูຌรับชมซีรีส์ชอง 
GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ ฿นดຌานรูปบบ ครืไองมือ ละการบอกตอ 

6. ชอง GMM 25 หมายถึง ชองทรทัศน์ภาคพืๅนดินระบบดิจิทัล ภาพคมชัดมาตรฐาน ฿นครือจีอใม
อใม กรมมีไเดຌก ทีวีดิจิทัล ชอง โ5, พีอสเอ ชอง ใ5 ิคมชัดมาตรฐานี ชอง ไไไ ิภาพคมชัดสูงี , GMM 

ชอง ไ, Z ชอง ใ5   
7. สืไอยูทูบ หมายถึง วใบเซต์ หรืออพพลิคชัไน Youtube ทีไ฿หຌบริการวิดีอผานอินทอร์นใต ฿ชຌ฿น

ก า ร  สด ง ภ าพวิ ดี  อ   นืๅ อ ห าข อ ง  YouTube ปร ะกอ บดຌ ว ย  มิ ว สิ ค วิ ดี  อ  ล ะค ร  
ซีรีส์ รายการ ภาพยนตร์ ฯลฯ ทีไ฿หຌบริการรับชมกันผานหนຌาวใบบบฟรีโ เมสียงิน 
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ระบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative research) ดยก าหนดกลุมตัวอยางคือ ผูຌทีไ
ติดตาม ิLike) ฟนพจ GMM โ5 Thailand ละฟนพจของซีรีส์ทีไ฿ชຌศึกษาซึไงเดຌกลุมตัวอยางทัๅงหมด 
ไเเ คน ดย฿ชຌบบสอบถาม ิQuestionnaireี ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย เดຌท าการกใบรวบรวมขຌอมูล
฿นดือน กุมภาพันธ์ โ55้ 

 ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลดยการกระจายบบสอบถาม฿หຌกับกลุมตัวอยางทางออนเลน์ ดย
กระจายเปทีไฟนพจ GMM โ5 Thailand ละฟนพจของซีรีส์ทีไ฿ชຌศึกษา ซึไงเดຌกลุมตัวอยางกลับมา
ทัๅงหมด ไเเ คน 

 การตรวจสอบความความทีไยงตรงของบบสอบถามเดຌอาจารย์ทีไปรึกษาละผูຌทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ ละ฿หຌขຌอสนอนะพืไอการกຌเขปรับปรุง จากนัๅนเดຌน าเปทดสอบความชืไอมัไน ิReliabilityี 
ตามสูตรของคอนบราช ิConbach‘sAlphaีซึไงพบวามีคา Alpha = เ.้โ สดงวาบบสอบถามดังกลาวมี
ความนาชืไอถือเดຌ 
 ทัๅงนีๅ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา เดຌก คาความถีไ ิFrequencyี คารຌอยละ 
ิPercentageี คาฉลีไย ิMeanี ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิS.D.ี สวนสถิติ฿นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหวางตัวปร ประกอบดຌวย t-test, f-test ละ Pearson’s Correlation 

ผลการศึกษา 
ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

 ดຌานพศ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ ป็นพศหญิง จ านวน ใใแ คน คิดป็นรຌอยละ ่โ.่ ละ
พศชาย จ านวน  ๆ้ คน  คิดป็นรຌอยละ แ็.ใ 

 ดຌานอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ อายุ โ5-ใ5 ป จ านวน แ็ๆ คน  คิดป็นรຌอยละ ไไ.เ 
รองลงมาอายุ แ่-โไ ป จ านวน แ5โ คน คิดป็นรຌอยละ ใ่.เ ละนຌอยสุดอายุ ตไ ากวาแใ ป จ านวน โ คน  
คิดป็นรຌอยละ เ.5 

 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ ศึกษาอยู฿นระดับ ปริญญาตรี จ านวน โใ5 คน  คิด
ป็นรຌอยละ 5่.่ รองลงมาคือระดับ ปริญญาท จ านวน ้เ คน  คิดป็นรຌอยละ โโ.5 ละนຌอยสุดระดับ 
ปวช./ปวส. จ านวน แไ คน  คิดป็นรຌอยละ ใ.5 

 อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ มีอาชีพนักรียน/นักศึกษา จ านวน แๆ็ คน คิดป็นรຌอยละ 
ไแ.่ รองลงมาป็น พนักงานบริษัทอกชน จ านวน แ5็ คน คิดป็นรຌอยละ ใ้.ใ ละกลุมตั วอยางนຌอย
ทีไสุดคือ เมประกอบอาชีพ จ านวน โเ คน คิดป็นรຌอยละ 5.เ 

 รายเดຌ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ รายเดຌฉลีไยตอดือน ตไ ากวา แ5ุเเเ บาท จ านวน แ็โ คน 
คิดป็นรຌอยละ ไใ.เ รองลงมา แ5ุเเเ - โเุเเเ บาทจ านวน ๆใ คน คิดป็นรຌอยละ แ5.่. ละนຌอยสุด 
ใ5ุเเแ - ไเุเเเ บาท จ านวน แ้ คน คิดป็นรຌอยละ ไ.่ 
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 สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ มีสถานภาพสด จ านวน ใๆ้ คน คิดป็นรຌอยละ ้โ.ใ 
รองลงมา สมรส จ านวน โ้ คน คิดป็นรຌอยละ ็.โ ละนຌอยสุด หยา/ยกกันอยู จ านวน โ คน คิดป็น
รຌอยละ เ.5 

พฤติกรรมการปิดรับชมละครซีรีส์ทางชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญปຂดรับชมละครซีรีส์ดยรวมอยู฿นระดับ มาก ดยมี
คา ฉลีไ ย ทากับ ใ.ๆไ มากกวารายการวาเรตีๅ ของชอง GMM โ5 ดยรวมอยู ฿นระดับ  
ปานกลาง ดยมีคาฉลีไยทากับ โ.ๆโดຌานการปຂดรับชมละครซีรีซ์ตละประภท พบว า กลุมตัวอยางสวน
฿หญ ปຂดรับชมละครประภทมลดรามา ชน คลับฟรายดย์ดอะซีรีส์ ดยรวมอยู฿นระดับมาก ดยมี
คาฉลีไยทากับ ใ.5แ ละครประภทรักอิงนิยาย คอมมาดีๅ ชน รักนะป็ดง อยูนระดับ ปานกลาง ดยมี
คาฉลีไยทากับ ใ.โแ ละครประภทรมนติก-คอมมาดีๅ ชน วันหนึไงจะป็นซุปตาร์ อยู฿นระดับ ปานกลาง 
ดยมีตาฉลีไยทากับ โ.้้ ละครประภทฟนตาซี-คอมมาดีๅ ชน มาลี พืไอนรัก พลังพิสดาร อยู฿นระดับ 
ปานกลาง ดยมีคาฉลีไยทากับ โ.้เ ละละครประภทรมนติก-อใคชัไน-เซเฟ ชน Devil lover (ผลอ
฿จ฿หຌนายปศาจี อยู฿นระดับ นຌอย ดยมีคาฉลีไยทากับ โ.โแ 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการปຂดรับชม กลุมตัวอยางสวน฿หญรับชมผาน สมาร์ทฟน จ านวน แ้ไ คน คิด
ป็นรຌอยละ ไ่.5 รองลงมา คอมพิวตอร์พกพา ิNotebook)จ านวน ้่ คน คิดป็นรຌอยละ โไ.5 
คอมพิวตอร์ตัๅงตຍะ ิPC) จ านวน ๆ่ คน คิดป็นรຌอยละ แ็.เ ละนຌอยทีไสุด ทຍบลใต ิTablet) จ านวน 
ไเ คน คิดป็นรຌอยละ แเ.เ สวนสถานทีไปຂดรับชม กลุมตัวอยางสวน฿หญปຂดรับชม ทีไบຌาน หรือหอพัก
จ านวน ใๆใ คน คิดป็นรຌอยละ ้เ.่ รองลงมา ทีไท างาน จ านวน โ่ คน คิดป็นรຌอยละ ็.เ ละนຌอยทีไสุด 
รຌานอินทอร์นใต จ านวน แ คน คิดป็นรຌอยละ เ.ใ นอกจากนีๅยังพบวา มีกลามตัวอยางปຂดรับชมละครซีรีส์
ทางชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ จาก BTS หรือ MRT จ านวน โ คน คิดป็นรຌอยละ เ.5 ละกิจกรรมทีไท า
ขณะรับชม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ ตัๅง฿จดู เมท ากิจกรรมอืไน ขณะปຂดรับชมละครซีรีส์ทางชอง GMM 

โ5 ผานสืไอยูทูบ จ านวน แ้ไ คน คิดป็นรຌอยละ ไ่.5 รองลงมา ท างาน หรือท าการบຌาน จ านวน ้ๆ คน 
คิดป็นรຌอยละ โไ.เ ท ากิจวัตรประจ าวัน ชน อาบนๅ า กินขຌาว จ านวน ็ใ คน คิดป็นรຌอยละ แ่.ใ ท างาน
บຌาน  หรือออกก าลังกาย จ านวน  โๆ คน คิดป็นรຌอยละ ๆ.5 ใ นอกจากนีๅยังพบวา มีกลุมตัวอยาง ลนซ
ชียล ละลนอินทอร์นใต ขณะปຂดรับชมละครซีรีส์ทางชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ จ านวน  แแ คน คิด
ป็นรຌอยละ โ.่ 

 ความถีไ฿นการรับชม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ ปຂดรับชม โ-ใ วัน ตอ แ ครัๅง จ านวน แเใ คน 
คิดป็นรຌอยละ โ5.่ รองลงมา สัปดาห์ละ แ ครัๅง จ านวน ้ไ คน คิดป็นรຌอยละ โใ.5 วันละ แ ครัๅง 
จ านวน ็5 คน คิดป็นรຌอยละ แ่.่ มากกวา แ ครัๅงตอวัน จ านวน ็แ คน คิดป็นรຌอยละ แ็.่ ละนຌอย
ทีไสุด ดือนละ แ ครัๅง จ านวน 5็ คน คิดป็นรຌอยละ แไ.โ 

 ชวงวลาทีไกลุมตัวอยางปຂดรับชม พบวาปຂดรับชมมากทีไสุดวันจันทร์-ศุกร์ ฿นชวงวลา โแ.เแ น.– 
เเ.เเน. จ านวน แ่5 คน คิดป็นรຌอยละ ไๆ.ใ รองลงมา แ่.เแ น. – โแ.เเ น. จ านวน แใโ คน คิดป็น
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รຌอยละ ใใ.เ ละนຌอยทีไสุด เๆ.เแน. - เ้.เเ น. จ านวน โ คน คิดป็นรຌอยละ เ.5 สวนวลา เใ.เแ น. - 
เๆ.เเน. เมมีผูຌรับชม ฿นวันสาร์-อาทิตย์ กลุมตัวอยางสวน฿หญรับชมวลา โแ.เแ น. – เเ.เเน. จ านวน 
แไเ คน คิดป็นรຌอยละ ใ5.เ รองลงมา แ5.เแ น. - แ่.เเน.จ านวน ็้ คน คิดป็นรຌอยละ แ้.่ วลา 
แ่.เแ น. – โแ.เเ น. จ านวน ๆไ คน คิดป็นรຌอยละ แๆ.เ ละนຌอยทีไสุด เๆ.เแน. - เ้.เเ น. จ านวน แ 
คน คิดป็นรຌอยละ เ.ใ สวนวลา เใ.เแ น. - เๆ.เเน. เมมีผูຌรับชม 

 ระยะวลา฿นการรับชม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ ปຂดรับชม แ - โ ชัไวมง จ านวน แไใ คน คิด
ป็นรຌอยละ ใ5.่ รองลงมา ปຂดรับชม ใเ นาที - แ ชัไวมง จ านวน แใๆ คน คิดป็นรຌอยละ ใไ.เ ปຂด
รับชม โ.ใ ชัไวมง จ านวน ๆแ คน คิดป็นรຌอยละ แ5.ใ ปຂดรับชม มากกวา ใ ชัไวมง จ านวน ใ5 คน คิด
ป็นรຌอยละ ่.่ ละปຂดรับชมนຌอยกวา ใเ นาที จ านวน นຌอยทีไสุด โ5 คน คิดป็นรຌอยละ ๆ.ใ ละกลุม
ตัวอยางสวน฿หญ มีพฤติกรรมการ Like / Unlikeดยรวมอยู฿นระดับ นຌอย ดยมีคาฉลีไยทากับ โ.่ใ 
พฤติกรรมการ Share เปยังครือขายสังคมอืไน ชน Facebook ละCommentดยรวมอยู฿นระดับ นຌอย
ทีไสุด ดยมีคาฉลีไยทากับ โ.ไๆ ละ โ.เเ ตามล าดับ 

ทัศนคติของผูຌรับชมละครซีรีส์ทางชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

 ทัศนคติ ดຌานการ฿ชຌงาน กลุมตัวอยางสวน฿หญ มีทัศนคติดยรวมอยู ฿นระดับ หในดຌวย  
มีคาฉลีไยทากับ ไ.เไ  มืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา การรับชมสามารถท าเดຌงาย สะดวก ละรวดรใว มี
คาฉลีไยทากับ ไ.โ่ รองลงมา ป็นสืไอหลักส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนเลน์ยຌอนหลัง มีคาฉลีไยทากับ 
ไ.แ้ รองลงมา มีปุຆมครืไองมือตางโ ท า฿หຌสามารถควบคุมการลนหรือหยุด มีคาฉลีไยทากับ ไ.แใ ละ
การสดงความคิดหในทีไท า฿หຌสามารถพูดคุยกับผูຌอืไนเดຌ มีคาฉลีไยทากับ ใ.5้ 

 ทัศนคติ ดຌานรูปบบ กลุมตัวอยางสวน฿หญ มีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับ หในดຌวย ดยมีคาฉลีไย
ทากับ ใ.้เ มืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา การคຌนหาละครซีรีส์รืไองทีไตຌองการสามารถท าเดຌอยางรวดรใว  
มีคาฉลีไยทากับ ไ.เเ รองลงมา การวางรูปบบของวใบเซต์ท า฿หຌ฿ชຌงานงาย ละสะดวก มีคาฉลีไยทากับ 
ใ.้่ รองลงมา การนะน าวิดีอทีไกีไยวขຌองท า฿หຌสามารถรับชมละครซีรีส์อืไนเดຌ มีคาฉลีไยทากับ ใ.้โ 
ละ มีการจัดระบียบหมวดหมูของละครซีรีส์ชัดจน มีคาฉลีไยทากับ ใ.็ใ 

 ทัศนคติ ดຌานนืๅอหา กลุมตัวอยางสวน฿หญ มีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับ หในดຌวย ดยมีคาฉลีไย
ทากับ ใ.่โ มืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา การจัดล าดับตอนของละครซีรีส์ท า฿หຌสามารถรับชมเดຌอยาง
ตอนืไอง มีคาฉลีไยทากับ ใ.้็ รองลงมา มีประภทของละครซีรีส์หลากหลาย ครบถຌวน มีคาฉลีไยทากับ 
ใ.่้ รองลงมา การสมัครรับขຌอมูล ิSubscribe) ท า฿หຌสามารถลือกติดตามฉพาะรืไองราวทีไสน฿จป็น
พิศษเดຌ มีคาฉลีไยทากับ ใ.่่ ละ ฿หຌขຌอมูลพิไมติมกีไยวกับละครซีรีส์ครบถຌวนกวาชองทางอืไน มี
คาฉลีไยทากับ ใ.5็ 

 ทัศนคติ ดຌานพืๅนทีไฆษณากลุมตัวอยางสวน฿หญมีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับ ฉยโ ดยมีคาฉลีไย
ทากับ โ.็ไ มืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา การฆษณาจากสืไอยูทูบกอนริไมรับชมซีรีส์เมเดຌสงผลตอการ
รับชม ดยมีคาฉลีไยทากับ โ.้ๆ รองลงมา บนนอร์ฆษณาระหวางรับชมซีรีส์เมสงผลตออรรถรส฿นการ



 112 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

รับชม มีคาฉลีไยทากับ โ.็็ รองลงมา การฆษณาทรกจากสืไอยูทูบระหวางทีไรับชมซีรีส์เมเดຌสงผลต อ
การรับชม มีคาฉลีไยทากับ โ.ๆ5 รองลงมา ละการมีฆษณาคัไนภาย฿นซีรีส์เมเดຌสงผลตอการรับชม มี
คาฉลีไยทากับ โ.ๆแ  

 ทัศนคติ ดຌานภาพลักษณ์ กลุมตัวอยางสวน฿หญ มีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับ ฉยโ ดยมีคาฉลีไย
ทากับ ใ.เๆ มืไอพิจารณาป็นรายขຌอพบวา ชวยสงสริมภาพลักษณ์ผูຌรับชม฿หຌดูป็นคนทันสมัย มีคาฉลีไย
ทากับ ใ.โไ รองลงมา จ านวนการดู ิView) มีผลตอการรับชม มีคาฉลีไยทากับ ใ.แไ รองลงมา ขຌอความ
ภาย฿นชองความคิดหในมีผลตอการรับชม รับชม มีคาฉลีไยทากับ ใ.เแ ละจ านวนการกดชอบ / เมชอบ 
วิดีอนีๅ ิLike / Unlike) มีผลตอการรับชม มีคาฉลีไยทากับ โ.่่ 

ความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละครซีรีส์ทางชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ มีความพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับ มาก ดยมีคาฉลีไย
ทากับ ใ.้ไ มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา การสดงภาพระบบ HD ละสียงสมจริง มีคาฉลีไยทากับ 
ไ.แๆ รองลงมาคือ รูปบบ฿ชຌงานเดຌงาย ละสะดวกรวดรใว มีคาฉลีไยทากับ ไ.แแ ปุຆมครืไองมือควบคุม
การลนหรือหยุดเดຌตามตຌองการมีคาฉลีไยทากับ ไ.เ่การนะน าวิดีอถัดเปท า฿หຌรับชมเดຌตอนืไองมี
คาฉลีไยทากับไ.เโ พอ฿จ฿ชຌสืไอยูทูบป็นสืไอหลักส าหรับรับชมละครซีรีส์ออนเลน์จากชอง GMM โ5 ตอเป
มีคาฉลีไยทากับ ใ.้้ ระบบคຌนหาละจัดหมวดหมูละครซีรีส์ งาย ละชัดจนมีคาฉลีไยทากับ ใ.่้ มีปุຆม
ขຌามฆษณา฿หຌมืไอเมตຌองการรับชมฆษณามีคาฉลีไยทากับ ใ.่่ สามารถดูละครยຌอนหลังเดຌทั นทีหลัง
ออกอากาศทางทรทัศน์มีคาฉลีไยทากับ ใ.่ๆ พอ฿จทีไจะสมัครรับขຌอมูล ิSubscribe) พืไอติดตามฉพาะ
รืไองราวทีไสน฿จป็นพิศษมีคาฉลีไยทากับ ใ.็5 ละจะนะน า฿หຌพืไอนหรือคนรูຌจัก฿ชຌสืไอยูทูบ฿นการรับชม
ละครซีรีส์ออนเลน์จากชอง GMM โ5มีคาฉลีไยทากับ ใ.็ไ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานทีไ แ ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีบทบาทตอทัศนคติของผูຌรับชมละครซีรีส์
ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ ตกตางกัน ป็นเปตามสมมติฐานบางสวน ผูຌวิจัยพบวา  ดຌานอายุ ระดับ
การศึกษา ละกลุมอาชีพ ทีไตกตาง มีบทบาทตอทัศนคติของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ตดຌานพศ 
รายเดຌตอดือน ละสถานภาพ เมมีบทบาทตอทัศนคติของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 

 สมมติฐานทีไ โ ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีบทบาทตอพฤติกรรมการปຂดรับของผูຌรับชม
ละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ตกตางกัน ป็นเปตามสมมติฐานบางสวน ผูຌวิจัยพบวา อายุ ละระดับการศึกษา 
ทีไตกตาง มีบทบาทตอพฤติกรรมการปຂดรับของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ตดຌานพศ อาชีพ 
รายเดຌตอดือน ละสถานภาพ ทีไตกตางกัน เมมีบทบาทตอพฤติกรรมการปຂดรับของผูຌรับชมละครซีรีส์
ชอง GMM โ5 

 สมมติฐานทีไ ใ ลักษณะทางประชากร ทีไตกตางกัน มีบทบาทตอความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละคร
ซีรีส์ชอง GMM โ5 ตกตางกัน ป็นเปตามสมมติฐานบางสวน ผูຌวิจัยพบวา อายุ ระดับการศึกษา ละ
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อาชีพ ทีไตกตาง มีบทบาทตอความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ตดຌาน พศ รายเดຌตอ
ดือน ละสถานภาพ ทีไตกตางกัน เมมีบทบาทตอความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5  
 สมมติฐานทีไ ไ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการปຂดรับของผูຌชมละครซีรีส์ชอง GMM 

โ5 ผานสืไอยูทูบ ป็นเปตามสมมติฐาน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ดยมีคาสัมประสิทธิ์ ทากับ 
เ.ไโ5 สดงวาทัๅงสองตัวปรมีความสัมพันธ์กันปานกลาง ละมีความสัมพันธ์ป็นเป฿นทิศทางดียวกันเป
฿นทิศทางดียวกัน  
 สมมติฐานทีไ 5 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอ฿จของผูຌชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผาน
สืไอยูทูบ ป็นเปตามสมมติฐาน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ดยมีคาสัมประสิทธิ์ ทากับ เ.ๆไโ 
สดงวาทัๅงสองตัวปรมีความสัมพันธ์กันระดับสูง ละมีความสัมพันธ์ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน 

 สมมติฐานทีไ  6 พฤติกรรมการปຂดรับ มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอ฿จของผูຌชมละคร 

ซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ ป็นเปตามสมมติฐาน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เแ ดยมีคา
สัมประสิทธิ์ ทากับ เ.ใไไ สดงวาทัๅงสองตัวปรมีความสัมพันธ์กันระดับตไ า ละมีความสัมพันธ์ป็นเป฿น
ทิศทางดียวกันเป฿นทิศทางดียวกัน ดยมีความสัมพันธ์กัน฿นระดับตไ า 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยพบวา ลั กษณะทางประชากรดຌาน อายุ  ระดับการศึกษา ละอาชีพ  
ทีไตกตางกัน มีบทบาทตอ ทัศนคติ พฤติกรรมการปຂดรับ ละความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละคร  

ซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ ยกวຌนดຌานอาชีพ ทีไตกตางกัน กลับเมมีบทบาทตอพฤติกรรมการปຂดรับ
ของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ ซึไงป็นเปตามสมมติฐานบางสวน นืไองจากอายุถือเดຌวา
ป็นปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌคนมีความคิดละพฤติกรรมทีไตกตางกันเป ดยอายุจะสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล 
ละป็นครืไองบงชีๅถึงความสามารถ฿นการท าความขຌา฿จ฿นนืๅอหาละขาวสารรวมถึงการรับรูຌตางโ เดຌมาก
นຌอยตางกัน การมีประสบการณ์฿นชีวิตทีไผานมาตกตางกัน หรืออีกประการหนึไงคืออายุจะป็นครืไองบงชีๅ
ถึงความสน฿จ฿นประดในตางโ ซึไงสอดคลຌองกับ ทอรนซ์ ิTarranceุ แ้ๆโ อຌางถึง฿น กิไงกຌว ทรัพย์พระ
วงศ์ุ โ5ไๆี อายุหรือวัย ป็นปัจจัยทีไท า฿หຌคนมีความตกตาง฿นรืไองความคิด ละพฤติกรรม บุคคลทีไมี
อายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองตอการติดตอสืไอสารตางจากบุคคลทีไมีอายุนຌอยละบุคคลทีไมีอายุ
นຌอยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองตอการติดตอสืไอสารปลีไยนเปมืไอตนองมีอายุมากขึๅน ิMyer Myerุ 
แ้้้: 5  อຌางถึง฿น สุชา จันทร์อมุ โ5ไไี ซึไงชอง GMM 25 ผลิตละครซีรีส์พืไอ฿หຌสอดคลຌองละตรงกับ
กลุมปງาหมายหลักคือวัยรุน กลุมคนรุน฿หม ทีไมีอายุอยูระหวาง แ5-ใ5 ป ป็นกลุมทีไมีความทันสมัย มีเลฟ์
สเตล์ ละมีความพรຌอมส าหรับทคนลยีสูงมาก 

 นอกจากนีๅ ระดับการศึกษา ทีไตกตางกัน มีบทบาทตอ ทัศนคติ พฤติกรรมการปຂดรับ ละความ
พึงพอ฿จของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 ผานสืไอยูทูบ สอดคลຌองกับ ปรมะ สตะวทิน ิโ5ไๆ :แแๆ ี 
กลาววา การศึกษา ป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึไงทีไมีอิทธิพลตอผูຌรับสาร ดังนัๅน คนทีไเดຌรับการศึกษา
฿นระดับทีไตางกัน ยุคสมัยทีไตางกัน ระบบการศึกษาตกตางกัน สาขาวิชาทีไตกตางกัน จึงมีความรูຌสึกนึก
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คิด อุดมการณ์ ละความตຌองการทีไตกตางกันเปอีกดຌวย ละยังสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับลักษณะ
ประชากร ตามทีไ วิล, กลด์ฮาร์บอร์ ละ ยทส์ ิWilo, Goldhabors and Yates, 1980ี เดຌระบุเวຌวา
ระดับการศึกษาป็นคุณลักษณะทางประชากรทีไส าคัญประการหนึไง ท า฿หຌคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ 
ละพฤติกรรมตกตางกัน คนทีไมีการศึกษาสูงจะเดຌปรียบ฿นการป็นผูຌรับสารทีไดี พราะป็นผูຌทีไมีความรูຌ
กวຌางขวางละสามารถขຌา฿จสารตางโ เดຌดี มักจะป็นคนเม ชืไออะเรงายโ ละถຌามีวลาพอกใจะ฿ชຌสืไอทีไ
หลากหลายกวาผูຌทีไมีการศึกษาตไ า นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับผลการวิจัยของ นัฐยา อุน฿จ ิโ55เี ทีไศึกษา
กีไยวกับพฤติกรรมการปຂดรับละทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ทีไมีระดับการศึกษา
ตกตางกัน มีพฤติกรรมการปຂดรับละครรืไองสายนๅ า ใ ชีวิต ตกตางกัน 

 ฿นดຌานอาชีพ ทีไตกตางกัน กใมีบทบาทตอ ทัศนคติ ละความพึงพอ฿จของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง 
GMM 25 ผานสืไอยูทูบ ตกลับเมมีบทบาทตอพฤติกรรมการปຂดรับของผูຌรับชมละคร 

ซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ ซึไงเมสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับลักษณะประชากร วิล,กลด์ฮาร์บอร์ 
ละ ยทส์ ิWilo, Goldhabors and Yates, 1980ี ระบุเวຌวา สถานะทางสังคมละศรษฐกิจ ดยฉพาะ
ดຌานอาชีพทีไตกตางกันจะสงผล฿หຌมีการปຂดรับสารตกตางกัน อาชีพทีไมีรายเดຌสูง มักจะปຂดรับละ
สวงหาขาวสาร หรือรืไองราวหนักโ ชน การมือง ปัญหาทางสังคม หรือศรษฐกิจ ซึไงตางจากผูຌทีไมีอาชีพ
รายเดຌนຌอย มักปຂดรับสารทีไ฿หຌความบันทิง มากกวา ชน ละคร ดูหนัง ฟังพลง ป็นตຌน ทัๅงนีๅอาจป็น
พราะ สืไอยูทูบนัๅน อยู฿นมือของคนทุกพศทุกวัย พียงคมี สมาร์ทฟน กใสามารถดูละครซีรีส์ชอง 
GMM25 เดຌทุกทีไ ทุกวลา อีกทัๅงรูปบบนืๅอหาของละครชอง GMM 25 มีความหลากหลาย สามารถขຌาถึง
กลุมคนเดຌจ านวนมาก จากผลงานวิจัยชิๅนนีๅพบวา ประภทของละครซีรีส์ชอง GMM 25 ทีไเดຌรับความนิยม
มากทีไสุดคือ ประภทมลดรามา รืไอง คลับฟรายดย์ดอะซีรีส์ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของประภทละคร 
ิปนัดดา ธนสถิตย,์ โ5ใแี ละครชีวิตริงรมย์ หรือ มลดรามา ิMelodrama) ป็นละครทีไเดຌรับความนิยม
ละดึงดูด฿จผูຌชมมากทีไสุด สรຌางขึๅนมาพืไอความบันทิง ด านินรืไองอยางสนุกสนาน ป็นรืไองทีไขຌา฿จงาย 
ดยมากมีนืๅอหาชืไอมยงกับชีวิตจริงของผูຌชม มีการรຌาอารมณ์฿หຌผูຌชมอยากติดตาม มักน าสนอรืไองราว
ชีวิตรัก ความขัดยຌง นอกจากนีๅละครซีรีส์ชอง GMM 25 ยังเดຌสอดทรกขຌอคิดค าคม ฿นรืไองของความรัก
ละการด านินชีวิตขຌาเปดຌวย ซึไงเมวากลุมตัวอยางจะป็นพศเหน รายเดຌ หรือสถานภาพ฿ดกใตาม รียกเดຌ
วา ซีรีส์ชอง GMM 25 ขຌาถึง ละเดຌกลายป็นสวนหนึไงของวิถีชีวิตอยางกลมกลืน   

 ทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการปຂดรับของผูຌ ชมละครซีรีส์ ชอง GMM โ5  
ผานสืไอยูทูบ มีความสัมพันธ์กันปานกลาง ละมีความสัมพันธ์ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ ผูຌชมมี
ทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับหในดຌวย มีนวนຌมทีไจะปຂดรับชมละครซีรีส์ชอง GMM25 ผานสืไอยูทูบมากขึๅน 
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ดิศราพร ทรงสง ิโ55ๆี ศึกษารืไอง พฤติกรรมการปຂดรับ ละทัศนคติของ
ผูຌชมทีไมีตอชองฮฮา ทางทรูวิชัไนส์ พบวา ผูຌชมทีไมีพฤติกรรมการปຂดรับสู ง มีนวนຌมทีไจะกิดทัศนคติตอ
ชองฮฮา฿นระดับสูงเปดຌวย สดงวาถຌาสามารถท า฿หຌผูຌชมรับชมชองฮฮาพิไมขึๅนเดຌ ผูຌชมกใจะมีนวนຌมทีไจะ
ชอบชองฮฮามากขึๅน สวนผูຌชมทีไเมชอบชองฮฮา กใอาจพราะวาเมคยรูຌจักชองฮฮา ละยังสอดคลຌองกับ 
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พัชรภรณ์ เกรชุมพล ิโ555ี ทีไเดຌท าการศึกษาวิจัย ทัศนคติละพฤติกรรมการสืไอสารผานครือขายสังคม
ออนเลน์฿นการสรຌางชืไอสียง กรณีศึกษายูทูบ ิYouTube) ทีไเดຌสรุปเวຌวาผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีทัศนคติชิงบวกตอ
ยูทูบละมีพฤติกรรมการสืไอสารผานครือขายสังคมออนเลน์ดยฉพาะยูทูบอยางสมไ าสมอ นืไองจาก
ทัศนคติทีไมีตอยูทูบ วาสามารถตอบสนองความตຌองการของตนเดຌ ซึไงสอดคลຌองกับนวความคิดลักษณะ
ละองค์ประกอบของทัศนคติทีไ รจอร์ ิRoger, แ้็่, pp. โเ่ – โเ้ อຌาง฿น ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 
โ55ไ, หนຌา แแี เดຌกลาววา ทัศนคตินัๅนกิดจากความนึกคิด ความชืไอ ความรูຌสึกของบุคคลตอสิไงรอบขຌาง 
วาจะป็นความรูຌสึกพึงพอ฿จ หรือเมพึงพอ฿จ ชอบหรือเมชอบ ซึไงผลของพฤติกรรมทีไตกตางกันของตละ
บุคคลนัๅนมาจากองค์ประกอบของทัศนคติทัๅง ใ ดຌาน เดຌก ดຌานความนึกคิด ป็นทัศนคติ฿นสวนของความ
ขຌา฿จ ความชืไอของตละบุคคลตอสิไงรอบขຌาง ดຌานความรูຌสึกป็นทัศนคติทีไกีไยวนืไองกับอารมณ์ ทีไมีผล
ตกตางกันเปตามบุคลิกละคานิยมของตละบุคคล ละ ดຌานการกระท าป็นองค์ประกอบของทัศนคติ
ดຌานสุดทຌายทีไกีไยวขຌองกับพฤติกรรมของบุคคล ซึไงป็นผลมาจากองค์ประกอบของทัศนคติดຌานความคิด 
ละความรูຌสึกทีไสดงออกมา฿นรูปบบพฤติกรรมตางโ จะหในเดຌวาองค์ประกอบของทัศนคติทีไเดຌกลาวมา
นัๅนมีความสัมพันธ์กับกระบวนการลือกการปຂดรับสารของบุคคลตามหลักนวความคิดกระบวนการ
ลือกสรรการปຂดรับขาวสารของ คลปปอร์ ิKlapper, แ้ๆเ, pp. แ้-โ5 อຌาง฿น ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 
โ55ไ, หนຌา ้ี ทัๅง ไ กระบวนการ อันเดຌก ขัๅนตอนการลือกปຂดรับป็นขัๅนรกของการปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารของตละบุคคลวามีความถนัดละความสน฿จ฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารจากชองทาง฿ด หาก
บุคคลนัๅนมีความคิด ความรูຌสึก ละทัศนคติทีไเมดี฿นการปຂดรับขຌอมูลขาวสารจากชองทาง฿ดชองทางหนึไง 
บุคคลนัๅนอาจลีไยงเม฿ชຌชองทางนัๅน฿นการปຂดรับสืไอกใวาเดຌ ตัวอยางชน หากผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM 

โ5 เมมีความรูຌ฿นการ สมาร์ทฟน หรืออินทอร์นใต ฿นการขຌาวใปเซต์ หรืออพพลิคชัไน ยูทูบ ผูຌชมอาจ
หลีกลีไยงการรับชมละครซีรีส์ผานสืไอยูทูบ อันนืไองมาจากความรูຌสึกทีไยุงยาก฿นการขຌาถึง ซึไงพวกขาอาจ
฿ชຌสืไออืไนทน ชน ทรทัศน์  
 ดยทัศนคติของผูຌรับชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 สวน฿หญหในดຌวย กับการลือกชมผานสืไอยูทูบ 
นืไองจากสามารถรับชมงาย สะดวก รวดรใว ซึไงสอดคลຌองกับ Schamm & Atkin (Schamm & Atkin. 

อຌาง฿น วิลาลัณย์ รืองปฎิกาณ์, โ5ไๆ, หนຌา5่ี เดຌกลาววา การลือกปຂดรับสืไอของผูຌรับสารเวຌ฿นลักษณะ
ดียวกันวา ผูຌรับสารมีนวนຌมทีไจะลือกปຂดรับสืไอทีไสามารถจัดหามาเดຌ ละสะดวก฿นการปຂดรับมากทีไสุด 
รวมถึงป็นสืไอทีไผูຌรับสารปຂดรับป็นประจ า ละนืไองดຌวยมีทคนลยีตางโ ทีไพัฒนา จึงท า฿หຌ สมาร์ทฟน 
ป็นครืไองมือทีไนิยม฿นการรับชมละครซีรีส์มากทีไสุด พราะป็นครืไองมือทีไทุกคนพกติดตัว ละสามารถ
รับชมวลา฿ดกใเดຌทีไสอดคลຌองกับเลฟ์สเตล์ของตนอง  
 ซึไงผูຌชมยุคดิจิทัลขຌาถึงอินทอร์นใตเดຌทุกทีไ ทุกวลา ประกอบกับการพัฒนาของอินทอร์นใตทีไ
ขยายครอบคลุมพืๅนทีไทัไวประทศละมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน ดยฉพาะความรใวทีไสามารถรองรับการรับชม
นืๅอหารายการผานทางทีวีออนเลน์บนวใบเซต์ มบายอพพลิคชัไน หรือสืไอซชียลนใตวิร์คตางโ อีกทัๅง
การขຌาถึงอุปกรณ์คลืไอนทีไอยางสมาร์ทฟน ละทใบลใต ฿นกลุมคนเทยกใขยายตัวอยางตอนืไอง ดยมีการ
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ขยายตัวเปสูผูຌบริภค฿นตางจังหวัดละกลุมวัยท างานทีไมีอายุมากขึๅน รวมถึงการขยายสัญญาณอินทอร์นใต
ผาน ใG/ ไG ทัไวประทศอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลຌองกับขຌอมูลการศึกษาวิจัยของ JustinGibbons ละ 
MattheีHalfin โเเ่ ทีไศึกษาการท าฆษณาผานวิดีอออนเลน์ ดยลือกวใบเซต์ YouTube จาก
การศึกษาดังกลาวพบวา ผูຌ฿ชຌ YouTube มีทัศนคติ หรือความคิดหในวาวใบเซต์ดังกลาว ปรียบสมือนทีวี
ครืไองทีไสองของพวกขาพราะสามารถลือกรับชมคอนทนท์ทีไตຌองการ ดยเมจ าป็นตຌองดูวันออกอากาศ
ตามผังของชอง สามารถดูรายการหรือละครยຌอนหลังประกอบกับเมมีขຌอจ ากัดกีไยวกับชวงวลา สามารถดู
เดຌเมจ ากัดวลา จนท า฿หຌวิดีอออนเลน์ของ YouTube ป็นทีไชืไนชอบละเดຌรับความนิยมอยางมาก ละเดຌ
สอดคลຌองกับทีไ Rogers ิแ้่ใุ แแี เดຌอธิบายถึงคุณลักษณะส าคัญของสืไอ฿หมคือ การมีปฏิสัมพันธ์เดຌงาย 
ิInteractiิityี นืไองจากป็นรูปบบของการสืไอสารบบสองทางิTีo-ีayscommunicationี มี
ความสามารถคลืไอนทีไเดຌสูง ิMobilityี ท า฿หຌสะดวกตอการพกพาเป฿นทีไตางโ ิCompactableี สามารถ
ดัดปลงปลีไยนรูปเดຌ ิConิertibilityี ตลอดจนสามารถชืไอมตอกันดยงาย ิConnectiิityี ทัๅงยัง
สามารถหาเดຌหรือ฿ชຌประยชน์เดຌ฿นทุกทีไ  ิ“biquityี มีความรวดรใว฿นการสืไอสาร ิSpeedof 
Communicationี มีลักษณะทีไเรຌพรมดน ิAbsence of Boundariesี ละมีความป็นดิจิทัล 
ิDigitali่ationี  
 ฿นชวงวลาทีไรับชมสวน฿หญรับชมทุกวันคือ โแ.เแ น. – โไ.เเ น. ซึไงสอดคลຌองกับผลส ารวจ 
พฤติกรรมการรับชมรายการทรทัศน์ละการรับรูຌตราสินคຌาสถานีทรทัศน์ดิจิทัล ของกลุมผูຌชมวัยรุน  
คณะนิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย กลาวเวຌวา วลาทีไคนสวน฿หญปຂดรับชมยຌอนหลังคือวลา 
โเ.เเ น. – โไ.เเ น. ซึไงป็นวลาทีไวัยรุนมีกิจกรรม฿นการดูทีวีผานพลตฟอร์มตางโ เม฿ชคดูผานจอทีวี
ปกติ ซึไงหากสถานีดิจิทัลอยากจะสืไอสารกับกลุมวัยรุนผานพลตฟอร์มสืไอ฿หม ชวงวลานีๅป็นชวงวลาทีไ
นาสน฿จ ฿นการสืไอสารพราะพวกขาปຂดรับสืไออยู 
 ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอ฿จของผูຌชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอ 

ยูทูบ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ละมีความสัมพันธ์ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ ผูຌรับชมชอง 
GMMโ5 ผานสืไอยูทูบ มีทัศนคติทีไดีตอการรับชมสูง จะมีความพึงพอ฿จตอประภทละครละสืไอทีไ฿ชຌรับชม
สูงตามเปดຌวย ซึไงผูຌชมละครซีรีส์ชอง GMM25 ผานสืไอยูทูบ สวน฿หญมีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับมาก ทัๅง
฿นสวนของดຌานการ฿ชຌงาน ทีไสะดวก รวดรใว ละป็นทัๅงสืไอหลักโ ฿นการรับชมละครซีรีส์ยຌอนหลัง พรຌอม
ทัๅงยังสามารถควบคุมการลนหรือหยุดองเดຌ ฿นดຌานรูปบบตางโ กใสามารถ฿ชຌงานงาย การคຌนหา หรือการ
จัดระบียบหมวดหมูของซีรีส์ ท า฿หຌผูຌชมสามารถขຌาเปดูรืไองอืไนโ ตอเปเดຌรืไอยโ ฿นสวนของดຌานพืๅนทีไ
ฆษณาทัๅงกอน ระหวาง ละหลังรับชมละครซีรีส์ เมเดຌสงผลตออรรถรสของผูຌรับชมละครซีรีส์ ตราบ฿ดทีไ
ยังมีปุຆม skip ads ิการขຌามฆษณาี ดังนัๅนความพึงพอ฿จดยรวมของผูຌรับชมละครซีรีส์กใอยู฿นระดับมาก
ดຌวยชนกัน ทัๅง฿นสวนของดຌานการ฿ชຌงาน ซึไงสอดคลຌองกับ ธงชัย สันติวงษ์ ิโ5ใ้ หนຌา แๆๆ – แๆ็ี กลาว
วา ทัศนคติกอก านิดกิดขึๅนมา ละปลีไยนปลงเปนืไองจากปัจจัยหลายประการดຌวยกัน ดยขาวสาร
ขຌอมูล ิInformation) ทัศนคติ จะมีพืๅนฐานมาจากชนิดละขนาดของขาวสารทีไเดຌรับรวมทัๅงลักษณะของ
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หลงทีไมาของขาวสาร ดຌวยกลเกของการลือกฟງน฿นการมองหในละขຌา฿จปัญหาตางโ ิSelective 

Perception) ขาวสารขຌอมูลบางสวนทีไขຌามาสูบุคคลนัๅน จะท า฿หຌบุคคลนัๅนกใบเปคิดละสรຌางป็นทัศนคติ
ขึๅนมาเดຌ ดังนัๅนหากประชาชนมีทัศนคติทีไดีตอขาวสารทีไเดຌรับ กใจะท า฿หຌกิดความพึงพอ฿จ฿นขาวสารนัๅน
ดຌวย 

 พฤติกรรมการปຂดรับ มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอ฿จของผูຌชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอ
ยูทูบ ป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ ดยกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปຂดรับชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 
ผานสืไอยูทูบ โ-ใ วันตอครัๅง ครัๅงละ แ-โ ชัไวมง ละสวนมากขณะรับชมจะตัๅง฿จชม เมท ากิจกรรมอืไน ซึไง
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 ผานสืไอยูทูบ ทบทุกวัน จนกิดความคยชิน 
กิดความรูຌสึกทีไดี ละกิดความประทับ฿จ ทัๅง฿นสวนของละคร ละสืไอยูทูบ สามารถตอบสนองความ
ตຌองการทัๅง฿นดຌานนืๅอหาของละครทีไมีหลากหลาย คຌนหางาย สวนดຌานการ฿ชຌงานของวใปเซต์ หรือ
อพพลิคชัไน ยูทูบ สะดวก รวดรใว ฿ชຌงานงาย ท า฿หຌมืไอตຌองการชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 กใจะตຌองนึก
ถึง ยูทูบ ป็นอันดับรก ละผูຌทีไรับชมชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบ ยังคงจะ฿ชຌสืไอยูทูบป็นสืไอหลักส าหรับ
รับชมละครซีรีส์ออนเลน์ตอเป ละยังมีความรูຌสึกทีไอยากนะน า฿หຌพืไอนหรือคนรูຌจัก฿ชຌสืไอยูทูบ฿นการ
รับชมละครซีรีส์ออนเลน์จากชอง GMMโ5 

ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการวิจัย  

1. ผลการวิจัย พบวา วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ชวงวลาทีไรับชมละครซีรีส์ชอง GMM 25 ผาน
สืไอยูทูบ มากทีไสุด คือวลา โแ.เแ น. – โไ.เเ น. ดังนัๅนจึงน ามาป็นนวทางการวางผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดฆษณา ละประชาสัมพันธ์ละครซีรีส์ผานทางยูทูบ หรือสืไอออนเลน์ พืไอสามารถออกบบ
ครืไองมือการสืไอสารทางการตลาดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญทีไรักชมชอง GMM 25 มีอายุระหวาง แ่-ใไ ป 
ซึไง กลุมวัยรุน คนรุน฿หม ตัๅงตดใกนักรียนเปจนถึงมหาวิทยาลัย ละวัยริไมตຌนท างาน ป็นกลุมปງาหมาย
หลัก ดังนัๅน กลุมคนพวกนีๅมักจะมีความกระตือรือรຌนสูง มีพลัง฿นการ฿ชຌจาย ป็นกลุมทีไริไมตຌน฿ชຌชีวิต฿นการ
สรຌางฐานะ ถຌาลูกคຌาทีไตຌองการฆษณาจาะตลาดคนกลุมนีๅ กใป็นอีกหนึไงทางลือกทีไตรงกลุมปງาหมาย 

3. ฿นดຌานการฆษณา฿นยูทูบ จากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของผูຌรับชมละครซีรีส์สวน฿หญ
รูຌสึกฉยโ กับการมีฆษณากอน หรือทรกระหวางการรับชม ตราบ฿ดทีไยังมีปุຆม Skip Ad (ขຌามฆษณาี 
ดังนัๅน เมควรทรกฆษณาระหวางชมละครซีรีส์อยางพรไ าพรืไอ ซึไงจะสงผล฿หຌผูຌชมสียอรรถรส เมชนนัๅน
ผูຌชมละครซีรีส์ผานยูทูบจะมีทางลือก฿นการลือกรับชมซีรีส์ผานสืไอทีไมีลักษณะหรือประภทดียวกัน฿น
ชองทางอืไนโ ทีไเมจ าป็นตຌองชมฆษณา  

4. ผูຌประกอบการผลิต DVD หรือ Box Set หรือ฿นอนาคตอาจจะมีการพคละครซีรีส์ขาย฿น 
Apple TV หรือ iTune กใตาม สามารถน าพฤติกรรมมาวิคราะห์เดຌวา ผูຌชมละครซีรีส์ชอบละครประภท฿ด 
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ซึไงสามารถลือกรูปบบการน าสนอ หรือประภทของละคร พืไอ฿หຌมีการจัดจ าหนายละคร฿นรูปบบตางโ 
เดຌอยางตรงกลุมปງาหมาย 

5. จากงานวิจัยพบวา ละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ทีไคนสวน฿หญรับชมคือละครประภทมลด
รามา ชน คลับฟรายดย์ นืไองจากป็นละครทีไผลิตมาจากชีวิตจริง ละท า฿หຌผูຌชมอิน ดังนัๅนการน าสนอ
ละครประภทนีๅควรระมัดระวัง฿นการน าสนอทีไอาจจะมีความรุนรงทางอารมณ์ พราะอาจกอ฿หຌกิดการ
ลอกลียนบบทีไเมดีเดຌ นืไองจากผูຌรับชมสวน฿หญมีอายุอยู฿นชวง โ5-ใ5 ป รองลงมาคือกลุมอายุ แ่-โไ ป 
ซึไงป็นผูຌรับชม฿นชวงวัยรุนละวัยท างาน 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครัๅงตอเป 

1. การศึกษางานวิจัยชิๅนนีๅป็นการศึกษาฉพาะจาะจงเป฿นกลุมปງาหมายของชอง GMM 

โ5 ผลงานวิจัยชิๅนนีๅอาจน าเป฿ชຌทียบคียงกับชองอืไนทีไมีกลุมปງาหมายหมือนกันเดຌ ทัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมีความ
คิดหในวา หากตຌองการทราบถึง ทัศนคติ พฤติกรรมการปຂดรับละความพึงพอ฿จของผูຌชมละครซีรีส์ ผาน
สืไอยูทูบ ควรศึกษาจากชองดิจิทัลอืไนโ ทีไเดຌผยพรละครซีรีส์ผานยูทูบ พืไอ฿หຌมีความหลากหลาย฿นดຌาน
นืๅอหา ละ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไครอบคลุมมากขึๅน 

2. นืไองจากนวนຌมพฤติกรรมการสืไอสารของผูຌบริภคปลีไยนเป มีการสืไอสารละท า
กิจกรรม฿นชองทางออนเลน์มากขึๅน สืไอสังคมตางโ จึงขຌามามีบทบาท฿นชีวิตประจ าวัน ดยฉพาะอยางยิไง
฿นกลุมวัยรุน วัยริไมท างาน ซึไงป็นกลุมปງาหมายหลักของชอง GMM โ5 ดังนัๅน ผูຌวิจัยมีความหในวา ควรมี
การศึกษาการสืไอสารการตลาด฿นสืไอออนเลน์ของชอง GMM โ5 พืไอสรຌางการรับรูຌละความขຌา฿จทีไตรงกัน
฿นมุมมองของผูຌผลิตละผูຌบริภคขຌา฿จ฿นดຌานของมุมมองผูຌผลิตมากยิไงขึๅน 

3. การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅเดຌศึกษารืไอง ทัศนคติ พฤติกรรมการปຂดรับละความพึงพอ฿จของ
ผูຌชมละครซีรีส์ชอง GMM โ5 ผานสืไอยูทูบผูຌวิจัยมีความหในวา ฿นการศึกษาครัๅงตอเป ควรท าการศึกษา
ปรียบทียบระหวาง ยูทูบ กับ Line TV พืไอ฿หຌหในถึงความตกตาง ขຌอเดຌปรียบหรือสียปรียบของตละ
สืไอวามี ทัศนคติ พฤติกรรมการปຂดรับ ละความพึงพอ฿จตกตางกันมากนຌอยพียง฿ด รวมถึงการวัด
ประสิทธิภาพของทัๅงสองสืไอ พืไอพัฒนาตอยอด ละป็นประยชน์ตอนักการสืไอสารการตลาด฿นอนาคต 
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ผลกระทบจากนวดนตรีตอการสรຌางมนภาพของนักรียนดนตรี 
฿นกรุงทพมหานคร 

The Impact of Music Styles towards Bangkok Music Students’ 
Mental Images Illustration 

 

 

พีรวัส ทันอินทรอาจ1 

วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์, Ph.D.2 

บทคัดยอ 
พฤติกรรมของมนุษย์เดຌรับอิทธิพลมาจากสืไอตางโละจากประสบการณ์ดยผานการรียนรูຌจาก

การสังกต สิไงทีไมนุษย์เดຌหในละเดຌยินจะถูกจดจ า฿นรูปบบของรูปภาพละค าพูด สิไงหลานัๅนจะถูกผลิต 
สดงซๅ าออกมา฿นรูปบบของพฤติกรรม บทความวิจัยนีๅป็นสวนหนึไงของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
ซึไงมุงนຌนหาสิไงทีไสามารถก าหนดนวทาง฿นการสรຌางความคิด พืไอกอ฿หຌกิดการสรຌางมนภาพของบุคคล 
ดยท าการศึกษาละวิคราะห์จากนักรียนดนตรี ซึไงมีนวดนตรีทีไชืไนชอบป็นตัวปร 

งานวิจัยชิๅนนีๅประกอบเปดຌวยระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพสองประภท เดຌก การวิจัยชิงทดลอง 
ละการสัมภาษณ์ชิงลึก ผูຌวิจัยเดຌชิญนักรียนดนตรี฿นกรุงทพมหานครรวม  21 คนขຌารวมการวิจัยชิง
ทดลอง พืไอ฿หຌทราบวาตละคนสรຌางมนภาพอะเรขณะทีไฟังพลงบรรลง ดยเดຌบงออกป็นสามกลุม
ตามนวดนตรีทีไตนชอบ ิคลาสสิก 7 คน จຍส 7 คน ละรใอค 7 คน) ดยตละกลุมจะเดຌฟังพลงทัๅงหมด
สองพลง พลงรกนัๅนจะป็นพลงทีไมีนวดนตรีตรงกับความชอบของตนอง อีกพลงจะป็นนวดนตรี
อืไนโ นักรียนดนตรีทุกคนถูกขอ฿หຌสรຌางมนภาพขึๅน฿นขณะทีไฟังพลง หลังจากนัๅนเดຌท าการสัมภาษณ์ชิง
ลึกทีละคน ขຌอมูลทีไเดຌรับจากนักรียนดนตรีนัๅนจะถูกน าเปอภิปรายละขอความคิดหในกับผูຌชีไยวชาญ 

 จากผลการวิจัยนัๅนท า฿หຌทราบวา นักรียนดนตรีสามารถสรຌางมนภาพดยมีตຌนบบพืๅนฐานมาจาก
มุมมองตอนวดนตรีตางโ ประสบการณ์฿นอดีต ละความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองดนตรี ซึไงผลการวิจัยนีๅ
สามารถน าเปปรับ฿ชຌ฿นรืไองการตลาดละการฆษณาพืไอกระตุຌนความตຌองการซืๅอของผูຌบริภคละยัง
สามารถการน าเปปรับ฿ชຌกับรืไองดนตรีบ าบัดเดຌ 
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Abstract 

People’s behaviors are influenced from media and experiences through the 

observational learning. What people see and hear will be remembered as an image and 

verbal, and reproduce as a behavior pattern. This article is a part of master’s thesis which 
aimed to identify what factors can influence music students’ mental image illustration 

when they are listing to music styles. 

 The research consisted with two qualitative research methodologies: the 

experimental research and in-depth interviews. The researcher asked 21 music students 

in Bangkok to participate the experimental research in order to know what they 

illustrated in their minds while listening to music. Those music students were grouped 

due to their interests in music styles (classical=7, jazz=7, rock=7). Each group was asked 

to listen to two music tracks: a music track that was consistent with their interests and an 

alternative one. They were asked to illustrate images in their minds while listening to 

these music tracks. Then, these music students were participated in in-depth interviews. 

This collected data was discussed with the experts. 

 According to the research result, music students illustrated their mental images 

based on their perceptions about each music style, experiences, and music 

understandings. From this point, this research result can be applied for use in marketing 

and advertising to motivate consumers’ purchase intention as well as be employed in 

music therapy.  

 

Keywords: Mental Images, Music Styles, Musical Elements, Perceptions 

 

Introduction 

People’s behavior can be influenced by media and real situations through   

observational learning (Pilun-owad, 2006). After observing, people may imitate some 

behaviors; however, they will select what the behavior patterns which they will portray in 

the future. Positive feedbacks will support people’s decisions to repeat these behaviors 

again, and negative feedbacks will usually lead to the opposite consequences (Capella, 

Hill, Rapp and Kees, 2010; Hagger and Chatzisarantis, 2005). 
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Schribe (2007) and Vicker (2007) mentioned that children’s behaviors are 

influenced effectively by what they see. Television programs serve as an example. 

Children are influenced by television programs in both a positive and a negative way. 

However, behavior adaptations can be controlled. According to Parents’ Intervention 

through Experimented and Quantitative Research , parents’ interventions have an 

influence on their children’s behavior adaptations (O’Connor, TMatias, Futh, Tantam, and 
Scott, 2013). On the other hand, past experience is also a factor that can impact 

behaviors (Bottos, 2007; Fox, Nobles and Akers, 2011; Hanna, Crittenden and Crittendent, 

2013). Not only so traditional media and past experience influence behavior, but now 

social media also can have a profound influence as well (Sangchanruang, 2011; Rollins, 

Nickell, and Wei, 2014; Park, Cha, Lim and Jung, 2014).   

Past research has shown that visual and verbal stimuli will change behaviors. 

Bandura’s Social Learning Theory focuses on both the imaginal and verbal learning 

systems. Thus, music can be used to study what people learn and how their learning 

processes work through media which does not consist of imaginal and verbal 

representations. According to the Effects of ”iolent Music on Children and Adolescents  
(Robert, Christenson and Gentile, 2003), lyrics in music serve as a stimulus that can trigger 

aggressive behaviors. Moreover, a music video can boost aggressive behavior adaptation. 

Besides lyrics, styles and tempo can also affect people’s behaviors. Slow tempo music 
makes people spend more time in the store during their shopping time (Pham, 2014).  

Thus, we can say that music has an effect on people’s behavior. Moreover, music 
styles are factors that can cause listeners to act out different behaviors. For this study, 

music students were selected as the main participants because they understand music 

theory. Listening is the first process of music study. Then, music students will imitate 

what they hear by singing, moving their body to the musical rhythms, and playing musical 

instruments (Houlahan and Tacka, 2008; Szonyi, 1973). Furthermore, music students will 

understand the culture of music more if they have a background in music theory, which 

includes reading musical notes and symbols. 

 

Theories, Concepts, and Related Researches 

According to Bandura’s Social Learning Theory, people can imitate behavior 
patterns which they see and hear. This learning theory consists with four processes. The 
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attention process is the first step of Bandura’s Social Learning Theory, which relates to 
what people choose to pay attention to. After that, people will remember what they 

have just seen and heard. This process is the retention process. It consists with two 

representational systems; the imaginal system and the verbal system. In this process, 

people have images of behavior patterns, and they understand how to act it from those 

representational systems. Then, the next process is the monitor reproduction process. 

People will decide to act following behavior patterns if they face similar situation to what 

they have seen and heard. Lastly, the motivation process has a detail that people will act 

the same behavior pattern again if they received a positive feedback (Pilun-owad, 2006; 

Bandura, 1977). 

As mentioned earlier, previous researches which were related to Bandura’s Social 
Learning Theory focused on how people’s behaviors were influenced from media, direct 
experiences, and their environments. In the same way, Roberts, Christenson and Gentile 

(2003) informed that people could learn aggressive behavior from lyrics. Moreover, music 

videos were reinforcements that boosted their aggressive behaviors. Thus, images and 

verbal were provided in the study. 

 However, the researcher aimed to study about the learning process from songs 

which did not provide images and lyrics. So, both representational systems were not 

served in songs. According to the study of the semiotic, meanings can be decoded to 

other forms such as languages and symbols (Stokoe, 1972). From this point, listeners may 

interpret meanings from songs if they have knowledge about music; they understand how 

to interpret music like one of languages. 

 In order to conduct research which were related to listening songs, the researcher 

adapted the Kodaly Method , which was a music study method that started with 
listening. As mentioned in the introduction, music students learning how to perform 

music through imitations (Houlahan and Tacka, 2008; Szonyi, 1973).  Nevertheless, Kodaly 

method is used in order to provide music lessons to music students. This research had a 

different point. The researcher aimed to specify how music could influence music 

students’ mental images illustration. 
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Conceptual Frameworks 

 

        Dependent Variables 

 

 

 

   

   Independent Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

As presented in figure 1, this study focuses on music interests of music students. 

Their interests are based on music styles, and each style has different consequences after 

listening. In the retention process, both representational systems, imaginal and verbal, are 

not at first considered with the music, but this study aims to determine if it is possible for 

both representational systems to be constructed through musical elements, such as 

melody, chord, tempo, and music students’ basic knowledge and perception through 
semiotics.  

  

Psychographics 

Music Interests of 

Music Students 

Retention Process 

 Mental Images 

 Representational Systems: the imaginal 

system and the verbal system 

Motivation 

 Displays of Behaviors 

 

Music Exposures 

 Music styles which match with interests 

 Music styles which do not match with 

interests 

 

Figure 1 Independent variables and dependent variables in the study 
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As mentioned previously, musical elements can refer to images or experiences 

that the music students have seen. Lanigan (1991) explained the semiotic concept by 

saying that a symbol such as words or images are able to make people think of 

something. Nevertheless, this study focused on the sound of musical instruments and if 

they could convey meanings that would create mental images. Therefore, the music 

students were asked to listen to music tracks and then decode them as mental images. 

With music styles a variable in this study, the research aimed to learn how each music 

student decoded the music tracks presented to them and how similar and different their 

mental images were. 

 

Research Objectives 

To identify how music tracks can influence music students’ mental images 
illustration 

 

Research Questions 

What factors can influence music students’ mental image illustration when they 
are listing to music styles. 

 

Research Assumptions 

Perceptions, experiences, and music knowledge can influence music students’ 
mental image illustration while listening to different music styles. 

 

Methodologies 

 This research comprises two qualitative methods: experimental and in-depth 

interviews. In the experimental research, music students were asked to listen to music 

Decodin
Music Styles A Mental 

Image 

Behaviors 
Transmitting 

Figure 2 The process of learning behaviors with music styles as the stimulus 
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tracks and illustrate images that come into their minds. The music tracks consisted of 

three different music styles: classical, jazz, and rock. Following this phase, an in-depth 

interview with each music student as well as three experts was conducted to gain added 

data to analyze with the collected data from the experimental study. 

 

Size of Participants and Measurements of Choosing Participants 

There were two kinds of participants in the study: music students and experts. 

Music students, the main participants, were asked to participate in the experimental 

research and in-depth interviews. The interview format with experts was a discussion 

about the collected experimental data collected from the music students. The music 

students and experts were selected as follows: 

 

1) Music Students 

The suitable age range of music students for this study was 15-24 years of age, 

because music students under 15 years might not clearly know what kind of music holds 

their interests, while those over 24 years of age might display behaviors shaped by 

various factors. In addition, music students who were not sui juiris (under 20 years of age) 

had to submit consent forms signed by their legal guardians giving permission to 

participate in the study. Guardians were provided details about the research. 

Music students were selected randomly. There were 21 music students who 

participated in this study. They were grouped based on their interest in a musical style 

(classical=7, jazz=7, rock=7). Each group was studied separately. 

2) Experts 

This research is related to knowledge of music study and communication arts. So, 

the interviews with expert, comprising three academic researchers in these fields, were 

conducted after collection of the data from the music students.  The first expert was Dr. 

Suwanna Wangsophon, a lecturer in music studies at the Faculty of Education, 

Chulalongkorn “niversity and vice president of CMG Central Trading’s Kawai Music School. 
The second expert was Assoc. Prof. Dr. Narutt Suttachitt, a lecturer in music studies at the 

Faculty of Education, Chulalongkorn University, considered an expert in the Kodály 

method and music psychology. The third expert participant was Asst. Prof. Dr. Tatri 

Taiphapoon, who teaches communications at the Faculty of Communication Arts, 
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Chulalongkorn University. To analyze the collected data most effectively, the experts’ 
interviews were conducted as unstructured interviews.  

 

The Experimental Research 

 All twenty-one music students participated in the experimental research. 

Permission was granted to use the facilities at the Yamaha Music School, Seacon Square, 

to conduct the research with participants in the classical and rock music groups. The data 

collection of the jazz music group was conducted at the recording room of the Faculty of 

Fine Arts, Srinakharinwirot University. All jazz music students in the study are university 

students. Every room used in the study was sound proofed. 

All data was collected by the researcher alone. Each group was studied 

separately. The first step was giving participants answer sheets, which consisted of the 

following questions: 

1. Listen to the first music track, and answer this question: what images does it 

create in your mind? 

2. Listen to the second music track, and answer this question: what images does it 

create in your mind? 

According to questions, participants were asked to listen to two music tracks; the 

first one was the participants’ preferred music style, and second one was an alternative 

style. After they listened to each music track, they were asked to write down what came 

into their mind while listening to the track.  

Measurements of song selection included musical style and tempo as people 

tend to pay attention to familiar songs and slow beat songs (Santos and Freire, 2013; 

Pham, 2014). In addition, all music tracks were instrumentals only; lyrics were not a factor 

in this study. Furthermore, the tracks were all original versions. The first piece that each 

group listened was of a preferred musical style. Classical music students listened to 

Frédéric Chopin’s Nocturne in C Sharp Minor Opus: Posthumous , which has been the 

examination music of the London College of Music Examination Grade 8 in 2013-2017. 

Jazz music students listened to the original version of Miles Davis’s Blue in Green , 

which is the third track of his King of Blue  album recorded in 1959. Lastly, rock music 

students listened to Mogwai’s The Sun Smells Too Loud , which is the fifth track of 

The Hawk is Howling  album recorded in 2008. The second piece that each group 
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listened to was from an alternative music style. Classical music students listened to the 

original version of Miles Davis’s Blue in Green ; Jazz music students listened to Mogwai’s 
The Sun Smells too Loud ; and Rock music students listened to Frédéric Chopin’s 
Nocturne in C Sharp Minor Opus: Posthumous . 

After all data was collected for the experimental research phases, an in-depth 

interview was conducted with each music student. 

 

In-depth Interview 

The In-depth interview in the study consisted with two parts: music students and 

experts. Questions interviews for music students were designed in relation to attitude 

toward music styles, behavior, and experiences in the past. Past experiences have an 

effect to behavior patterns (Bottos, 2007; Fox, Nobles and Akers, 2011; Hanna, Crittenden 

and Crittendent, 2013).  

Results of the interview question will be compared to the collected data from the 

experimental research in order to identify the relevance between perception, mental 

images, and behaviors. After that, the researcher will conduct interviews with experts to 

compare and contrast answers to the analysis. In order to get effective answers, both 

interviews will be semi-structure interviews in order to get various answers and identify 

bias that may occur. 

 

Research Results 

Code names were used to represent each music student in the study. The 

classical music group included: C1, C2, C3, C4, C5, C6, and C7; the jazz music group: J1, 

J2, J3, J4, J5, J6, and J7; and the rock music group: R1, R2, R3, R4, R5, R6, and R7. 
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Classical Music Students’ Mental Images 
 

Code 

Names 

Mental Images 

Frédéric Chopin’s Nocturne in C 

Sharp Minor Opus: Posthumous  

The Original Version of Miles 

Davis’s Blue in Green  

C1 It was a dancing party in The Mask of 
Zorro Movie (1998).  The song is 
classical and profound.  

There were people sitting in a 

restaurant at central garden. There 

were voices coming from a waterfall 

and the wind. 

C2 It was night time, and someone sat 

and looked out at the sea. There was 

a strong wave, and full moon in the 

scene. 

There was a very beautiful woman 

walking along a street in France, 

shopping something. Other people 

looked at her while she walked past 

because she was so beautiful. 

C3 It started with one woman who was 

very sad about something. She felt 

lonely, and she walked somewhere 

endlessly alone. Then, she thought  

In this song, there are two people, a 

woman and a man, in a luxurious 

restaurant. The man tries to get to 

know the woman, so he can ask her  

 about how she just broke up with her 

boyfriend. She thought about their 

happy days. Suddenly, she felt an 

angry rage as she thought about the 

day she and her boyfriend argued and 

hurt each other physically and 

emotionally. She felt enormous pain. 

In the end, she realized that 

everything is over, which left her 

alone in the cold night. 

out on a date. They spend time 

together then during the day and 

enjoy a sweet moment. They then 

spend the whole night together. 

When the sun comes up, they just 

separately walk away, having fulfilled 

their needs. They both hope they will 

see each other again. 

C4 It was a dance party in former times. 

The music consists of various tempos 

and emotions. 

It was an exciting, yet confusing 

voyage in Europe during the first 

phase. Then it turned peaceful at the 

end of the piece.  
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Code 

Names 

Mental Images 

Frédéric Chopin’s Nocturne in C 

Sharp Minor Opus: Posthumous  

The Original Version of Miles 

Davis’s Blue in Green  

C5 It was a big place, enjoying good 

weather. People enjoyed their 

activities. In the middle part of this 

piece, there was a scene of a 

waterfall and birds. In addition, there 

was a dance party in a wide space 

that overlapped with the scene of 

nature. 

 

There was a café where a jazz combo, 

featuring a piano and trumpet.  

C6 An old Western man told young 

persons the story of his life when he 

was a young adult.  

In the first part of this piece, a girl 

performed a ballet. However, when 

the trumpet began to play, the scene 

changed immediately to a bar where 

people were drinking. There was a 

snooker table and an unhappy 

woman sang a slow tempo song on 

the stage. 

C7 I was riding a horse with my gun in the 

desert.  

I was driving a 1968 Volkswagen 1968 

at the Asok Intersection. The traffic 

was bad, and it was raining. I picked 

up my cigar and lit it with a match. 

Table 1 Classical music students’ mental images from Frédéric Chopin’s Nocturne in C 

Sharp Minor Opus: Posthumous  and The Original ”ersion of Miles Davis’s Blue in Green . 
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Jazz Music Students’ Mental Images 
 

Code 

Names 

Mental Images 

The Original Version of Miles 

Davis’s Blue in Green  

Mogwai’s The Sun Smells too 

Loud  

J1 There was a couple dancing alone 

among candlelight on a beach. Only 

the wind and waves could be heard. 

They danced slowly to the music’s 
rhythm as the woman nestled happily 

against the man’s chest. 
 

There was a factory that built robots. 

These robots were useful. Each were 

assembled on a long conveyor belt 

until they were complete. 

J2 It seemed to be an image of 

loneliness. However, this loneliness 

was expressed gently through the 

storytelling. 

The music’s rhythm was relaxing to 

the listeners. I wanted to move my 

body while I listened and imagined 

about travelling and adventure. 

J3 A middle aged man sat and waited for 

something at a hotel’s basement bar. 

At the end, he decided to let his 

awkward feelings go and to stop 

waiting. 

This was a journey that repeatedly 

passed scenic landscape, towns, and 

people, as a person walked forward 

slowly. 

 

J4 

A woman missed someone a lot, but 

all she can do is think about them. 

A plane was flying, and at each solo 

of a different instrument, if would 

face a new obstacle, but nothing 

could stop it. 

J5 The music reminded me of a sad 

experience. As the instruments 

changed, situations which were 

thought of changed as well. 

 

The rhythm reflected an adventure or 

voyage. 
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Code 

Names 

Mental Images 

The Original Version of Miles 

Davis’s Blue in Green  

Mogwai’s The Sun Smells too 

Loud  

J6 A man dreamed about a beautiful 

woman he liked, but could nothing 

about because she was with another 

man. The tone was sad. Moreover, 

there was a scene of a magnificent 

dance party. 

 

A man walked happily on a pathway 

which had no end. A lot of things 

came to disturb him, but he did not 

stop. The colors of the scene changed 

continually. The image was not real; it 

was a cartoon. 

J7 A woman drove a car while it was 

raining. She wanted to go home. As 

she drove, she thought about her 

past, which consisted of happy and 

sad experiences. 

An adventurous young man explored 

the world. He left his hometown, and 

aimed to achieve his goal. He thought 

of people who supported him and his 

own intention. 

Table 2 Jazz music students’ mental images from the original version of Miles Davis’s 
Blue in Green  and Mogwai’s The Sun Smells too Loud .  
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Rock music Students’ Mental Images 
 

Code 

Names 

Mental Images 

Mogwai’s The Sun Smells too 

Loud  

Frédéric Chopin’s Nocturne in C 

Sharp Minor Opus: Posthumous  

R1 A cheerful man was walking with a 

smile. The speed of this world was 

was twice as fast as our reality. 

A middle aged man talked about his 

life, but it was not clear how it was. 

The scene was a castle. 

 

R2 There were people happily 

performing music on grassland in 

some hills. 

The scene was of London in the 

1800s. There were a church and 

smoke as well as a few people. 

 

R3 The rhythm reminded one about a 

victory in war. There were Western 

soldiers dressed in ancient-style 

uniforms. 

The slow beat and melodies created 

an image of a couple quarreling. The 

man walked away, and the woman 

felt sad that she should not make him 

angry. 

R4 The music encourage me to walk 

forward, I saw myself walking with 

confidence. 

 

It was sad, like someone crying, 

because of the music’s gray tone. 

R5 A man walked on the sky. When a 

guitar played, it created obstacles. 

A woman felt sad, but it was not clear 

what the cause was. She despaired 

about her life. 

 

R6 There was an exciting and fun voyage 

at the sea. 

There was a feeling of sadness. I saw 

myself in my room. I thought of 

previous problems, such as my 

studies and performing. It was a 

flashback. 

R7 There was a band happily performing. An old Western man played piano on 
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Code 

Names 

Mental Images 

Mogwai’s The Sun Smells too 

Loud  

Frédéric Chopin’s Nocturne in C 

Sharp Minor Opus: Posthumous  

The band consisted of five or six men 

in rock musician costumes performing 

in a garage. 

the stage. The song was sad. There 

was a woman watching him play. She 

thought of her son who was not with 

her and happy memories that shared.  

Table 3 Rock music students’ mental images from Mogwai’s The Sun Smells too Loud  

and Frédéric Chopin’s Nocturne in C Sharp Minor Opus: Posthumous  

Assumption testing  

During the interview with Tatri Taiphapoon (22nd April, 2016), he talked about 

learning behaviors through linguistic systems. People will learn behaviors if they are 

stimulated by a language they understand. In other words, ordinary people do not 

understand music like music students. At the same time, a musical composition may refer 

to something, but in code, for example, a television program’s introductory music and 

jingles, or sound logos, for brands, products, services, or an organization. When people 

hear this music, they will recognize what marketers want them to think of. These are 

semiotic concepts. Taiphapoon (ibid) explained that music students have the ability to 

decode musical compositions if their music teachers have taught them about musical 

elements. According to the table 1, C2 and C5 illustrate an image of a flowing stream. 

Both study respondents said that Frédéric Chopin’s Nocturne in C Sharp Minor Opus: 

Posthumous  has a section, which starts at a high pitch and slowly descends in tone. This 

reflects what their music teachers have told them about how they should think of a 

flowing stream when they play scales. 

 Furthermore, C5 explained that she thought of a dance party similar to a scene in 

a film that she had watched but could not remember the title. C1 had a similar 

impression, explain that he imagined a dance party scene from the film, The Mask of 

Zorro  (1998), and C4 said they had heard this kind of music at a prom. However, C1’s 
and C4’s mental images were different from C5’s, because they thought of a party that 

took place in former times and later provided similar answers during their in-depth 

interviews. Classical music is thought to be from former eras and, thus, this affects their 
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perceptions, much like Taiphapoon (ibid) explained when discussing how knowledge and 

experience will have an influence on an individual’s imagination . 

 This concept was also found in the jazz music students’ mental images. According 
to table 2, J2, J4, J5, J6, and J7 imagined similar scenes when they listened to the original 

version of Miles Davis’s Blue in Green . During the in-depth interviews, each jazz music 

student gave very similar answers about their perceptions based on the jazz music, saying 

the music was very creative. Jazz performers improvise and perform variations inspired by 

their personal feelings. This was quite different than the answers of the classical music 

students, who described very different mental imagaes. C1, C5, and C6 thought of people 

dining in a café, a restaurant or pub where jazz was being performed. C1 and C5 said that 

they had been to similar places before, and C6 mentioned about a scene that she had 

seen in a film.  

 Nevertheless, Mogwai’s The Sun Smells Too Loud  was a piece that stimulated a 

similar image for most of the music students. Ten of the students said the music created 

images of a voyage (Jazz students=6 and rock students=4). In addition, R2 and R7 thought 

of bands happily performing music, but in different settings. It is interesting to note that 

R2’s mental image was similar to a music video of The Sun Smells Too Loud ; however, 

he claimed that he had never seen it. 

 Thus, we can see how music can influence students’ mental images or stories in 

the participants’ minds, which agrees with Bandura’s Social Learning Theory; people may 

create images from their imagination, or recall information in their memories when they 

face similar situations (Pilun-owad, 2006). Suwanna Wangsophon (22nd March, 2016) told 

of a case in which her third-year music student’s behavior was influenced by her father. 

Firstly, her father is a car racer and a drummer. She said the child had actually heard rock 

music since she was in her mother’s womb. Now, when she studies music, she always 

acts like she’s driving a car and can create a perfect musical beat by clapping her hands 

(musical beat is a unit of time). Wangsophon (ibid) explained that this reflects the learning 

process of humans.  

According to the Kodály Method, music students start learning about music by 

listening. They then imitate what they have heard by singing and moving their bodies 

(Szonyi, 1973). Furthermore, Wangsophon (22nd March, 2016) told that some rock music 

students make decisions based on emotions. Taiphapoon (22nd April, 2016) agreed with 
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this answer, saying that rock music arouses people’s emotions and can affect their 

behaviors. Taiphapoon (ibid) went on to say that music students understand musical 

elements. They are much like a language if those elements have encoded meanings. 

Moreover, music tracks that the researcher asked music students to listen to in the 

experimental research could influence them to illustrate mental images. According to the 

study of semiotic, music tracks were signifiers. When music students listened to them, 

they decoded meanings. Those meanings were related to their perception about music 

styles, their experiences, and music understandings. Then, they illustrated their mental 

images based on these factors. 

 

 

 

 

 

Figure 3 The process of music students’ mental images illustration  

 In figure 3, music students illustrated mental images by interpreting music tracks 

to meanings. According to the analysis, music students who had similar mental images 

while listening to a same music tracks told similar stories about their perceptions, 

experiences, and music understandings in their in-depth interviews. Because of these 

factors, music students who were interested in a same music style might illustrate similar 

mental images.  

 

Discussion 

According to the research result, music students could decode images from music 

tracks that they listen to. These music tracks consisted with musical elements that were 

encoded meanings conveyed by music teachers, music lesson documents, previous 

experience, and perceptions. The study of semiotics relates to this: the signifier refers to a 

signified, or meaning, component (Leeds-Hurwitz, 1993). In this study, Frédéric Chopin’s 
Nocturne in C Sharp Minor Opus: Posthumous , the original version of Miles Davis’s 
Blue in Green , and Mogwai’s The Sun Smells Too Loud  served as encoded signifiers, 

and the music students decoded, or transformed, the encoded signifiers into meanings. 

Then, they encoded those meaning into mental images. Taiphapoon (22nd April, 2016) 

Were  

decoded 

to Music Tracks/ 

signifiers 
Music Students 

Listened 
Meanings 

Mental  

images 

Were  

encoded 

to 
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explained that these three musical compositions are not new, and the participants might 

have previous experience with them. Although the music students said they did not 

remember hearing them before, they could have subconscious memories related to one 

or all of the pieces.  

As stated previously, the music students could imagine mental images when they 

listened to music. According to a retention process of Bandura’s Social Learning Theory, 
two main representational systems in observational learning are imaginal and verbal. The 

verbal system supports images in memory by coding. The combination of sound and 

image can form a word, because sound can lead people to think of images. However, 

people use symbols to refer to words. Moreover, they use a set of symbols to represent 

a word, as well, which are considered as concepts of language (Lanigan, 1991). 

Meanwhile, musical elements have coded meanings conveyed by music teachers and 

documents. Taiphapoon (22nd April, 2016) said that based on this concept, music also 

acts as a language. Music students are thus able to interpret musical elements as they 

listened to music into mental images.  

This research aimed to learn how music students imagine mental images. The 

experimental research and in-depth interviews were conducted under conceptual 

frameworks that the researcher designed. According to the interview with Taiphapoon 

(ibid), he said that the music students might have heard one or all of the three 

compositions used in the study before. So, they might have coded meanings created by a 

music student’s previous experience. Their compositions used in further research should 

be original. Suttachit (7th April, 2016) added that musical elements can be separated still 

further. Therefore, in a further research, only melodies from each music styles should be 

employed as a treatment. 

However, this article is a part of master’s thesis. The researcher presented a 
testing result of the first assumption which was the answer of the first research question. 

Specific musical elements, perceptions, experiences, music understandings, and music 

students’ behaviors were discussed in the other part of the thesis. 
Lastly, this research can serve as a pilot for further study on how people decode 

music. It does support the idea that music can produce a message in communication. 

Thus, it can be applied for use in marketing and advertising to motivate consumers’ 
purchase intention as well as be employed in music therapy.  
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Conclusion 

This study comprised two qualitative research methodologies: experimental 

research and in-depth interview. Twenty-one music students were divided into groups 

based on their interests in a music style: classical, jazz, and rock. According to the 

Assumption 1 testing, music students can imagine mental images. They can thus decode 

meanings by listening to music. According to Bandura’s Social Learning Theory, people 
can decode messages through observational learning and watching media. Those 

messages are remembered as images and verbal symbols. Then, people’s behavior will 
be influenced when they see or experience a similar situation. If music students could 

imagine mental images in the experimental research, those mental images might have an 

impact on their behaviors. 

In addition, musical elements serve as factors that music students focus on when 

imagining mental images. Music students who are interested in the same music style 

tended to focus on the same elements due to their perceptions and understanding of 

music. 

 

Recommendation 

The researcher focused on music students’ interests in music styles and which 

musical elements they focused on as variables. There are other psychological factors 

such as social norms, cultures, and activities, which were not considered. Further research 

could be able to expand this study by choosing participants from various ethnicities and 

conducting research based on their music interests together with other psychological 

factors. 
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Analysis of narrative in the film Les Misérables 

 

 

ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ1 

อัศวิน นตรพธิ์กຌว, Ph.D.
2
 

บทคัดยอ 

การศึกษารืไองนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ แ. พืไอวิคราะห์รูปบบการลารืไองของภาพยนตร์รืไอง Les 

Misérables (โเแโี  โ. พืไอศึกษาสัมพันธภาพระหวางบริบททางสังคมของภาพยนตร์กับการสรຌางตัว
ละคร งานวิจัยฉบับนีๅป็นชิงคุณภาพบบการวิคราะห์จากตัวบท ิTextual Analysis) ดย฿ชຌรูปบบ
กระบวนการ Interpretive Analysis ผานการตีความหมายดຌวยตนอง 

ผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅ พบวารูปบบการลารืไอง฿นภาพยนตร์รืไอง Les Misérables  มีรืไองราวทีไ
ผสมผสานรืไองราวของความรัก คุณคาของความดี ความขัดยຌงทีไกิดขึๅนระหวางมนุษย์กับมนุษย์ดຌวยกัน 
ผานการลารืไองบบรูຌรอบดຌาน ทีไเรຌซึๅงขຌอจ ากัดทางดຌานวลา นอกจากนีๅผูຌวิจัย พบวาบริบททางสังคมทีไเดຌมี
การน าสนอ฿นภาพยนตร์ตกตางเปจากปัจจุบันมากพียง฿ด สิไงทีไกลาวมาเม฿ชຌขຌอจ ากัด฿นการน าสนอ 
พราะจากการปรียบทียบบริบททางสังคมภาย฿นภาพยนตร์ ละ฿นหตุการณ์ของลกหงความป็นจริง 
กลับท า฿หຌผูຌวิจัยเดຌรียนรูຌวามนุษย์ตางผชิญกับหตุการณ์ทีไป็นหมือนวัฎจักร หรือวงจรทีไรอวลาจะ              
หมุนวนกลับมาบรรจบกันอีกครัๅง 

 

ค าส าคัญ: Les Misérables  รูปบบการลารืไอง  บริบททางสังคม สัมพันธบท  
 

  

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปริญญาอก คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

 The objectives of this research are 1) to do the narrative analysis in the film Les 

Misérables (2012), 2) to study the relationship between character-building and the social 

context of Les Misérables film. This is a qualitative text analysis, using interpretive 

analysis. 

 The findings of research are as follows. This Les Misérables film mix with narrative 

is a story about a love story, values of goodness and the conflict between man and man. 

Omniscient was a method of storytelling and time is not limited. In addition, the 

researchers found that social context presentation is not limited. However, the past social 

context was so much different from the present social context. Because of that, contrast 

between the social context of Les Misérables film and the incident occurred. The 

researchers learned that humans were confronted with cyclical events and waiting time 

to converge again. 

Keywords: Les Misérables, The narrative style, social context, Intertextuality 

 

ทีไมาละความส าคัญ 

 วรรณกรรมรืไอง Les Misérables ถูกประพันธ์ขึๅนดยนักขียนชาวฝรัไงศสทีไชืไอวา  Victor Hugo 
ดยรืไองราวถูกประพันธ์ขึๅน฿นป ค.ศ. 1845 ตผูຌประพันธ์เดຌหยุดการขียนลงจากการเปขຌารวมกับฝຆาย
สาธารณรัฐ ละริไมประพันธ์อีกครัๅง฿นป ค.ศ. 1852ละสรใจสิๅน฿นป ค.ศ. 1862 มืไองานขียนเดຌรับการ
ตีพิมพ์ เดຌรับการตอบรับจากทัไวทัๅงยุรป จนถูกขนานนามวาป็น ...ป็นดอกเมຌหงชีวิต ป็นความหวังของ
ผูຌทีไหมดหวัง ป็นคัมภีร์ของผูຌทีไสุภาพออนยน ป็นหนังสือทีไจรรลงลก฿หຌสะอาดหมดจดดຌวยเฟหงรัก... 
(ลุงค า ทีมงานนิตยสารตวย’ตูน, โ55ๆ, โเ มกราคมี   

วรรณกรรมชืไอกຌองลกรืไอง Les Misérables เดຌถูกน ามาปลป็นภาษาเทยครัๅงรกดย คุณชนิด 
สายประดิษฐ์ ละถูกตีพิมพ์ครัๅงรก฿นประทศเทย฿นป พ.ศ. 2504 ละ฿ชຌชืไอภาษาเทยวา หยืไออธรรม 
ตอมา คุณวิภาดา  กิตติกวิท เดຌ฿ชຌวลาถึง ใ ป฿นการปลจากตຌนฉบับภาษาฝรัไงศส จนส ารใจป็นฉบับ
สมบูรณ์฿นป พ.ศ. โ55ใ  ละยังคงชืไอภาษาเทยวา หยืไออธรรม ละพิไมค าวา ฉบับสมบูรณ์ ตอทຌาย
ชืไอรืไอง ิวิภาดา กิตติกวิท, โ555, กันยายน แๆี  

จากการทีไวรรณกรรมรืไอง Les Misérables เดຌรับความนิยมป็นอยางมากท า฿หຌตอมาเดຌมีการจัก
ท าป็นละครพลงครัๅงรก฿นป พ.ศ. 2523 ละหลังจากนัๅนกใมีการดัดปลงรืไองราวพืไอน าสนอผานจอ
งินละจอกຌวอีกหลากหลายครัๅง ละ฿นป ค.ศ. 2012 วรรณกรรมรืไอง Les Misérables เดຌถูกจัดท าขึๅน
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฿หม฿นรูปบบของภาพยนตร์ ภาย฿ตຌการก ากับของ Tom Hooper ตัวหนังมีจุดดนของการป็นละครพลง 
ิMusical) ทีไตัวหนังทบเมมีบทสนทนา ต฿ชຌบทพลง฿นการสืไอสารละลารืไอง฿นบทพลงทุกพลงตลอด
ระยะวลาแ5่ นาที 

ภาย฿นภาพยนตร์รืไอง Les Misérables ป็นการลารืไองราว฿นชวงป ค.ศ.แ่แ5-แ่ใโ ดยมี
รูปบบการลารืไองทีไบงรืไองราวออกป็น 3 องค์ ฿นองค์รกป็นรืไองราวริไมตຌนขึๅน฿นป ค.ศ. แ่แ5 ซึไง
ป็นชวงหลังจากการปฏิวัติฝรัไงศส โๆ ป  ดยรืไองเดຌกลาวถึงตัวละครตัวส าคัญของรืไอง คือ Jean 

Valjean ิณอง วัลณองี ชายหนุมทีไตຌองถูกจ าคุกถึง 19 ป ดยทษทีไเดຌรับจากการขมยขนมปังพียงกຌอน
ดียว 5 ป ละอีก14 ป ป็นการทีไชายหนุมการพยามหลบหนีออกจากคุก มຌชายหนุมจะเดຌรับอิสรภาพต
ความผิดทีไคยท า กลับติดตามคลຌายงาทีไคอยติดตามตัว ท า฿หຌผูຌคน฿นสังคมตางตีตราวาป็นคนชัไว ตดຌวย
ความมตตาทีไบาทหลวงเดຌมอบ฿หຌ ท า฿หຌ ชายหนุมหลุดพຌนจากพันธนาการของความคิด จากการคิกวา
ตนองจะเมสามารถทีไจะกลับตัวป็นคนดีเดຌ ละชายหนุมเดຌหลบหนีออกจากมือง พืไอเปริไมตຌนชีวิต฿หม  

฿นองค์ทีไสองป็นชวงตอจากองค์รก ่ ป ดยริไมตัๅงตป ค.ศ. แ่โใ ป็นชวงทีไตัวละครอกของ
รืไองคือ Jean Valjean ิณอง วัลณองี  เดຌรับการยอมรับจากคน฿นสังคม จนเดຌรับลือก฿หຌป็นนาจก
ทศมนตรีของมือง ละมีรงงานป็นของตนอง ตชคชะตากลับพา฿หຌตຌองพบจอกับความปลีไยนปลง
฿นชีวิตอีกครัๅง จากการตຌองกลับเปพบจอกับ Javert (ฌาวร์) นายต ารวจทีไมีความคิดวา กฎหมายคือสิไงทีไ
ความยุติธรรมทีไสุด ละ Javert (ฌาวร์) กใพยายามตามหา Valjean พืไอ฿หຌกลับเปรับทษทีไหลบหนีการ
รายงานตัว ละ฿นองค์ทีไ 2 ยังเดຌทรกรืไองราวของ Fantine ิฟองตีนี หญิงสาวถูกคน฿นสังคมรังกียจจาก
การทีไมีลูกนอกสมรส ละตຌองพบจอกับชะตากรรมทีไหนຌาหดหู฿จ ละตຌองมาสียชีวิตพราะรครຌาย 

 ฿นองค์ทีไ 3 ของรืไองยกลาวถึง ้ ปถัดมา฿นป ค.ศ. แ่ใโ มຌ Valjean เดຌริไมตຌนชีวิต฿หมอีกครัๅง
ตตຌอง฿ชຌชีวิตอยางหลบซอน จากการตามลาตัว Javert (ฌาวร์) ละการชวยรับลีๅยงลูกสาวของ 
Fantineิฟองตีนี  ท า฿หຌหในถึงความสียสละของคนทีไเดຌชืไอวาพอ ละภาย฿นรืไองยังมีการทรกตัวละคร 
Enjolras ิอองฌาราส์ี ละMarius ิมาริอุสี ทีไป็นหัวหนຌากนน ากลุมนักศึกษาทีไตຌองการสรีภาพ ละ
ความสมอภาค฿หຌกิดขึๅน฿นสังคม ดย Victor Hugo ผูຌตงวรรณกรรมเดຌ฿ชຌตัวละคร Marius ิมาริอุสี ป็น
ตัวทนของตนนอกจากนีๅรืไองราวยังสอดทรกรืไองความรักของหนุมสาว ระหวางตัวละคร Cosette (ค
ซใตต์) ละ Marius ิมาริอุสี นอกจากนีๅรืไองราวยังสอดทรกรืไองของการ฿หຌอภัยทีไท าลายก าพงทีไขวาง
กันความถูกตຌองกับการปຂด฿จถึงความจริงของชีวิต ทีไบางครัๅงกรอบความคิด฿นรืไองของความถูกตຌองทีไคน
หมูมากป็นผูຌ฿หຌค านิยามนัๅนอาจเม฿ชความถูกตຌองทีไทຌจริง 

นอกจากนีๅจากการทีไภาพยนตร์รืไอง Les Misérables มีการดัดปลง฿หຌมีรูปบบป็นละครพลง 
ท า฿หຌสามารถขຌา฿จถึงบริบทของสังคม กรอบนวความคิดทีไสอดทรกจากการกระท าของตัวละครตาง โ 
ละการมีสวนผสมทีไลงตัวนีๅท า฿หຌภาพยนตร์รืไอง Les Misérables ตราตรึง฿จผูຌทีไเดຌรับชม ละสามารถ
ควຌารางวัลออสการ์ครัๅงทีไ ่5 ป ค.ศ. โเแใ เดຌถึง ใ รางวัล คือรางวัลนักสดงสมทบหญิงทีไสดงน าดย 
Anna Hathaway เดຌรับบทป็น Fantine รางวัล฿นสวนของการตงหนຌาละทรงผม ละรางวัลผสมสียง 
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ละภาพยนตร์รืไอง Les Misérables ยังเดຌรับรางวัลจากวทีลูกลกทองค า ประจ าป โเแใ ฿น ใ สาขา
รางวัลดຌวยกันเดຌก ภาพยนตร์ยอดยีไยม สาขาตลกหรือพลง  Hugh Jackman เดຌรับรางวัลสาขานักสดง
ชายยอดยีไยม ละ Anna Hathaway เดຌรับรางวัลสาขานักสดงสมทบหญิงยอดยีไยม นอกจากนีๅ
ภาพยนตร์มีรายเดຌรวมจากการขຌาฉายทัไวลก ป็นจ านวนงิน แไ่,่เ้,็็เ ลຌานหรียญสหรัฐฯ จากทุน
สรຌางพียง ๆแ ลຌานหรียญสหรัฐฯ ิPele Pae, โเแใ, โ็ Feb) 

ผลงานการประพันธ์ของ ฮูก ทีไถูกดัดปลงออกมา฿นรูปบบของภาพยนตร์ มีรูปบบของการน า
รืไองราวทางประวัติศาสตร์ผสมจินตนาการละอุดมการณ์ ผานการลารืไองราว฿นบบละครพลง ทีไ
กระตุຌนอารมณ์ความรูຌสึกของผูຌชม นอกจากนีๅจากการศึกษางานวิจัยตาง โ พบวามีผูຌทีไศึกษากีไยวกับการ
วิคราะห์การลารืไอง฿นภาพยนตร์อยูจ านวนมาก ตยังเมผูຌ฿ดทีไศึกษารูปบบการลารืไอง฿นภาพยนตร์
รืไอง Les Misérables จึงท า฿หຌผูຌวิจัยตัดสิน฿จศึกษารืไอง การวิคราะห์การลารืไอง฿นภาพยนตร์รืไอง 
Les Misérables ดยผูຌวิจัยลือกทีไจะศึกษาภาพยนตร์รืไอง Les Misérables ทีไฉาย฿นป ค.ศ. โเแโ จน
ท า฿หຌสามารถควຌารางวัลทีไป็นจากหลากหลายสถาบัน ซึไงถือป็นครืไองการันตีถึงคุณคาของภาพยนตร์  

ค าถามน าวิจัย 

แ.  รูปบบ฿นการลารืไองของภาพยนตร์รืไอง Les Misérables (โเแโี ป็นอยางเร 

โ.  สัมพันธภาพระหวางบริบททางสังคมของภาพยนตร์กับการสรຌางตัวละครป็นอยางเร 

วัตถุประสงค ์  

แ. พืไอวิคราะห์รูปบบการลารืไองของภาพยนตร์รืไอง Les Misérables (โเแโี 

โ. พืไอศึกษาสัมพันธภาพระหวางบริบททางสังคมของภาพยนตร์กับการสรຌางตัวละคร 

ขอบขตงานวิจัย 

 ขอบขตชวงวลา: ผูຌวิจัยศึกษาภาพยนตร์รืไอง Les Misérables ผลิตขึๅนป็นภาพยนตร์฿นปค.ศ. 
โเแโ ทีไสามารถรับชมเดຌ฿นรูปบบ DVD 

 ขอบขตทางดຌานการศึกษา: ผูຌวิจัยศึกษาภาพยนตร์รืไอง Les Misérables ทีไถูกผลิตขึๅน฿นป ค.ศ. 
โเแโ ดยศึกษารูปบบการลารืไอง ละสัมพันธภาพระหวางบริบททางสังคมกับการสรຌางตัวละคร 

 

ค านิยามศัพท ์

 Les Misérables หมายถึง ภาพยนตร์รืไอง Les Misérables ทีไขຌาฉาย฿นป ค.ศ. โเแโ ดย
ท าการศึกษาจาก DVD 
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ตัวละคร หมายถึง ผูຌทีไท า฿หຌกิดหตุการณ์ตาง โ ภาย฿นรืไอง ละป็นผูຌทีไท า฿หຌรืไองราวด านินเปสู
จุดหมายปลายทาง ดยทีไตัวละครป็นเดຌทัๅงผูຌกระท า หรือผูຌถูกกระท า ขึๅนอยูกับบทบาททีไเดຌรับทีไปรากฏอยู
฿นภาพยนตร์ 

การสืไอสารผานบริบททางสังคม หมายถึง รูปบบของสภาพวดลຌอมภาย฿นสังคม ทีไมีความชืไอ 
ความคิด ละการกระท าทีไคลຌายคลึงกัน บริบททางสังคมอาจมีสวน฿นการสรຌางตัวละคร หรือลักษณะของ
ฉากตาง โ ละท าการสืไอสารผานภาพ฿นภาพยนตร์ บริบททางสังคมประกอบดຌวยสภาพทางสังคม 
ศรษฐกิจ การมือง฿นชวงวลานัๅน 

รูปบบการลารืไอง หมายถึง รูปบบการน าสนอของภาพยนตร์ทีไ฿ชຌบทพลง ผานการบอกลา
รืไองราวทีไ฿ชຌองค์ประกอบ฿นการลารืไอง เดຌก ครงรืไอง กนความคิด ตัวละคร ฉาก มุมมอง฿นการลา
รืไอง ความขัดยຌง ละสัญลักษณ์พิศษ พืไอ฿หຌขຌา฿จรืไองราวละความหมาย฿นภาพยนตร์ 

สัมพันธบท หมายถึง การสรຌางตัวบท฿หมจากการดัดปลงจากบทประพันธ์ทีไมีอยูดิม เปสูบท
ภาพยนตร์ซึไงป็นตัวบท฿หม ซึไงมีการปรับปลีไยนตัวบทดຌวยการขยายความ ตัดทอน ละดัดปลง 
องค์ประกอบของบททีไมีอยูดิม 

นวคิด ทฤษฏี  

นวคิดองค์ประกอบการลารืไอง 

1 ครงรืไอง ิPlot)ป็นรูปบบของการรຌอยรียงรืไองราว฿นรูปบบของการล าดับ
หตุการณ์ ผานการด านินรืไองตัๅงตตຌนจนจบรืไอง ซึไงอาจเมเดຌเลเปตามล าดับหตุการณ์ ตหตุการณ์ตาง 
โ จะสงผลตอกัน ินิวัฒน์ ประสิทธิวงวิทย์, 2553) ผานรูปบบครงสรຌางบบสามองค์ ิThree-act 

structure) ดยมีลักษณะดังตอเปนีๅ ิจีรบุณย์ ทัศนบรรจง, 2548)  องค์รก จะป็นชวงตຌนรืไอง ดยมี
ลักษณะป็นการลาปຂดรืไอง นะน าตัวละคร วางงืไอนเขทีไจะมีความกีไยวพัน฿นตอนตอ โ เป  องค์ทีไสอง  
เดຌน าสนอถึงความขัดยຌงหรือการผชิญหนຌาของตัวละครกับอุปสรรคทีไตຌองกຌเขพืไอเปสูความส ารใจ ดย
จุดกึไงกลางของรืไอง บอยครัๅงจะมีการนะน าตัวละครทีไอาจกิดขึๅนมา฿หม ละอาจมีการชักน าความคิด
ของตัวละครอก฿หຌปลีไยนความคิดทีไกิดขึๅน฿นชวงตຌนเป องค์ทีไสาม จะอยู฿นชวงของการคลีไคลายปัญหาทีไ
กิดขึๅน ซึไงผูຌรับชมจะขຌา฿จถึงรืไองราวทีไกิดขึๅนตัๅงตตຌนรืไอง ดยมีฉากทีไป็นจุดสุดยอดของรืไอง ทีไตัวละคร
จะตຌองผชิญหนຌากับสิไงทีไชัไวรຌาย ละป็นฉากทีไมีความยิไง฿หญมากทีไสุดของรืไอง 

2. กนความคิด ิTheme) คือ กนความคิดหลักของรืไองทีไคอยยึดยงรืไองราวตาง โ 
ผานรูปบบการสืไอสารทีไผูຌสรຌางภาพยนตร์ตຌองการจะสงสารเป฿หຌกับผูຌชม ผานองค์ประกอบตาง โ ภาย฿น
ภาพยนตร์ ทีไมาจาก ชืไอรืไอง ตัวละคร สัญลักษณ์ตาง โ หตุการณ์หรือการกระท าของตัวละคร ป็นตຌน 
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ดยกนความคิดทีไพบภาย฿นภาพยนตร์เดຌบงออกป็น 5 ประภทคือ กนความคิดหลักทีไกีไยวขຌองกับ
ชีวิต ศีลธรรม ธรรมชาติของมนุษย์ การวิพากษ์สังคม ละค าถามชิงปรัชญา ิBoggs, 1978) 

3. ตัวละคร ิCharacter) คือสวนหนึไง฿นการชืไอมยงรืไองราว ละหตุการณ์ตาง โ 
ภาย฿นภาพยนตร์฿หຌผูຌชมกิดความขຌา฿จทีไชัดจนยิไงขึๅน ดยทีไ Swain (1988) เดຌกลาวถึงองค์ประกอบทีไตัว
ละครตละตัวตຌองมี คือสวนของความคิด ิConception) ละสวนของพฤติกรรมทีไมีการสดงออก 
ิPresentation) ทีไผานความคิดละทัศนคติของตัวละคร ซึไงป็นลักษณะภายนอกทีไตัวละครสดงออกมา
ผานบุคลิก 

4. ความขัดยຌง ิConflict) คือ องค์ประกอบหนึไงทีไท า฿หຌภาพยนตร์กิดความหนຌาสน฿จ 
ผานอุปสรรค฿นหตุการณ์ตาง โ ทีไกิดขึๅนกับตัวละคร ดยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม ิ2547) เดຌ฿หຌ
ความหมายวา ความขัดยຌงป็นอุปสรรคทีไคอยขัดขวางละจ าป็นทีไตัวละครจะตຌองอาชนะอุปสรรคนัๅน 

    5. มุมมอง หรือจุดยืน฿นการลารืไอง ิPoint of View) จุดยืน฿นการลารืไองของ
ภาพยนตร์มีความส าคัญอยางมาก พราะ฿นภาพยนตร์ตละรืไองจะมีความตกตางกัน ฿นการสรຌาง
ความรูຌสึก หรือสงตออารมณ์ความรูຌสึกเปยังผูຌรับชม ซึไงขึๅนอยูกับผูຌสรຌางวาตຌองการสรຌาง฿หຌจุดยืนของรืไอง
ป็นชนเร 

    6. ฉาก ิSetting) ฉากภาย฿นรืไองจะประกอบเปดຌวย 2 สวนดຌวยกันคือ 1). สวนของ
ชวงวลา ิTime) ฉากภาย฿นรืไองลายຌอนเป฿นชวงหลังการปฎิวัติฝรัไงศสผานเป 26 ปสวนของสถานทีไ 
ิLocation) สถานทีไภาย฿นรืไองจะอยู฿นประทศฝรัไงศส 

7. สัญลักษณ์พิศษ ิSpecial Symbol) ภาย฿นภาพยนตร์จะปรากฏสัญลักษณ์พิศษทีไ
ป็นตัวทน฿นการสืไอความหมาย฿นรูปของภาพละสียง 2 ชนิดดຌวยกันคือ 1. ผานสัญลักษณ์ของภาพ ซึไง
ป็นสิไงทีไภาพยนตร์มีการน าสนอภาพนัๅนซๅ า โ ละ2. สัญลักษณ์ของสียง ป็นสียงตาง โ ทีไกิดขึๅนภาย฿น
ภาพยนตร์ 

 

นวคิดรืไองสัมพันธบท ิIntertextuality) 

นวคิดกีไยวกับสัมพันธบท ิIntertextuality) จตนา นาควัชระ ิ2532) เดຌกลาววา Julia 

Kristeva ป็นผูຌทีไริริไม฿ชຌค าวา Intertextuality  พิชฐ สงทอง ิโ555ี เดຌกลาวถึงนักภาษาศาสตร์ชาว
รัสซีย ทีไชืไอวา M. Bakhtin เดຌ฿หຌนวคิดทางสัมพันธบทวา มืไอ฿ดกใตามทีไคนราเดຌพูด ละสิไงทีไราพูดมี
ความผูกพันกับสิไงทีไพูด฿นอดีต ค าพูดนัๅนกใมีอกาสทีไจะถูกพูดถึง฿นอนาคต ซึไงนวคิดทางดຌานสัมพันธบท
ถือป็นรากฐานของการสืไอสารตอกัน ดย พิชฐ สงทอง ิ2555) เดຌ฿หຌค านิยามของสัมพันธบทวาป็น
การชืไอมยง ตัวบทตຌนทาง ละ ตัวบทปลายทาง หรือคือป็นการชืไอมยงวรรณกรรมตຌนฉบับกับตัว
หนัง น ามาสรຌางป็นภาพยนตร์ ฯลฯ ซึไงป็นตัวบทปลายทาง ดยรูปบบของตัวบทปลายทางดังกลาวอาจมี
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การขยายความ ผานการพิไมติมนืๅอหาทีไตัวบทตຌนทางเมมี หรือป็นรูปบบของการตัดทอนนืๅอหาจากตัว
บทตຌนทาง หรือมีรูปบบของการดัดปลงนืๅอหา หรือการน าสนอจนท า฿หຌมีความตกตางออกเปจากดิม 
ินพพร ประชากุลุ 2543ี 

 

นวคิดนิยามของการหยหาอดีต ิNostalgia) 

นวคิดกีไยวกับการหยหาอดีต หรือ นอสทัลจีย กาญจนา กຌวทพ ิโ5ไ้ี เดຌกลาวเวຌวา มี
รูปบบของการมองยຌอนกลับหรือมองเปขຌางหนຌาผานการ฿ชຌ จินตนาการ ทีไป็นครืไองมือ฿นการสืไอสาร
ผานระบบของความทรงจ าหรือประสบการณ์ทีไระลึกถึง  ซึไงคลຌายกับนวคิดกระจกมองหลัง ิCar’s rear-
view mirror) ดยสืไอตาง โ มีสวน฿นการสรຌางความรับรูຌของคน฿นการท า฿หຌกิดการระลึกถึง รืไองราวอดีต 
ดยสิไงทีไปรากฏ฿นสืไออาจป็นสิไงทีไคยกิดขึๅนจริง฿นอดีต ดยผานการทนทีไดຌวยรูปบบของการจ าลอง 
ภาพลวงตา ละจินตนาการ ซึไงการลารืไองผานสืไอภาพยนตร์ทีไมีรูปบบของการลารืไองราว฿นอดีต ป็น
การท า฿หຌผูຌชมเดຌ฿ครครวญ หรือท าการรืๅอฟ้ืนกลองด า ิBlack Boxี ผานฉากตาง โ ทีไมีรูปบบทีไคลຌายกับ
หตุการณ์ทีไคยกิดขึๅนจริง หรือการสดงของตัวละครทีไท า฿หຌผูຌชมหในถึงวิถีชีวิต มุมมองทางความคิดของ
คน฿นอดีต หรือการ฿ชຌรูปบบการลารืไองทีไมีการ฿ชຌรูปบบของละครพลง มาผสมผสานผานการ฿ชຌ
ทคนลยีสมัย฿หมทีไป็นการน าสนอภาพ฿นอดีตผานสืไอปัจจุบัน ซึไงท า฿หຌการลารืไองราวมีความหนຌาสน฿จ 
ละมีสนห์ดึงดูดมากยิไงขึๅน ิกาญจนา กຌวทพ ละคนอืไน โ, โ55ไี 

 

นวคิดทางดຌานการประกอบสรຌางความจริงทางสังคม3 ิSocial construction of reality) ป็น
รูปบบของการรับรูຌความจริงผานตัวกลาง ทีไกิดจากความจริงทีไผูຌสรຌางเดຌผานการตีความมา฿นระดับหนึไง  
ิณัชชา อาจารยุตต์, 2547ี ซึไงความจริงทีไถูกสรຌางขึๅนป็นพียงบางสวนทีไกิดขึๅนจากลกหงความป็นจริง 
ละความรูຌทีไเดຌจากนัๅน ป็นสิไงทีไถูกสรຌางขึๅนป็น คลังหงความรูຌทางสังคม ิStock of social knowlegeี 
ดยมืไอมนุษย์เดຌรับความจริง฿หม กใจะขຌา฿จถึงความหมายของความจริงนัๅนเดຌ ดยรียกวาจริงทีไกิดขึๅนดย
อัตนมัติ นีๅวา ความป็นจริงทางสังคม ิSocial realityี ิจิรัฐยา สุขะพัฒน์ุ 2550ี  

นวคิดกีไยวกับการประกอบสรຌางป็นอีกวิธีหนึไง฿นการสืไอสารผานครืไองมือทีไรียกวาสืไอ ซึไง
ภาพยนตร์ถือป็นสืไอประภทหนึไง ทีไรูปบบของสังคมภาย฿นภาพยนตร์เดຌมีการก าหนดความหมายเวຌ ดย
รูปบบการลารืไองอาจกีไยวกับประวัติศาสตร์ ละน ากลับมาลา฿หม ผานการ฿ชຌทคนิค฿หม โ ชนการ฿ชຌ
ตัวละคร การ฿ชຌฉาก การ฿ชຌบทพลง ฯลฯ  

 

 

  

                                                           

3 หมายหต:ุ นวคิดทางดຌานการประกอบสรຌางความจริงทางสังคมปน็การปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ 
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วิธีการวิจัย 

ผูຌวิจัย฿ชຌรูปบบกระบวน Interpretive Analysis ฿นการตีความหมายดຌวยตนองจากการชม
ภาพยนตร์รืไอง Les Misérables  พืไอน ามาวิคราะห์ดຌานการลารืไอง ิNarrative Analysis) ดยการ
วิคราะห์องค์ประกอบการลารืไอง ละ฿นสวนของการวิคราะห์สัมพันธภาพของบริบทางทางสังคมกับการ
สรຌางตัวละคร ดย฿ชຌนวคิดสัมพันธบทมา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ซึไงรูปบบการวิคราะห์฿นงานวิจัยชิๅนนีๅเดຌ
บงป็นการวิคราะห์ผานสืไอภาพยนตร์ ละการวิคราะห์ผานอกสาร ละ฿ชຌครืไองมี฿นการตรวจสอบผาน
การ฿ชຌขຌอมูล ละทฤษฏีตาง โ มีอธิบายค าถามน าวิจัย 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

การศึกษารูปบบการลารืไอง Les Misérables 

ภาพยนตร์รืไอง Les Misérables มีรูปบบการลารืไองทีไมีการน าเปสูการลารืไอง฿นทาง
ประวัติศาสตร์ การตอสูຌพืไอ฿หຌกิดความสรีภาพ ดย฿ชຌศิลปะของหนังพลง ทีไมีการ฿ชຌบทพลงทน 

 ฿นภาพยนตร์รืไอง Les Misérables มีรูปบบการลารืไองทีไบงครงรืไองออกป็น ใ องค์
ดຌวยกัน ดย฿นองค์รกของรืไองป็นการนะน าตัวละครอก ดยตัวละครเดຌพบกับจุดหักห฿นชีวิต ละท า
฿หຌทัศนคติของตัวละครปลีไยนปลงเป จากอกาสทีไตัวละครเดຌรับท า฿หຌตัวละครหในถึงคุณคาของความดี 
฿นสวนขององค์ทีไสองของรืไองมีการนะน าตัวละคร฿หม ละพบวาความดีทีไเดຌกระท าสงผลตอชีวิต ตตัว
ละครตຌองพบกับจุดหักห฿นชีวิตอีกครัๅง  ละตຌองชด฿ชຌ฿นสิไงทีไตนองคยท าผิ ดจากความเมตัๅง฿จ ซึไง
อุปสรรคนีๅคลຌายกับบบทดสอบความมตตาละความสียสละ฿นตัวละคร ฿นสวนขององค์ทีไสาม ตัวละคร 
เดຌพิสูจน์฿หຌหในถึงคุณคาของความดี ซึไงสงผล฿หຌตัวละครทีไมีทัศนคติทีไตอตຌาน฿นตอนรก กิดความสับสน
ภาย฿นจิต฿จละลือกทีไจะจบชีวิตตัวอง฿นทีไสุด นอกจากนีๅยังมีตัวละครทีไการสดง฿หຌหในถึงอุดมการณ์ทีไ
ตຌองการปลีไยนปลงสังคม 

 กนความคิดของรืไอง พบวามีการผสมผสานของรืไองราวความรัก การสดง฿หຌหในถึง
คุณคาของความดี  ความตຌองการทีไจะท า฿หຌสังคมกิดการปลีไยนปลง ละมีการน าสนอรูปบบการ
ด านินชีวิตของผูຌทีไดนสังคมปฏิสธ 

 คุณสมบัติของตัวละคร พบวาตัวละครสวน฿หญ฿นรืไองป็นผูຌถูกกระท า เมวาจะป็นถูก
สังคมรังกียจ จากการมีพฤติกรรมทีไเมเดຌท าตามสิไงทีไผูຌคนสังคมเดຌกระท า ตัวละครบางตัวมีความรักทีไเม
สมหวัง ละ฿นสวนของตัวละครทีไป็นผูຌกระท า จะมีลักษณะของผูຌทีไมีอ านาจ หรือป็นผูຌทีไคอยหลอกลวง
ผูຌอืไน 
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 ความขัดยຌง พบวาสวน฿หญของรืไองป็นความขัดยຌงระหวางมนุษย์กับมนุษย์ทีไมีความ
คิดหในทีไตางกัน ละมีความขัดยຌงทางจิต฿จ ดยมีหตุการณ์ทีไท า฿หຌตัวละครกิดความสับสนสงผล฿หຌ
ทัศนคติกิดการปลีไยนปลง 

 มุมมอง หรือจุดยืน฿นการลารืไอง พบวามีรูปบบของการรูຌรอบดຌาน ทีไเรຌซึไงขຌอจ ากัด
ทางดຌานวลา ละท า฿หຌรับรูຌเดຌถึงความรูຌสึกของตัวละคร 

 ฉาก พบวาประกอบเปดຌวยสวนของชวงวลาทีไบงออกป็นชวง โ ซึไงกินวลาทัๅงสิๅน โใ ป 
ละ฿นสวนของสถานทีไ พบวาฉากสวน฿หญจะกิดขึๅนบริวณขืไ อนกักกใบนๅ า ตามตรอกซอกซอย ละ
บริวณพืๅนทีไกลางจຌง ฿นประทศฝรัไงศส 

 สัญลักษณ์พิศษ พบวาบงออกเดຌป็น โ บบคือ การน าสนอสัญลักษณ์ของภาพทีไมีทน
สีทีไสดง฿หຌหในถึงพลัง ความศรัทธา ความชืไอ ดยภาพทีไมีการน าสนอจะป็นภาพของถนนหรือซอกซอย
ทีไดูสืไอมทรม ละการน าสนอสัญลักษณ์ของสียง ภาย฿นภาพยนตร์ป็นองค์ประกอบทีไมีความส าคัญ 
นืไองจากตลอดทัๅงรืไองป็นการลารืไองผานบทพลง ซึไงท า฿หຌขຌา฿จถึงหตุการณ์ละอารมณ์ของตัวละคร
ตละตัว 

สัมพันธภาพระหวางบริบททางสังคมกับการสรຌางตัวละคร 

 การศึกษาสัมพันธภาพระหวางบริบททางสังคมกับการสรຌางตัวละคร จากการศึกษาผูຌวิจัย
เดຌพบวาสัมพันธบท฿นภาพยนตร์มีรูปบบดังตอเปนีๅ แี  ลักษณะทีไคงดิม ิConvention) พบวาสัมพันธ
บท฿นการลารืไองของภาพยนตร์รืไอง Les Misérables (โเแโี มีการคงรูปบบดิมเวຌทุกองค์ประกอบ 
เดຌกการคงครงรืไองทีไมีการสดง฿หຌหในถึงคุณคาของการกระท าความดี ซึไงสดงออกมาป็นสวนของกน
หลักของรืไอง มีลักษณะป็น Morality Theme ละมีการสอดทรกกนรืไองทีไป็นลักษณะของ Love 

Theme ทีไป็นความรักของชายหญิง มกับลูก ละมีลักษณะของ Idealism ทีไป็นความตຌองการ฿หຌกิด
สรีภาพขึๅน฿นสังคม ฿นสวนของความขัดยຌงทีไกิดขึๅนภาย฿นจิต฿จของตัวละคร มีการถายทอดคูขัดยຌงจาก
฿นบทประพันธ์฿นบางตัวละครทานัๅน นอกจากนีๅการถายทอดของลักษณะฉาก มุมมองของการลารืไอง 
ละสัญลักษณ์พิศษป็นบบรูຌรอบดຌาน 

โี  ลักษณะทีไขยายความหรือพิไมติม ิExtension) พบวาจากการขยายความ฿นตละ
องค์ประกอบการลารืไอง มีการขยายความตัวละคร฿นลักษณะตาง โ พืไอท า฿หຌตัวละครกิดความดนชัด 
ละหในถึงขຌอตกตางเดຌงายยิไงขึๅน ดยมีการ฿ชຌฉากทีไดูสมจริง ละมีการสดง฿หຌหในถึงตัวละครทีไมี
ทัศนคติทีไตกตางกันเดຌอยางชัดจน 

ใี  ลักษณะของการลดทอน ิReduction) พบวามีการลดทอนบทบาทของตัวละครบางตัว ดยมี
การปลีไยนปลงรูปบบของครงรืไองลใกนຌอย  
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ไี  ลักษณะของการดัดปลง ิModification) พบวาป็นลักษณะทีไพบ฿นการดัดปลงรูปบบการ
ลารืไองทีไมีการลารืไองดย฿ชຌสียงพลงป็นหลัก มีการดัดปลงครงรืไองลใกนຌอย ตยังมีรูปบบทีไยังคง
พฤติกรรมของตัวละครตาง โ เวຌ 

ละมืไอมองถึงสัมพันธภาพกับการสรຌางตัวละครพบวา ภาย฿นภาพยนตร์ตัวละครตละตัวมืไอ
น ามาตีความถึงพฤติกรรม หรือหตุการณ์ตาง โ ทีไตัวละครเดຌประสบ ท า฿หຌผูຌวิจัยพบวาตัวละครตละตัว
ถูกประกอบสรຌางจากหตุการณ์ทีไคยกิดขึๅนจริง หรือพฤติกรรมของผูຌคน฿นสมัยนัๅนจริง โ ละมืไอน ามา
ปรียบทียบกับหตุการณ์ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันพบวา ตัวละครกใมีสวนทีไคลຌายคลึงกับหตุการณ์ทีไคยกิดขึๅน
฿นปัจจุบันชนกัน 

อภิปรายผล 

ผูຌวิจัยเดຌอภิปรายผล฿นประดในหลัก โ ทีไกีไยวขຌองกับรูปบบการลารืไอง ละสัมพันธภาพของ
บริบททางสังคมละการสรຌางตัวละคร ดยผูຌวิจัยเดຌบงประดในออกเดຌดังตอเปนีๅ 

รูปบบการลารืไอง฿นภาพยนตร์รืไอง Les Misérables  

รูปบบการลารืไองของภาพยนตร์รืไอง Les Misérables ป็นการน ารืไองราวทีไคย
กิดขึๅน฿นประวัติศาสตร์น ากลับมาลา฿หมดย฿ชຌบทพลง ซึไงท า฿หຌกิดสุนทรียะ฿นการลารืไอง ละยังมีการ
สอดทรกกนความคิดทีไมีความกีไยวขຌองกับชีวิต ศีลธรรม ค าถามชิงปรัชญา สอดทรกอยู  นอกจากนีๅยัง
มีการน าสนอความขัดยຌงทีไกิดขึๅนภาย฿นจิต฿จของตัวละครทีไตຌองลือกระหวางความดี ละความชัไวทีไคอย
ขัดขวางละตัวละครมีความจ าป็นทีไจะตຌองอาชนะอุปสรรคนัๅน 

 มุมมองการลารืไองของภาพยนตร์พบวา การลารืไองดยการกลาวถึงรืไองราว฿นอดีตป็น
รูปบบของการรูຌรอบดຌานทีไวลาเม฿ชຌขຌอจ ากัดวาจะตຌองลารืไองทีไป็นปัจจุบันสมอเป ฿นสวนของสถานทีไ
ทีไ฿ชຌ฿นการลารืไองพบวากิดขึๅนภาย฿นประทศฝรัไงศสตลอดทัๅงรืไอง มืไอศึกษาถึงสัญลักษณ์พิศษทีไ฿ชຌป็น
ตัวทน฿นการสืไอความหมายพบวา สัญลักษณ์ทีไป็นภาพ มีการ฿ชຌฉากทีไป็นการน าภาพของประวัติศาสตร์
ดย฿ชຌทคนลยี฿หมมาน าสนอภาพของอดีตท า฿หຌกิดความสมจริง ละ฿นสวนของสัญลักษณ์ทางสียง 
พบวาป็นการ฿ชຌบทพลง฿นการสืไอสาร ท า฿หຌสามารถรับรูຌความรูຌสึกของตัวละคร 

 

สัมพันธภาพของบริบททางสังคมกับการสรຌางตัวละคร 

รูปบบของสัมพันธบทภาย฿นภาพยนตร์รืไอง Les Misérables พบวา ภาย฿นภาพยนตร์ยังคงมี
สวน฿นการชืไอยงกับรืไองราว฿นงานวรรณกรรม ดยรูปบบการลารืไองยังคงมีการคงครงรืไองทีไมีการ
สดง฿หຌหในถึงคุณคาของความดี ละการสดง฿หຌหในถึงความพยายามทีไท า฿หຌบรรลุปງาหมายทีไเดຌตัๅงเวຌ 
ละ฿นภาพยนตร์ทีไ฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย ท า฿หຌฉากมีความสมจริง ละรูปบบการลารืไองทีไ฿ชຌบทพลง฿น
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การลารืไองป็นหลัก ซึไงถือป็นการดัดปลงจากรูปบบการลารืไอง฿นวรรณกรรม ฿นสวนของบทบาท
ของตัวละครพบวา บางตัวละครมีการลดทอนบทบาท฿นการลารืไองอยูพียงลใกนຌอย 

฿นสวนของการประกอบสรຌางความจริงทีไกิดขึๅน พบวาภาย฿นภาพยนตร์มีการน าสนอภาพของ
สังคมตะวันตกทีไ฿หຌความสน฿จกับการตอสูกับระบบทีไมีอ านาจนิยม ทีไถูกก าหนดความหมายของอ านาจ฿น
ทางดຌานลบ ละประชาชนมีการรวมกันตอสู พืไอ฿หຌกิดความสมอภาคขึๅน฿นสังคม ดย฿นภาพยนตร์มีการ
สรຌางตัวละครทีไป็นตัวทนของกลุมบุคคลทีไยังคงรียกรຌอง฿หຌกิดสรีภาพ หรือกลุมบุคคลทีไยังคงพบจอกับ
ปัญหาตาง โ ซึไงมีลักษณะคลຌายกับสิไงทีไกิดขึๅน฿นลกหงความป็นจริง  

สรุปเดຌวา งานวิจัย฿นสวนของสัมพันธภาพของบริบททางสังคมกับการสรຌางตัวละคร ท า฿หຌผูຌวิจัย
คຌนพบวา มຌรืไองราวจะมีการลดทอน หรือดัดปลงรูปบบการลารืไองเปจากวรรณกรรม ตการคง
องค์ประกอบการลารืไองสวน฿หญเวຌ ท า฿หຌพบวาบริบททางสังคมทีไเดຌมีการน าสนอจะตกตางเปจาก
ปัจจุบันมากพียง฿ด หรือหຌวงของวลาของภาพยนตร์จะน าสนอภาพของหตุการณ์ทีไป็นปัจจุบัน สิไงทีไ
กลาวมาเม฿ชຌขຌอจ ากัด฿นการน าสนอ พราะจากการปรียบทียบบริบททางสังคมภาย฿นภาพยนตร์ละ฿น
หตุการณ์ของลกหงความป็นจริง กลับท า฿หຌผูຌวิจัยเดຌรียนรูຌวามนุษย์ตางผชิญกับหตุการณ์ทีไป็นหมือน
วัฎจักร หรือวงจรทีไรอวลาจะหมุนวนกลับมาบรรจบอีกครัๅง 

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะพืไอการวิจัยครัๅงตอเป 

แี  งานวิจัยชิๅนนีๅป็นการศึกษาพียงรูปบบการลารืไอง ละศึกษารืไองของสัมพันธภาพ
ของบริบททางสังคมกับการสรຌางตัวละคร ดยเมเดຌมุงนຌนเปทีไผูຌก ากับภาพยนตร์ ซึไงหากมีผูຌสน฿จศึกษาผูຌ
ก ากับ฿นภาพยนตร์รืไองนีๅ อาจสามารถน าเปป็นนวทาง฿นการศึกษาตอเปเดຌ 

โี  สามารถจัดกลุมพืไอท าการสัมภาษณ์ชิงลึก กีไยวกับภาพยนตร์พืไอดูวาการตีความ
ของผูຌวิจัยกับผูຌชมป็นชนเร มีความสอดคลຌองกันหรือเม หรืออาจมองดูวาผูຌชมขຌา฿จ฿นความหมายทีไ
น าสนอมาหรือเม พืไอดูวาผูຌก ากับละผูຌชมมีความขຌา฿จ฿นทิศทางดียวกันหรือเม 

ใี  สามารถน านวทางทีไเดຌจากงานวิจัยชิๅนนีๅ เปประยุกต์กับงานวิจัยทีไมีความกีไยวขຌอง
กับการศึกษาการลารืไอง฿นภาพยนตร์รืไองอืไน โ หรืองานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับสัมพันธภาพระหวางบริบท
ทางสังคมกับการสรຌางตัวละคร 
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ขຌอสนอนะพืไอการน าเปประยุกต์฿ชຌ 

แี  ส าหรับผูຌทีไก ากับ สามารถน านวคิดทีไมีการน าสนอรืไองราวทีไป็นสากล ละมีการน า
หตุการณ์ทีไกิดขึๅนจริงสอดทรกอยู฿นรืไองราว มาปรับ฿ชຌกับงานภาพยนตร์ ดยผูຌก ากับอาจปรับ฿หຌสอดรับ
กับนวทางทีไป็นอกลักษณ์ของผูຌก ากับ ดยนวคิดดังกลาวอาจน าเปประยุกต์฿ชຌรูปบบการด านินรืไอง
ของกับภาพยนตร์ของตนเดຌ 

 โี  ส าหรับผูຌสอน สามารถทีไจะน าการวิคราะห์รูปบบการลารืไองมาประยุกต์฿ชຌ฿หຌ
หมาะสมกับรายวิชาทีไท าการสอน ซึไงรูปบบอาจมีการปรับ฿หຌขຌากับนืๅอหาทีไเดຌท าการสอนละตຌองมีการ
ยึดถึงผูຌทีไรียนป็นส าคัญ นอกจากนีๅผูຌสอนควรทีไจะมีความขຌา฿จ฿นนวคิดทางดຌานองค์ประกอบการลา
รืไอง พืไอจะเดຌถายทอดนืๅอหา ละอธิบายถึงกลวิธี฿นการวิคราะห์฿หຌกับผูຌรียนเดຌอยางดี 
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 การสืไอสารบบมีสวนรวมพืไอสงสรมิการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 
฿นจังหวัดนาน 

Participatory Communication for Promoting Creative Tourism  

in NAN 
 

 

ทิพย์สุดา  ปานกษม1 

พรพรรณ ประจักรนตร, Ph.D.
2
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยชิๅนนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษากระบวนการสืไอสารบบมีสวนรวมพืไอสงสริมการทองทีไยว
ชิงสรຌางสรรค์฿นจังหวัดนาน ละพืไอพัฒนานวทางการสืไอสารบบมีสวนรวม฿นการจัดการการทองทีไยว
ชิงสรຌางสรรค์  ดຌวยการกใบขຌอมูลชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ดย฿ชຌการวิคราะห์อกสาร 
ิDocumentary Researchี  การสังกต ิObservationี รวมถึงการสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-depth 

Interviewี จากกลุมปງาหมายจ านวน 3 กลุมคือหนวยงานรัฐบาล  ภาคธุรกิจ  ละชุมชน รวมทัๅงสิๅน 19 

คน  ผลการวิจัย ผูຌวิจัยสามารถสรุปดยบงปຓน โ หัวขຌอหลักโ คือ  
 ิแี กระบวนการสืไอสารบบมีสวนรวมพืไอการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ของจังหวัดนาน 
ประกอบดຌวย  แ.แ การเดຌมาของนวคิดการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  แ.โ กระบวนการจัดการการ
ทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ซึไงบงหัวขຌอออกปຓน 5 ประดใน ดังนีๅ ประดในรกคือการมีสวนรวม฿นการ
วางผนละก าหนดรูปบบนยบายพืไอการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ประดในทีไสองคือการมีสวนรวม฿น
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ฿นจังหวัดนานพืไอพัฒนาปຓนหลงทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์   ประดในตอมา
คือการมีสวนรวม฿นการผยพรวัฒนธรรมละประพณีของจังหวัดนานละการรณรงค์฿หຌนักทองทีไยวขຌา
มามีสวนรวม฿นกิจกรรม  ประดในทีไสีไคือวิธีการด านินการ฿หຌผูຌประกอบการละชุมชนกิดการมีสวนรวม  
ประดในทีไหຌาคือบทบาทของหนวยงานภาครัฐ฿นการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ละ
กระบวนการลกปลีไยนความคิดหในกับหนวยงานภาครัฐ   ละประดในสุดทຌายคือสืไอทีไ฿ชຌสืไอสารกับคน฿น
ชุมชน   
 ิโี การพัฒนาการสืไอสารบบมีสวนรวม฿นการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ละการ
สรุปผลตอบรับจากการรณรงค์การทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  

                                                           

1  นักศึกษาปริญญาท หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ค าส าคัญ:  การทองทีไยว ุ การสืไอสารบบมีสวนรวม ุ การทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 

 

Abstract 

This research aims to study the processes of participatory communication  in order to 

promote tourism in creativity way and also to develop participatory communication and 

tourism creativity by collected qualitative data useing documentary analyzation, 

observation and in-dept interview technique from three group targets Government, 

Business company and community which total are 19 people. 

 The result of researching can concluded  in 2 main title. 

 ิ1ี the processes of participatory  communication  in order to promote tourism in 

creativity way of NAN  province as we received 

  1.1 Obtaining the idea of tourism creativity  

  1.2 The processes of tourism creativity management which divided into 5 

subtitle. First, Plan and Policy participating for tourism creativity. Second, allocating 

resources in NAN  province to improve tourism attraction in creativity ways. Third, to 

publish culture and traditional in NAN  province which attracting tourism to participate 
the activities. Fourth, to lit up entrepreneur and community participation. Fifth, The role 

of government to give information about tourism creativity. in the same way, to 

exchanges thought to government itself and the last one is the media that used to 

communicate to social. 

 ิ2ี The development of tourism creativity participated management and the 

feedback from campaign from tourism creativity. 

Keyword:  Tourism ,  Participatory Communication , Creative Tourism 

 

ความป็นมาของการวิจัย  

 สถานการณ์การทองทีไยวประทศเทย฿นปัจจุบันยังขาดการจัดการทีไหมาะสม ละมีประสิทธิภาพ
฿นดຌานการสงสริมการทองทีไยว ซึไงคณะกรรมการนยบายการทองทีไ ยวหงชาติ ิโ55ไี กลาววา 
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ประทศเทยยังขาดการชืไอมยงระหวางทຌองถิไน จังหวัด ละประทศ  รวมถึงขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน  ตลอดจนหนวยงาน฿นระดับตางโ  การบริหารจัดการดຌานการทองทีไยวจึงปຓนสຌนทางสูการ
ท างานรวมกัน  ดยการสงสริมการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิไน฿นการบริหารจัดการหลงทองทีไยว ซึไงมี
ภาครัฐ อกชน ชุมชน ละประชาสังคม฿นทຌองถิไน฿หຌขຌามามีสวนรวม฿นการอนุรักษ์ละฟຕนฟูวัฒนธรรม 
หลงทองทีไยวละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไชุมชนทຌองถิไนของตนอง  

 จากสถานการณ์ดังกลาว  ท า฿หຌกิดนวนຌมนยบายการทองทีไยว ชิงสรຌางสรรค์ ิCreative 

Tourism) กลาวคือปຓนการทองทีไยวทีไนักทองทีไยวนຌนการรียนรูຌวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมนียม
ประพณีของชุมชน฿นหลงทองทีไยวนัๅนโ ซึไงการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ถือปຓนการทองทีไยวรูปบบหนึไง
ทีไมีบทบาท฿นการสรຌางรายเดຌทางศรษฐกิจ฿หຌกับประทศทัไวลก  ดยประทศเทยเดຌน ามาก าหนดปຓน
นยบายของรัฐบาลนางสาวยิไงลักษณ์  ชินวัตร ดยกลาวถึงศรษฐกิจชิงสรຌางสรรค์วามีจุดประสงค์พืไอ฿หຌ
นักทองทีไยวเดຌมีสวนรวมกับชุมชนพืไอสรຌางประสบการณ์฿หมโ  ผานรูปบบการบริหารจัดการทองทีไยว
ดยชุมชนิพิมพ์พิสุทธิ์ อຌวนลๅ า, ม.ป.ป.ี 

 ทัๅงนีๅรูปบบการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์เดຌถูกก าหนด฿หຌน ามาประยุกต์กับการพัฒนาการรณรงค์
การทองทีไยว฿นจังหวัดนาน  ดยพบวา฿นป โ55ไ นานมีรายเดຌจากการทองทีไยวประมาณ ๆไโ.เ5 ลຌาน
บาท  ฿นขณะทีไป โ555 มีอัตรารายเดຌจากการทองทีไยวพิไมขึๅนจากดิมอีกปຓนทาตัว คิดปຓนมูลคาเดຌ 
แ,ใ็็.ใ้ ลຌานบาท ละ฿นป โ55ๆ รายเดຌจากการทองทีไยวของปนีๅสูงกวาปทีไลຌวคิดปຓนมูลคาประมาณ 
แ,5ๆๆ.เ็ ลຌานบาท  นอกจากนีๅภาย฿นปพ.ศ.2558 ชวงดือนมกราคมถึงดือนมีนาคม พบวานานมีรายเดຌ
จากการทองทีไยวพิไมขึๅนสูงทีไสุด฿นประทศเทย ิกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูลุ  2558ี 

 ดຌวยหตุผลทัๅงหมดทีไกลาวมา ผูຌวิจัยจึงมีความคิดทีไจะศึกษากีไยวกับกระบวนการสืไอสารบบมีสวน
รวมพืไอสงสริมการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์฿นจังหวัดนาน  พืไอพัฒนานวทางการสืไอสารบบมีสวนรวม
฿นการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ดยมีหัวขຌอ฿นการศึกษาดังนีๅ ิแี กระบวนการสืไอสารบบมีสวน
รวมพืไอการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ของจังหวัดนาน ประกอบดຌวย  แ.แ การเดຌมาของนวคิด
การทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  แ.โ กระบวนการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ิโี การพัฒนาการ
สืไอสารบบมีสวนรวม฿นการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ละการสรุปผลตอบรับจากการรณรงค์
การทองทีไยวชิงสรຌางสรรค ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 แ. พืไอศึกษากระบวนการสืไอสารบบมีสวนรวม฿นการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ของ
จังหวัดนาน    

 โ. พืไอพัฒนานวทางการสืไอสารบบมีสวนรวม฿นการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  
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กรอบนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

    

 

 

นวคิดละทฤษฏีทีไกีไยวขຌอง  

 1. นวคิดกีไยวกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 

  วิยะดา  สรีวิชยสวัสดิ์ ิโ5ไไี การทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ปຓนการจัดการการทองทีไยวทีไ
฿หຌนักทองทีไยวมีปฏิสัมพันธ์ ละสามารถขຌารวม฿นกิจกรรมทางวัฒนธรรมละประพณีของชุมชนอยาง
฿กลຌชิด  ซึไงนักทองทีไยวจะมีประสบการณ์จริงละมีอกาส฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์ของตนองอยางตใมทีไ ดย
มีจุดมุงหมายพืไอ฿หຌนักทองทีไยวมีความขຌา฿จ ความรัก ความผูกพันกับหลงทองทีไยว ละชุมชนทีไอยู฿น
หลงทองทีไยวทางวัฒนธรรมนัๅนโ ซึไงงานวิจัยชิๅนนีๅตຌองการศึกษากีไยวกับรูปบบของการทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์ ซึไงประกอบเปดຌวย 1.1 รูปบบชิงพาณิชย์ิCommercial tourism modelี  ปຓนธุรกิจทีไ
กีไยวขຌองกับการทองทีไยวทีไมีการด านินการอยูลຌว ตตຌองการพัฒนา฿หຌปຓนธุรกิจการทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์ ละ 1.2 รูปบบการสรຌางครือขายชุมชน ิCommunity network modelี  ปຓนชุมชนทีไ
ตຌองการจะพัฒนาภาพลักษณ์ ความคิดสรຌางสรรค์ของชุมชน ดยน าสนอความคิดสรຌางสรรค์ของชุมชนก
นักทองทีไยว  

 2. นวคิดกีไยวกับการสืไอสารบบมีสวนรวม ิParticipatory Communication) 

  ชลลดา  กิจรืไนภิรมย์สุข ิ2548ี  กลาววา การสืไอสารบบมีสวนรวม หมายถึงนวคิดทีไ
มุงนຌน฿หຌสมาชิก฿นชุมชนมีสวนรวม ดยผานการสืไอสาร฿นรูปบบตางโ พืไอกอ฿หຌกิดการระดมความคิด 
การลกปลีไยน การตัดสิน฿จ การวางผน  ละการท างานรวมกัน  อีกทัๅงยังมีการตรวจสอบหรือ
ประมินผลการด านินการพืไอท า฿หຌกิดการพัฒนา หรือพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต฿หຌดีขึๅนภาย฿นชุมชน  ซึไง
กาญจนา  กຌวทพ ิ2543ี  เดຌบงระดับการสืไอสารบบมีสวนรวมเวຌ 3 ระดับ ดังนีๅ 1.การมีสวนรวม฿น
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ฐานะผูຌรับสาร / ผูຌ฿ชຌสาร  2.การมีสวนรวม฿นฐานะผูຌสง / ผูຌผลิต / ผูຌรวมผลิต / ผูຌรวมสดง  3.การมีสวน
รวม฿นฐานะผูຌวางผนละก าหนดนยบาย  นอกจากนีๅยังเดຌอธิบายคุณลักษณะกระบวนการสืไอสาร฿นต
ละรูปบบเวຌ ดังนีๅ  1.การสืไอสารจ านกตามทิศทางการสืไอสาร  2.การสืไอสารจ านกตามการเหลของ
ขาวสาร  3.การสืไอสารจ านกตามระดับกิจกรรมทางการสืไอสาร  4.การสืไอสารจ านกตามลักษณะการ฿ชຌ
งาน  5.การสืไอสารจ านกตามสัญลักษณ์ทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสาร 

ระบียบวิธีวิจัย  

 การศึกษารืไอง การสืไอสารบบมีสวนรวมพืไอสงสริมการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์฿นจังหวัด
นาน ปຓนรูปบบการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดย฿ชຌการวิจัยชิงอกสาร 
ิDocumentary Researchี  การสังกติObservationี รวมถึงการสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-depth 

Interviewี  ซึไงจะน าสนอขຌอมูล฿นรูปบบของการวิคราะห์พรรณนา ิDescriptive Analysis) ซึไงมี
รายละอียด ดังนีๅ  

 1.การวิจัยชิงอกสาร ิDocumentary Research) ผูຌวิจัย฿ชຌการคຌนหาขຌอมูลจากหຌองสมุดของ
มหาวิทยาลัยตางโ ละ http://tdc.thailis.or.th/tdc/  ซึไงปຓนวใบเซต์ของครงการครือขายหຌองสมุด฿น
ประทศเทยพืไอปຓนอกสารขຌอมูลบืๅองตຌน฿นการท าวิจัย  

 2. การสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview)  ผูຌวิจัยบงค าถามออกปຓน 3 กลุม คือ หนวยงาน
รัฐบาล จ านวน  7  คน  ภาคธุรกิจ จ านวน 6 คน  ละชุมชน จ านวน  6 คน  รวมทัๅงสิๅน 19 คน  ดยการ
฿ชຌค าถามปลายปຂดพืไอ฿หຌผูຌถูกสัมภาษณ์เดຌสดงความคิดหในอยางตใมทีไ 

 3. การสังกต ิObservation) ฿ชຌการสังกตบบเมมีสวนรวม ิNon-Participant Observation)  

ดยศึกษารูปบบของการสืไอสารของกลุมปງาหมายขณะท าการสัมภาษณ์ รูปบบการจัดกิจกรรมตางโ 
ของคน฿นชุมชนทีไท า฿หຌกิดการมีสวนรวม  รวมถึงศึกษาสภาพวดลຌอมละอกลักษณ์ของหลงทองทีไยว
ทีไกอ฿หຌกิดการทองทีไยว฿นจังหวัดนาน 

ผลการวิจัย  

1.การวิจัยชิงอกสาร ิDocumentary Research)  

 จากการวิคราะห์อกสาร พบวามีนยบายทีไกีไยวขຌองกับงานวิจัย ดังนีๅ 

  1.1 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 11 ิพ.ศ. 2555-2559ี  ซึไง฿หຌ
ความส าคัญกับการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ละปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม  ดยค านึงถึงความ
สมดุลละความสามารถ฿นการรองรับหลงทองทีไยว  อีกทัๅงตຌองมีการบูรณาการการทองทีไยว฿หຌชืไอมยง
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ละทรัพยากรธรรมชาติ  
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  1.2 ผนพัฒนาการทองทีไยวหงชาติป พ.ศ.2555 – 2559 กลาวถึงประดในทีไสอดคลຌอง
กับงานวิจัยชิๅนนีๅ฿นรืไองของการสงสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคอกชน  ละองค์กร
ปกครอง฿นการบริหารจัดการทรัพยากรการทองทีไยว  รวมถึงการปຂดอกาส฿หຌทุกภาคสวนขຌามามีสวน
รวม฿นการบริหารจัดการ฿นทุกระดับ  

  1.3 ยุทธศาสตร์การทองทีไยว พ.ศ.2558-2560 ฿นประดในนีๅมียุทธศาสตร์ทีไสอดคลຌองกับ
งานวิจัย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1ีการสงสริมการตลาดทองทีไยวดยการท า฿หຌการทองทีไยวปຓนครืไองมือ฿น
การสรຌางรายเดຌ 2ีการพัฒนาสินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยว ละ 3ีการบริหารจัดการการทองทีไยว 
ดยการบูรณาการระหวางภาครัฐ  ภาคอกชน  ละภาคประชาคม ผานกลเกการนินงานตัๅงตระดับ
นยบายจนถึงระดับปฏิบัติ  

  1.4 ผนพัฒนาจังหวัดนานป พ.ศ. 2558 – 2561 เดຌกลาวถึงประดในทีไกีไยวของกับ
งานวิจัยเวຌ 4 ประดใน กลาวคือ 1ีการสงสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม฿หຌกิดความอุดมสมบูรณ์ ละ 2ี การพัฒนา ละสนับสนุน รวมถึง
ยกระดับการพัฒนาสังคมดຌานการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ละสุขภาพ พืไอปຓนฐานการพัฒนา
ชุมชนอยางยัไงยืน หรือปຓนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿หຌสอดคลຌองกับวิถีชีวิตของชุมชน   

 ฿นขณะดียวกันผูຌวิจัยเดຌศึกษาขຌอมูลกีไยวกับการบริหารจัดการงบประมาณดຌานการทองทีไยว จาก
ผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึไงอธิบายเวຌวา 
ยุทธศาสตร์ดังกลาวเดຌ฿หຌความส าคัญ฿นรืไองของการสรຌางความจริญติบตทางศรษฐกิจอยางยัไงยืนละ
ปຓนธรรม ดยการพัฒนาละพิไมรายเดຌจากการทองทีไยวละบริการ  ซึไงตามผนการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดนานประจ าปพ.ศ.2558 พบวาส านักนายกรัฐมนตรีเดຌจัดสรรงบประมาณดຌานการทองทีไยว฿หຌกับ 2 
หนวยงานหลักโ คือ 1ี องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษพืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืนิองค์กรมหาชนี 
ปຓนจ านวน 33,900,000 บาท 2ี กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา จ านวน 42,920,000 บาท 

2. การสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview)   

 ผูຌวิจัยสัมภาษณ์ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักจ านวน 3 กลุม เดຌกหนวยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ ละชุมชน  ดย
มีค าถามละนวทางการ฿หຌความคิดหในดยสรุปปຓนประดใน ดังนีๅ 

 ประดในค าถามสัมภาษณ์หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ละชุมชน  

 1.การเดຌมาของนวคิดการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 

  จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวาหนวยงานภาครัฐละชุมชนมีความ
คิดหในทีไสอดคลຌองกัน฿นประดในนีๅ  ดยมีทีไมาจากองค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษพืไอการทองทีไยว
อยางยัไงยืนหรืออพท.ของจังหวัดนาน นืไองจากการจัดตัๅงองค์กรของอพท. ตัๅงตปพ.ศ. 2555 ท า฿หຌปຓน
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จุดริไมตຌนของนวความคิดรืไองการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ละถูกน าเปปฏิบัติตอโ กันมา จนท า฿หຌกิด
ปຓนนยบายทีไขຌมขใงของจังหวัด  ฿นสวนของภาคธุรกิจมีนวความคิดหในบงออกปຓน 2 นวทางคือ
ประดในกีไยวกับจຌาของธุรกิจปຓนคนริไมท าการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ดຌวยตัวอง  ละประดในความคิด
กีไยวกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ทีไมาจากค านะน าของทองทีไยว  ดยคุณสุรพล ธียรสูตร ิสัมภาษณ์ุ 
2559ี ซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักจากหนวยงานรัฐบาล เดຌอธิบายถึงประดในนีๅ เวຌวา การทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์ขຌามากอนหนຌานีๅประมาณ 3 ปี อพท.ขຌามากอนลຌวถึงมาก าหนดตรีมรวมกัน” 

2.การมีสวนรวม฿นกระบวนการวางผน ก าหนดรูปบบนยบายพืไอพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  

 ฿นประดในนีๅพบวากลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุมมีความคิดหในทีไสอดคลຌองกัน ตอาจจะมีรูปบบการ
ท างานทีไตกตางกันเป อาทิชน หนวยงานภาครัฐจะมีหนຌาทีไ฿นการก าหนดยุทธศาสตร์฿นผนงานดຌานการ
ทองทีไยวของจังหวัด ฿นทางกลับกันภาคธุรกิจบางทานกใเดຌถูกคัดลือก฿หຌขຌาเปปຓนสวนหนึไง฿นคณะ
ขับคลืไอนของอพท. ซึไงจะมีการประชุม ลกปลีไยนความคิดหในพืไอพิไมหรือลดผนกิจกรรม฿นดຌานการ
ทองทีไยว  ดยคุณนาถนรี  ธนะปัญญ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐ เดຌกลาว
เวຌวา มืไอ 2-3 ปีกอนหนຌานีๅ ยุทธศาสตร์การทองทีไยวเมเดຌลงลึกดຌานการทองทีไยวมากนัก ...ส านักงาน
ราองทีไท ารืไองยุทธศาสตร์…ละปีนีๅผูຌวากใเดຌอาผนงานยุทธศาสตร์นีๅพิไมลงเป฿นจังหวัดลຌว   

 นอกจากนีๅ฿นสวนของชุมชนกใมีสวนรวม฿นการวางผน฿นการพัฒนาสຌนทางดຌานการทองทีไยว 
ชน การติดตอกับอบต.พืไอของบประมาณมาซอมซมปัจจัยตางโ ทีไสงผล฿หຌกิดการทองทีไยว ดยคุณ
สุทธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูลจากกลุมชุมชน เดຌอธิบายเวຌดังนีๅ  ผมมีสวน
รวม฿นการวางผนตัๅงตตຌน฿นการพัฒนาสຌนทางการทองทีไยว ... ราคิดกันวาราจะท ายังเง฿หຌชุมชนรามี
สวนเดຌสียกับการทองทีไยวดยชุมชน จากทีไดิมทีชุมชนเมคอยมีสวนกีไยวขຌอง 

  3.การมีสวนรวม฿นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนาน พืไอพัฒนา฿หຌปຓนหลง
ทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวามีความคิดหใน฿นประดในทีไสอดคลຌองกัน 
นืไ องจากผูຌ ฿หຌขຌอมูลหลักมีความคิด หในว าน านปຓน มืองทีไมีความสมบูรณ์ ฿นรืไ องของหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติควรอนุรักษ์เวຌ เมวาจะปຓนหลงอาหารหรือหลงทองทีไยว ท า฿หຌผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสวน
฿หญลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีอยู฿นทຌองถิไนพืไอผลิตปຓนสินคຌา฿หຌกนักทองทีไยว  รวมถึงมีการนะน า฿หຌ
นักทองทีไยวดินทางเปตามยังหลงทองทีไยวทีไนาสน฿จ฿นจังหวัดนาน พืไอปຓนการชืไอมตอ฿หຌนักทองทีไยว
ทีไอยู฿นมืองเหลออกเปสูชุมชน ทัๅงนีๅคุณทองพียร ปะนะ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูลจากกลุม
ชุมชน เดຌกลาววาเวຌวา ...ราสามารถบอกนักทองทีไยวเดຌวาตรงเหนทีไยวเดຌ ตหຌามน าของขຌาเปพราะ
ป็นขตอนุรักษ์ หຌามจับปลา ....” 
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 4.การมีสวนรวม฿นการผยพรวัฒนธรรมละประพณีของจังหวัดนาน ละการรณรงค์฿หຌ
นักทองทีไยวขຌามามีสวนรวม฿นกิจกรรม 

 ฿นประดในนีๅกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทัๅง 3 กลุมมีความคิดหในทีไสอดคลຌองกัน สวน฿หญจะ฿หຌ
ความส าคัญ฿นรืไองการตงกายดຌวยผຌาพืๅนมืองปຓนหลัก ซึไงสอดคลຌองกับนยบายของจังหวัดทีไตຌอง฿สผຌา
พืๅนมืองทุกวันศุกร์ พืไอปຓนอัตลักษณ์ของคนนาน ทัๅงนีๅคุณชาวนา ขืไอนปຂง ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ปຓนผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐ เดຌพูดถึงประดในดังกลาวเวຌวา มีนยบายของจังหวัด฿หຌ฿สสืๅอผຌาพืๅนมืองทุก
วันศุกร์ ...รากใสงสริม฿หຌขานุงซิไน จึงกิดชมรมผูຌหญิงนานนุงซิไนขึๅนมา...มันกิดจากการทองทีไยว   

 รองลงมาปຓนรืไองของการรับประทานอาหารพืๅนถิไน  ทัๅงนีๅผูຌ฿หຌขຌอมูลสวน฿หญหในวาการกินปຓน
วัฒนธรรมอยางหนึไงของคนนาน นืไองจากมีอกลักษณ์ทีไบงบอกถึงวิถีชีวิตของคน฿นจังหวัดนาน  ทัๅงนีๅจาก
การสังกตของผูຌวิจัย พบวา วัฒนธรรมการกินของจังหวัดนาน จะกินขຌาวหนียวปຓนหลัก ละ฿ชຌมือ฿นการ
ปຂบอาหารขຌาปาก ละนຌนการรับประทานอาหารพืๅนถิไนดย฿ชຌวัตถุดิบทีไหาเดຌงายจากชุมชนทีไตนอยู   

 5.ผลตอบรับของการรณรงค์฿หຌกิดการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์฿นจังหวัดนาน  

 จากการสัมภาษณ์ผูຌ฿หຌขຌอมูลทัๅง 3 กลุม พบวามีจ านวนนักทองทีไยวพิไมขึๅนอยางตอนืไอง 
กอ฿หຌกิดรายเดຌ฿หຌกับคน฿นจังหวัดนานเดຌตลอดปสอดคลຌองกับค ากลาวของดร.ชุมพล มุสิกานนท์ 
ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงปຓนกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐทีไอธิบายถึงผลตอบรับของการรณรงค์การ
ทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ เวຌวา  ตามผนของรา ราตัๅงวาภาย฿น 5 ปีนักทองทีไยวตຌองพิไมขึๅนป็น 
300,000 คน ตวาค 2 ปี มันพิไมขึๅนป็น 600,000 คน ...  นอกจากนีๅนักทองทีไยวสวน฿หญกิดการมา
ซๅ า นืไองจากการคมนาคมทีไมีความสะดวก  รวมถึงหลงทองทีไยว฿นจังหวัดนานมีความหลากหลาย  
ตลอดจนบรรยากาศละวิถีชีวิตของมืองนานทีไมีความนิบชຌา  ฿นขณะดียวกันนักทองทีไยวกใชืไนชอบ฿น
ความสามัคคี  ความอัธยาศัยดี ตลอดจนความปຓนกันองของคน฿นจังหวัดนาน  จึงกิดการนะน าตอ  จาก
ทีไกลาวมาจึงท า฿หຌนักทองทีไยว฿นจังหวัดนานมีจ านวนพิไมมากขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับคุณดรุณี  ทียมสน 
ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงปຓนกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลจากภาคชุมชนเดຌกลาวเวຌวา นักทองทีไยวทีไมาท าตุงกຌาคิง ขา
บอกวาดีมากโ  ขาขอบอร์ทรศัพท์เป ลຌวกใจะกลับมา฿หม อาญาติโ มาดຌวย  ลຌวคຌากใจะอาเปบอก
ตอ฿หຌ... 

 อยางเรกใตามยังพบวา  นักทองทีไยวทีไเปทีไยวตามหลงทองทีไยวตางโ ทีไมีกิจกรรมการทองทีไยว
ชิงสรຌางสรรค์  จะอยู฿นพืๅนทีไนัๅนโ นานมากยิไงขึๅน อาทิชน ธุรกิจล าดวนผຌาทอ  มืไอกอนจะปຂดขายต
สืๅอผຌา฿หຌนักทองทีไยวซืๅอสินคຌาพียงอยางดียว  ต฿นปัจจุบันมีกิจกรรมหลากหลาย฿นนักทองทีไยวเดຌมี
สวนรวมมากขึๅน เมวาจะปຓน การด านา  การคัไวกาฟ ฯ กิจกรรมหลานีๅจึงท า฿หຌนักทองทีไยวอยู฿นหลง
ทองทีไยวนัๅนเดຌนานขึๅน  
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 ฿นขณะดียวกัน  กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักยังกลาวอีกวา การท าการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์นอกจาก
นักทองทีไยวจะเดຌความสนุกสนานลຌว นักทองทีไยวยังเดຌความรูຌจากการท ากิจกรรมหลานัๅนดຌวย ชน 
ธุรกิจสาหรายเก  นักทองทีไยวจะสามารถทราบความปຓนมาของสาหราย  ตลอดจนเดຌรียนรูຌกระบวนตางโ 
ตัๅงตขัๅนตอนรกจนถึงขัๅนตอนสุดทຌาย  อีกทัๅงเดຌรียนรูຌรืไองวัฒนธรรมการทานพืๅนถิไนของคนนานอีกดຌวย  

 ฿นทางกลับกัน ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักกลาววา นักทองทีไยวบางทานกใอยาก฿หຌปรับกิจกรรมบางอยาง฿หຌ
สอดคลຌองกับภูมิอากาศ  นืไองจากกิจกรรมบางอยางจัดขึๅน฿นชวงวลาทีไเมหมาะสม  ท า฿หຌนักทองทีไยว
เมเดຌรับความสนุกสนานมากทาเหร ซึไงคุณสุทธิพงษ์  ดวงมณีรัตน์ ิสัมภาษณ์ุ  2559ี ซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูล
หลักจากกลุมชุมชน เดຌกลาวเวຌวา บางกิจกรรมนักทองทีไยวกใมีสียงกระซิบ฿นทางทีไดีวา ควรปรับกิจกรรม
บางอยางหนอย ชน มืไอกอนราพาดินปຆา  ตชวงทีไราจัดกิจกรรมมันเมหมาะสม  รากใขอปรับป็นชวง
หนຌารຌอนหรือเมกใตอนชຌาทน 

 6.จุดขใงละจุดออน฿นการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์฿นจังหวัดนาน  

 จากการสัมภาษณ์กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทัๅง 3 กลุม ผูຌวิจัยจ านกค าตอบปຓน 2 ประดใน ฿นประดใน
รกคือรืไองจุดขใง พบวาภาคธุรกิจละชุมชนมีความคิดหในทีไสอดคลຌองกัน คือนานมีวิถีดิมทีไปຓนจุดดน 
เมรงรีบ พราะคนนานอยูบบรียบงาย มีหลงทองทีไยวยอะ ฿นทางกลับกันหนวยงานภาครัฐมี
ความหในวาจุดดนของจังหวัดนานคือความขຌมขใงของชุมชน พราการทองทีไยวขຌาเปผูกกับวิถีชีวิต
ชุมชนดยทีไเมมีการปลีไยนปลง มืไอชุมชนขຌมขใงท า฿หຌกิดความยัไงยืน ซึไงคุณนาถนรี  ธนะปัญญ
ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ปຓนกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐ เดຌกลาวเวຌวา จุดขใงกใชุมชน ความขຌมขใง
ของชุมชน ชุมชนขຌมขใงมันกใท า฿หຌยัไงยืน ศักยภาพของขามันมีอยูลຌว มันดดดนออกมาอยูลຌว ... 

 อีกประดในหนึไงคือรืไองจุดดຌอย฿นการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ จากการสัมภาษณ์พบวา
ขยะปຓนรืไองทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลปຓนหวงมากทีไสุด นืไองจากนักทองทีไยวมายอะขึๅน กลัววาขยะจะมาสรຌาง
มลภาวะ฿หຌคน฿นจังหวัดนาน ละท า฿หຌสิไงวดลຌอมถูกท าลาย อยางเรกใตาม฿นหลายพืๅนทีไกใมีมาตรการการ
คัดยะขยะ พืไอน าเปจัดการตอเดຌงายขึๅน อยางเรกใตามคุณสัจพงษ์ จินตพงษ์ ิสัมภาษณ์ุ 2559ีผูຌ฿หຌขຌอมูล
หลักจากภาคธุรกิจ อธิบายกีไยวกับประดในนีๅ เวຌวา  คนมามืองนานปีทีไลຌว  600,000 คน พีไกใเมรูຌวา 
600,000 คนกินนๅ าคนละกีไขวด ... มามากกใท าลาย มานຌอยชาวบຌานกใเมมีรายเดຌ 

 ประดในค าถามสัมภาษณ์ฉพาะหนวยงานภาครัฐ  

 1.การจัดสรรงบประมาณดຌานการทองทีไยว  

 จากการสัมภาษณ์ผูຌ฿หຌขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐพบวา งบประมาณเดຌมาจากงินราชการบริหาร
ผนดินปຓนหลัก รวมถึงเดຌรับงบประมาณพิไมติมจากครงการทีไกีไยวขຌองกับหนวยงานอืไน นอกจากนีๅการ
ขออนุมัติงบประมาณจะริไมจากการขียนครงการ ถຌาครงการนัๅนสอดคลຌองกับนยบายของรั ฐบาล การ



 164 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

อนุมัติงบประมาณกใจะงายขึๅน ดยคุณนาถนรี  ธนะปัญญ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูลจาก
หนวยงานภาครัฐ เดຌอธิบายรืไองการจัดสรรงบประมาณเวຌดังนีๅ   งบประมาณมันมีอยู  2-3 ทาง 
งบประมาณหลักกใมาจากทางกระทรวงอง อีกทางหนึไงกใมาทางพืๅนทีไตางโ ของจังหวัด 

 2.วิธีการด านินการ฿หຌผูຌประกอบการละชุมชนกิดการสืไอสารบบมีสวนรวม 

 ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทุกทานมีความคิดหในเป฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ ฿นการด านินงาน฿หຌกิดการ
สืไอสารบบมีสวนรวมริไมตຌนจากกระบวนการท าความขຌา฿จ ดยทีไราตຌองนຌนการสืไอสารกับชุมชนปຓน
หลักซึไงจะยึด฿น 3 มิติคือ ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม หลังจากนัๅนกใหาครือขายทีไมีความนาชืไอถือทีไ
สามารถถายทอดขຌอมูลเปยังกลุมปງาหมายลຌวกิดการปฏิบัติตาม รวมถึงตຌองมีการจัดประชุมอยาง
สมไ าสมอพืไอก าหนดปງาหมายละทิศทางการพัฒนาการทองทีไยว฿หຌปຓนรูปธรรม อยางเรกใตาม         
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐ เดຌถึงอธิบายวิธีการ
ด านินการ฿หຌกิดการมีสวนรวม กลาวคือ หาผูຌมีสวนรวมทีไจะขยายครือขาย ดยฉพาะ฿นสวนของ
จຌาของพืๅนทีไอง อาหัวหนຌาบຌานตางโ ทีไป็นคนพูดลຌวมีคนฟัง ฿หຌขาถายทอดลงเป หมือนขาป็น
สืไอกลาง...  

 3.สืไอทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารกับคน฿นชุมชน  

 จากการสัมภาษณ์หนวยงานภาครัฐ พบวา กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักลือกทีไจะลงพืๅนทีไกอน พืไอเปคุย
กับคน฿นชุมชน ดย฿ชຌวิธีการพูดบบปากตอปาก อยางเรกใตามสืไอทีไกลุมนีๅลือก฿ชຌกใปຓนปสตอร์ ผนพับ 
ตลอดจน฿ชຌการพูดคุยผานสืไอวิทยุละทรกขຌาเป฿นสียงตามสาย พืไอปຓนการบังคับ฿หຌคน฿นชุมชนฟัง 
นอกจากนีๅยังมีสืไอ social media ชน Facebook หรือ website พราะสามารถตຌตอบเดຌรใว ซึไงคุณชาว
นา ขืไอนปຂง ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูลจากหนวยงานภาครัฐ ดยอธิบายกีไยวกับรืไองสืไอ เวຌดั งนีๅ 
รากใประชาสัมพันธ์฿นรืไองของสืไอวิทยุ มันป็นสืไอทีไชุมชนสพอยางมาก สืไอวิทยุนีๅสพทัๅงผูຌประกอบการ 
ชุมชน 

 ประดในค าถามสัมภาษณ์ฉพาะส าหรับหนวยงานภาคธุรกิจ 

 1.กิจกรรมทีไนักทองทีไยวสามารถมีสวนรวม จนกิดปຓนการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  

 กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีการท ากิจกรรมการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ทีไตกตางกัน ซึไงสามารถตก
ออกปຓน 2 นวทาง เดຌก ธุรกิจทีไรวมมือกับหนวยงานรัฐบาล฿นการท าการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ละ
ธุรกิจทีไคิดกิจกรรมการทองทีไยวชิงสรຌางดຌวยตนอง  ฿นนวทางรกคือธุรกิจเมเดຌปຓนคนคิดกิจกรรมทีไ฿หຌ
นักทองทีไยวมีสวนรวม ต฿หຌนักทองทีไยวขຌาเปมีสวนรวมกับหนวยงานทีไสงสริมการทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์ทน ชน฿หຌนักทองทีไยวรวมกิจกรรม Low carbon ของอพท. ฿นนวทางทีไสองคือ
นักทองทีไยวสามารถท ากิจกรรมกับจຌาของธุรกิจนัๅนเดຌลย ดยคุณจันทร์สม พรมปัญญา ิสัมภาษณ์ุ 
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2559ี ทีไอธิบายกิจกรรมทีไนักทองทีไยวสามารถขຌามามีสวนรวม฿นธุรกิจเวຌ ดังนีๅ  ฿ครตຌองการรียนรูຌการ
ทอผຌากใมาหาปງา...นักทองทีไยวทีไมาลຌวขาชอบบบนีๅรากใ฿หຌลงมือทออง บางกลุมขอทอ  1 ชัไวมง 

 2.การรวมกลุมองค์กรละการจัดสรรรายเดຌ 

 จากการสัมภาษณ์พบวา กลุมธุรกิจมีการลือกพนักงานจาก฿นชุมชนปຓนหลัก พืไอปຓนการกระจาย
รายเดຌ฿หຌกับคน฿นจังหวัดนาน ซึไงการจัดสรรรายเดຌมี 2 รูปบบคือ ฿หຌปຓนงินดือนกับ฿หຌปຓนชิๅนงาน การ
฿หຌปຓนงินดือนจะ฿ชຌ฿นธุรกิจทีไพนักงานท างานตใมวลา สวนการจายงินปຓนชิๅนงานจะ฿ชຌส าหรับธุรกิจทีไ
พนักงานสามารถน าชิๅนงานกลับเปท าทีไบຌาน ซึไงคอนขຌาง฿ชຌวลานาน฿นการท า ชน การทอผຌา การปักผຌา
หนຌาหมอน ดยคุณสัจพงษ์ จินตพงษ์ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี เดຌอธิบายกีไยวกับการรวมกลุมองค์฿นธุรกิจของ
ตนอง เวຌวา  มันป็นความตຌองการของราทีไราตຌองการพนักงานอยูลຌว ตพนักงานทีไรารับมันมี฿หຌลือก
วาราจะลือกรับพนักงานตางถิไนหรือพนักงาน฿นชุมชนบຌานราอง...ชวงรกอาจจะมีรายเดຌ 8,000-9,000 

บาท ต 7 ปีผานเปธุรกิจมันปลีไยนปลงเป รายเดຌกใพิไมขึๅนป็น 20,000 ตอคน 

 3.บทบาทของหนวยงานภาครัฐ฿นการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ละ
กระบวนการลกปลีไยนความคิดหในกับหนวยงานภาครัฐ  

 จากการสัมภาษณ์กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสวน฿หญ พบวา มีหนวยงานหลัก 3 หนวยงานทีไขຌามา฿หຌ
ขຌอมูลกีไยวกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ส าหรับภาคธุรกิจ เดຌก อพท. ททท. ละพัฒนาชุมชน  ดยผาน
การอบรม฿หຌความรูຌ ละการพาเปศึกษาดูงานตามสถานทีไตางโ พืไอ฿หຌภาคธุรกิจเดຌน ามาประยุกต์฿ชຌ฿หຌขຌา
กับธุรกิจของตน ทัๅงนีๅคุณสัจพงษ์  จินตพงษ์ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี เดຌอธิบาย฿นประดในนีๅเวຌวา ททท.ขามา
฿หຌขຌอมูลรากอนกีไยวกับ 7Green มานะน า฿หຌสงสริมธุรกิจบบสีขียว...อพท.องกใมีคนมา฿หຌความรูຌพวก
รา วาการท าธุรกิจบบกรีน มีอะเรป็นพืๅนฐาน 

 4.ผลดีละผลสียการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ทีไกิดขึๅนจากธุรกิจ  

 กลุมธุรกิจสวนมากมองวาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ทีไกิดขึๅนลຌวนมีตผลดี นืไองจากจะท า฿หຌการ
ทองทีไยว฿นจังหวัดนานกิดความยัไงยืน มีรายเดຌ฿หຌกับคน฿นชุมชน นอกจากนีๅยังมีอีกหลายครงการทีไธุรกิจ
เปรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ชนการทองทีไยวบบสีขียว คือสามารถชวยลดมลภาวะ฿นจังหวัดนานเดຌ 
ดยคุณภัทราภรณ์  ปราบริบู ิสัมภาษณ์ุ 2559ี เดຌอธิบายกีไยวกับขຌอดีของการท าการทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์ ดังนีๅ ขຌอดีคือท า฿หຌการทองทีไยวของรายัไงยืน...พอมีการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ชาวบຌานกใเดຌ
งิน ชุมชนกใมีงิน มีการกระจาย฿หຌชุมชน 

 ประดในค าถามสัมภาษณ์ฉพาะส าหรับชุมชน 

 1.กิจกรรมทีไนักทองทีไยวสามารถมีสวนรวม จนกิดปຓนการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  
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 จากการสัมภาษณ์ผูຌ฿หຌขຌอมูลของกลุมชุมชน พบวา กิจกรรมทีไนักทองทีไยวมีสวนรวม สวน฿หญปຓน
กิจกรรมทีไคิดคຌนขึๅนองจากคน฿นชุมชน นืไองจากปຓนสิไงดิมทีไคน฿นชุมชนคยท าอยู ตอาจจะมีการพิไม
กิจกรรมตางโ ขຌาเปพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของนักทองทีไยวมากขึๅน ซึไงสอดคลຌองค ากลาวของ
คุณพลินจิต พวงจริญ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ทีไอธิบายถึงกิจกรรม฿นชุมชนทีไนักทองทีไยวขຌามามีสวนรวมเวຌ 
ดังนีๅ  กิจกรรมทีไนักทองทีไยวมาลຌวชอบทีไสุดคือกะพระเมຌ  รามีครงเวຌ฿หຌคขามาติมหนຌาตา ... 
นักทองทีไยวขามาชวยกะ มันกใจะกิดความยัไงยืน  

 2.การรวมกลุมองค์กรละการจัดสรรรายเดຌ 

 ฿นประดในนีๅพบวา ชาวบຌานปຓนคนตัๅงกลุมกันอง หลังจากนัๅนกใจะมีการประชุมกัน ก าหนดหนຌาทีไ
ของตละบุคคล ฿นรืไองการจัดสรรรายเดຌสวน฿หญจะบงขຌากองกลางจ านวนหนึไง สวนทีไหลือจึงน าเป
บง฿หຌกันภาย฿นกลุม ฿นประดในนีๅคุณพลินจิต พวงจริญ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูลจากกลุม
ชุมชนบຌานมหาพธิ เดຌอธิบายเวຌวา สมมุติราเดຌมาคาพระองค์ละ 600 บาท ฿หຌคนกะเป 300 บาท ขຌา
วัด 100 บาท อีก 200 บาทขຌาสวัสดิการ กิดมีคนจใบ ปຆวย ตาย กใอางินตรงนีๅเปชวย 

 3.สืไอทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารกับคน฿นชุมชน  

 ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักของกลุมชุมชน พบวาสืไอหลักทีไ฿ชຌคือหอกระจายขาวหรือหอกระจายสียงของ
หมูบຌาน นืไองจากสามารถขຌาถึงชาวบຌานเดຌดยตรง นอกจากนีๅกใมีการท าผนพับพืไอ฿ชຌสืไอสารรืไองการ
ทองทีไยว  รวมถึงมีการจัดประชุมดยการอาหัวหนຌาของตกลุมมาคุยกัน พืไอจຌ งขาวสารรวมทัๅง
ลกปลีไยนความคิดหใน฿นรืไองตางโ ฿นทางกลับกันบางชุมชนกใมีการ฿ชຌสืไอทีไปຓน Social media ชน 
Facebook พืไอปຓนอีกชองทางหนึไง฿นการสืไอสารกับคน฿นชุมชน จากทีไกลาวมาสอดคลຌองกับคุณสมกียรติ 
฿หมวงศ์ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ซึไงกลาวถึงสืไอทีไ฿ชຌ฿นชุมชนเวຌดังนีๅ  ฿ชຌหอกระจายขาวหมูบຌาน วลาขา
ประชุมกใเปรวมประชุมกับขา ผูຌน าหมูบຌานกใจะขยายเปอีกทีตามสียงตามสาย  

 4.บทบาทของหนวยงานภาครัฐ฿นการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ละ
กระบวนการลกปลีไยนความคิดหในกับหนวยงานภาครัฐ 

 ฿นประดในนีๅ พบวาอพท.ปຓนหนวยงานหลักทีไขຌามา฿หຌความรูຌดຌานการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 
ดยการอาคน฿นชุมชนเปรียนรูຌรืไองการทองทีไยวดยชุมชน  นอกจากนีๅหนวยงานภาครัฐอืไนโ กใมาชวย
บຌาง ชนดຌานการสอนภาษา  ฿นประดในรืไองการลกปลีไยนขຌอมูลกับหนวยงานภาครัฐ สวน฿หญจะปຓน
การสืไอสารบบปากตอปาก มีการประชุมกับหนวยงานภาครัฐรวมถึงอพท. ดือนละเมตไ ากวา 2 ครัๅง พืไอ
น าเปพัฒนากิจกรรมการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์฿นชุมชน จากทีไกลาวมาสอดคลຌองกับการสัมภาษณ์คุณ
ทองพียร ปะนะ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี ทีไเดຌอธิบายถึงบทบาทของหนวยงานภาครัฐ฿นการ฿หຌขຌอมูลดຌานการ
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ทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์กคน฿นชุมชน ซึไงเดຌกลาวเวຌวา อพท.ขຌามา฿นปี 2550 พออพท.ขຌามากใพาเป
อบรม เปดูงาน ... รามีการประชุมประจ าดือนรวมกับผูຌ฿หญบຌาน บางทีอบต.กใชิญเปวางผนทีไอบต. 

 5.ผลดีละผลสียของการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ทีไกิดขึๅนจากชุมชน 

 จากการสัมภาษณ์กลุมชุมชน สามารถจ านกเดຌปຓน 2 ประดในคือผลดีของการทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์ ละผลสียของการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์   ฿นสวนของผลดี พบวา นักทองทีไยวมีจ านวน
ยอะขึๅน จึงท า฿หຌชุมชนมีรายเดຌ  อีกประการหนึไงคือการทีไนักทองทีไยวขຌามามีสวนรวมคือสามารถชวย
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมทีไตละชุมชนมีอยูเม฿หຌมันลือนหายเป  

 ฿นประดในรืไองผลสีย สวน฿หญกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลจะกลาวถึงรืไองผลประยชน์ปຓนหลัก ตละกลุม
อาจจะเดຌประยชน์เมทากัน จึงท า฿หຌกิดความขัดยຌงระหวางคน฿นชุมชน ทัๅงนีๅคุณสุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ 
ิสัมภาษณ์ุ 2559ี เดຌกลาวถึงผลสียของการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ทีไกิดขึๅนจากชุมชนเวຌวา  มืไอดินเป
พักหนึไงมันกใมีรืไองผลประยชน์ ถຌาผลประยชน์เมลงตัวกใจะกิดกระส ตถือวาป็นบทรียนมากกวา 

3. การสังกต ิObservation) 

 3.1 ถนนสຌนหลักมีปງายบอกทางชัดจน  ฿นขณะทีไถนนสຌนรองหรือถนนบริวณชุมชนกลับมีปງาย
บอกทางนຌอยมาก  รวมถึงเมมีปງายบอกทางส าหรับศูนย์บริการนักทองทีไยวของชุมชน  ชน ชุมชนบຌาน
หาดผาขน  ปຓนชุมชนทีไเดຌรับความนิยมจากนักทองทีไยว฿นรืไองกิจกรรมตางโ ซึไงปຓนการทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์  เมวาจะปຓนการลองพ  การดินปຆา  หรือการพักฮมสตย์  ดยนักทองทีไยวทีไตຌองการ
ดินทางมาติดตอสอบถามขຌอมูลดຌวยตนอง กใเมทราบวาตຌองติดตอ฿คร   

 3.2 การสืไอสารระหวางคน฿นชุมชนอยู฿นกณฑ์ดีมาก  มีการกระจายรายเดຌกันอยางทัไวถึง  มีการ
จัดล าดับคิว฿นการรับลูกคຌาจึงท า฿หຌเมมีการยงลูกคຌากัน   รวมถึงชาวบຌานจะ฿ชຌภาษาของพืๅนถิไนปຓนหลัก  
ละคน฿นชุมชนกใปຓนคน฿นระดับดียวกันจึงท า฿หຌการสืไอสารกิดความขຌา฿จงาย  นอกจากนีๅคน฿นชุมชนมี
ความกระตือรือรຌน฿นการบริการนักทองทีไยว  มีการนะน าหลงทองทีไยวละกิจกรรมทีไนาสน฿จของ
ชุมชน 

 3.3 ชาวบຌานมีความปຓนมิตร ละปຓนกันอง  มีนๅ า฿จกับนักทองทีไยว  หในเดຌจากผูຌวิจัยเดຌขຌาเป
สัมภาษณ์กลุมปງาหมายจากหลายชุมชน  ทุกครัๅงโ หลังจากสัมภาษณ์สรใจกลุมปງาหมายจะชักชวนผูຌวิจัย
รับประทานอาหารกอนกลับ  ละ฿หຌผูຌวิจัยเดຌทดลองท ากิจกรรมของหลงทองทีไยวนัๅนโ นอกจากนีๅผูຌวิจัย
ยังสังกตหในถึงความสามัคคีของคน฿นชุมชน  อาทิชน วลานักทองทีไยวขຌามาปຓนกลุม  จะหในวาคน฿น
ชุมชนชวยกันตຌอนรับนักทองทีไยว  ฿นขณะดียวกันผูຌวิจัยสังกตหในวา ชาวบຌาน฿นชุมชนสามารถสดง
ความหใน฿นรืไองการทองทีไยวเดຌอยางตใมทีไ  
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 3.4 จากการสังกตการณ์ท างานของหนวยงานรัฐบาล พบวา กระบวนการสืไอสารภาย฿นองค์กรเม
มีระบียบ ชนผูຌวิจัยติดตอขอสัมภาษณ์กลุมปງาหมายจากหนวยงานรัฐบาล  ตเมมีจຌาหนຌาทีไดยตรง฿น
การรับรืไอง  ละขัๅนตอน฿นการติดตอกับหนวยงานภาครัฐมีไระบียบบบผนคอนขຌางยอะ  จึงท า฿หຌการ
ติดตอสืไอสารตางโ กิดความลาชຌา  

อภิปรายผลการวิจัย  

1.กระบวนการสืไอสารบบมีสวนรวมพืไอการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ของจังหวัดนาน 

 1.1 การเดຌมาของนวคิดการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 

 การเดຌมาของนวคิดกีไยวกับกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์฿นหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ละ
ชุมชน  หนวยงานภาครัฐละชุมชนมีทีไมาของนวคิดกีไยวกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์หมือนกัน  ซึไง
เดຌรับนวคิดมากจากองค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษพืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืนหรืออพท.ซึไงตัๅงอยู
฿นจังหวัดนาน  ฿นขณะทีไภาคธุรกิจสวน฿หญมีนวคิดหในตกออกปຓน 2 ประดในคือจຌาของธุรกิจปຓนผูຌ
ริริไมท ารืไองการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ดຌวยตนอง ละประดในทีไสองคือการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ทีไมา
จากค านะน าของนักทองทีไยว ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ทีไอธิบายเวຌวาการ
ทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ปຓนการทองทีไยวรูปบบ฿หมทีไตอยอดมาจากการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม มุงนຌน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไน ปຂดอกาส฿หຌนักทองทีไยวมีสวนรวมกับกิจกรรมการทองทีไยวจาก
ชุมชน ละสงสริมการผลิตสินคຌาทຌองถิไนปງอนสูตลาด พืไอตอบสนองความตຌองการของนักทองทีไยว 
ิWurzburger, 2010  อຌางถึง฿น Richards and Raymond, 2000ี นอกจากนีๅนักทองทีไยวสามารถขຌามา
มีสวนรวม฿นการสรຌางประสบการณ์ทองทีไยวิActiveี กลาวคือนักทองทีไยวสามารถก าหนดกิจกรรมการ
ทองทีไยวตามความสน฿จของตละบุคคล พืไอการซึบซับอกลักษณ์ิ Identityี ของตละทຌองถิไน  ท า฿หຌ
การทองทีไยวมีความสนุกสนาน มีชีวิตชีวามากขึๅน ละลดความบืไอหนายของการทองทีไยว฿นรูปบบดิม 
ิGreg Richards, 2010ี 

 ตอมาปຓนรืไองของการจัดสรรงบประมาณ  ซึไงหนวยงานภาครัฐเดຌรับงบประมาณจากงินราชการ
บริหารผนดินปຓนหลัก รวมถึงเดຌรับงบประมาณพิไมติมจากครงการทีไกีไยวขຌองกับหนวยงานอืไน ซึไง
สอดคลຌองกับผนพัฒนาการทองทีไยวหงชาติปพ.ศ.2555-2559  ทีไตຌองการพัฒนาการทองทีไยวระยะยาว
สูความยัไงยืนพืไอน ามาซึไงรายเดຌละความมัไนคงทางศรษฐกิจของประทศ  ชนการพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกพืไอการทองทีไยว หรือรืไองการพัฒนาละฟຕนฟูหลงทองทีไยว฿หຌกิด
ความยัไงยืน  นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับผนการจัดสรรงบประมาณจังหวัดนานประจ าปพ.ศ. 2558 ทีไ
พบวาส านักนายกรัฐมนตรีเดຌจัดสรรงบประมาณดຌานการทองทีไยว฿หຌกับ 2 หนวยงานหลักโ คือ 1ีองค์การ
บริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษพืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืนิองค์กรมหาชนี ละ 2ีกระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา พืไอน าเปพัฒนาดຌานการทองทีไยว  
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 ฿นขณะทีไกิจกรรมทีไนักทองทีไยวสามารถมีสวนรวม฿นภาคธุรกิจ สามารถตกออกปຓน 2 ประดใน 
เดຌก ธุรกิจทีไรวมมือกับหนวยงานรัฐบาล฿นการท าการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ละธุรกิจทีไคิดกิจกรรม
การทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ดຌวยตนอง ชนดียวกับภาคชุมชน ฿นการจัดกิจกรรมการทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์ทีไกิดขึๅน สวน฿หญปຓนกิจกรรมทีไคิดขึๅนองจากคน฿นชุมชน ซึไงสอดคลຌองกับองค์ประกอบของ
การจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ดยริชาร์ดส์ ละรย์มอนด์ ิRichards & Raymond, 2000ี  เดຌ
อธิบายถึงองค์ประกอบส าคัญ฿นการด านินการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ซึไงประกอบดຌวย แ.
ศักยภาพ฿นการสรຌางสรรค์ หมายถึง นักทองทีไยวสามารถพัฒนาความคิดสรຌางสรรค์ของตนองรวมกับคน
฿นทຌองถิไน฿นระหวางการท ากิจกรรมตางโ โ.การขຌารวมกิจกรรม หมายถึงนักทองทีไยวสามารถขຌารวม
กิจกรรมชิงสรຌางสรรค์กับคน฿นชุมชนเดຌ  ใ.การมีประสบการณ์กับคุณลักษณะของสถานทีไทองทีไยว สิไงทีไ
ส าคัญคือตຌองชืไอมยงกระบวนการความคิดสรຌางสรรค์ของนักทองทีไยวขຌากับคุณลักษณะฉพาะของหลง
ทองทีไยว ไ.การมีความคิดสรຌางสรรค์รวม คือปຓนนวทางทีไท า฿หຌกิดการคิดรวมกัน฿นทุกภาคสวน  ซึไง
กอ฿หຌกิดประยชน์ทัๅงภาครัฐ อกชน ละชุมชน 

 1.2 กระบวนการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์   

  1.2.1 การมีสวนรวม฿นการวางผน ก าหนดรูปบบนยบายพืไอการทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค ์

  หนวยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ละชุมชนมีความคิดหในทีไสอดคลຌองกัน  ตอาจจะมี
รูปบบการท างานทีไตกตางกันเป อาทิชน หนวยงานภาครัฐจะมีหนຌาทีไดຌานการก าหนดยุทธศาสตร์฿น
ผนงานดຌานการทองทีไยวของจังหวัด นอกจากนีๅตัวทนจากภาคธุรกิจละชุมชนกใจะมีการประชุม
ลกปลีไยนความคิดหใน฿นการวางผนดຌานการทองทีไยว ซึไงสอดคลຌองกับผนพัฒนาการทองทีไยว
หงชาติป พ.ศ. 2555-2559  ฿นประดในรืไอง การสงสริมกระบวนมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคอกชน ละ
องค์กรปกครอง ฿นการบริหารการจัดการทรัพยากรทองทีไยว พืไอ฿หຌการด านินงานดຌานการทองทีไย วมี
อกภาพ ละปຂดอกาส฿หຌทุกภาคสวนขຌามามีสวนรวม฿นการจัดการ฿นทุกระดับ  

  นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับงานวิจัยทีไกลาวเวຌกอนหนຌานีๅของสงกรานต์ ขืไอนธนะ ิ2556ี 
ทีไศึกษากีไยวกับ การพัฒนากิจกรรมการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ลุมนๅ าวຌา จังหวัดนาน พบวา ฿นสวนของ
กิจกรรมสามารถน ามาพัฒนา฿หຌปຓนกิจกรรมชิงสรຌางสรรค์ พืไอ฿หຌทุกคนมีสวนรวม฿นการกีไยวขຌองกับการ
ทองทีไยว ซึไงมีความสัมพันธ์กับการก าหนดนยบายพืไอพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 

  1.2.2 การมีสวนรวม฿นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ฿นจังหวัดนาน พืไอพัฒนาปຓน
หลงทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  



 170 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

  นานปຓนมืองทีไมีความสมบูรณ์฿นรืไองของหลงทรัพยากรธรรมชาติ ควรคากการ
อนุรักษ์ ซึไงปຓนเป฿นนวทางดียวกันกับการสังกตของผูຌวิจัย ทีไพบวา นานมีการจัดสรรพืๅนทีไทีไปຓน
ทรัพยากรธรรมชาติมาปຓนหลงทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  อาทิชน กิจกรรมการลองพ฿นชุมชนบຌานหาด
ผาขน  หรือการเปชมสาหรายเกจากมนๅ านาน  ซึไงสอดคลຌองกับผนพัฒนาการทองทีไยวพ.ศ.2555-2559  
฿นประดในรืไองการพัฒนาละฟຕนฟูหลงทองทีไยว฿หຌกิดความยัไงยืน  ซึไงปຓนการพัฒนาการทองทีไยวหลัก
ละหลงทองทีไยวรองพืไอน าเปสูความยัไงยืน  สงสริมการมีสวนรวมของชุมชนละองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นการพัฒนาหลองทองทีไยว฿หຌปຓนระบบิคณะกรรมการนยบายการทองทีไยวหงชาติุ 2554ี  
นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับการก าหนดต าหนง฿นการพัฒนาจังหวัด  ตามผนพัฒนาจังหวัดนานปพ.ศ. 
2558-2561 ฿นประดในทีไกีไยวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม การอนุรักษ์ละฟຕนฟู
ธรรมชาติ฿หຌปຓนมืองหงชุมชนคนตຌนนๅ าทีไคงสมบูรณ์ดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนิรายงานวิคราะห์
สถานการณ์จังหวัดนานุ 2557ี  รวมถึงปຓนเปนวทางดียวกันกับงานวิจัยของชรินทร์พรรณ อะสีตะรัตน์ 
ิ2553ี ศึกษารืไอง การจัดการการทองทีไยวชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนๅ าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ชุมชน฿หຌความสน฿จกับปัญหาทีไมีผลมาจากการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ ละ
พยายามกຌเขปัญหาดังกลาว ซึไงกิจกรรมการทองทีไยวชิงอนุรักษ์กอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงของวิถีชีวิต
ชุมชน   

  1.2.3 การมีสวนรวม฿นการผยพรวัฒนธรรมละประพณีของจังหวัดนาน ละการ
รณรงค์฿หຌนักทองทีไยวขຌามามีสวนรวม฿นกิจกรรม  

  ผลจากการสัมภาษณ์ชิงลึก พบวา วัฒนธรรมหลักของจังหวัดนานนຌนการตงกายดຌวย
ผຌาพืๅนมอืง  รองลงมาคือรืไองการอาหารพืๅนถิไน นืไองจากมีอกลักษณ์ทีไบงบอกถึงวิถีชีวิตของคน฿นจังหวัด
นาน  ซึไงปຓนเป฿นนวทางดียวกันกับการสังกตของผูຌวิจัยทีไพบวา  คน฿นจังหวัดนานสวน฿หญมีการตง
กายดຌวยผຌาพืๅนมืองปຓนหลัก จึงท า฿หຌนักทองทีไยวเมคอะขินทีไจะตงกายดຌวยผຌาพืๅนมืองชนกัน  ฿น
ขณะดียวกัน฿นรืไองของวัฒนธรรมการกิน จะหในวาคนนานสวน฿หญจะทานอาหารพืๅนถิไน ดยจะทาน
อาหาร฿นรูปบบของขันตก  นักทองทีไยวทีไดินทางมาจังหวัดนานกในิยมทานอาหารพืๅนถิไนดຌวยชนกัน ซึไง
สอดคลຌองกับงานวิจัยของกันตภณ  กຌวสงา ิ2556ี ทีไพบวา อ าภอพิมายมีหลงทองทีไยวทีไปຓน
อกลักษณ์ ซึไงมีความดดดนฉพาะตัว ซึไงปຓนการกระตุຌน฿หຌกิดการตระหนักรูຌ ละกิดการมีสวนรวมของ
คน฿นชุมชน ท า฿หຌสามารถดึงดูด฿หຌนักทองทีไยวดินทางมาทีไนีไเดຌ ตลอดจนระดับความนิยมของหลง
ทองทีไยว ละการสงสริมการทองทีไยวภาย฿นจังหวัด ดยมีผลมาจากการมีสวนรวม฿นการจัดการการ
ทองทีไยวทางวัฒนธรรม  
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  1.2.4 วิธีการด านินการ฿หຌผูຌประกอบการละชุมชนกิดการมีสวนรวม 

  ผลการสัมภาษณ์ชิงลึก พบวา การด านินงาน฿หຌกิดการมีสวนรวมริไมตຌนจาก
กระบวนการท าความขຌา฿จ ดยจะนຌนการสืไอสารกับชุมชนปຓนหลัก ดยริไมจากการหาครือขายทีไมีความ
นาชืไอถือทีไสามารถถายทอดเปยังกลุมปງาหมายลຌวกิดการปฏิบัติตาม นอกจากนีๅตຌองมีการประชุมกัน
อยางสมไ าสมอ ซึไงสอดคลຌองกับรืไองหลักการส าคัญของการสืไอสารบบมีสวนรวม฿นดຌานของความ
หลากหลายของผูຌขຌารวม นืไองจากการสืไอสารบบมีสวนรวมปຓนกระบวนการทีไนຌนรับฟังความคิดหใน 
ละการยอมรับความคิดหในของบุคคลอืไน ดยผานกิจกรรมการสืไอสาร฿นรูปบบตางโ ชน การประชุม 
การสวนา ดยตຌองด านินการบนพืๅนฐานของความสมัคร฿จ  ซึไงวิธีการดังกลาว฿ชຌการสืไอสารบบสองทาง
ิTwo-Way communicationี กลาวคือปຓนการสืไอสารทีไผูຌสงสารละผูຌรับสารมีการตຌตอบซึไงกันละกัน
ิกาญจนา กຌวทพละคณะุ 2553ี  ภาย฿ตຌนวคิดของการจัดการการมีสวนรวม  

  นอกจากนีๅกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักยังอธิบายกีไยวกับ การรวมกลุมองค์กรละการจัดสรร
รายเดຌของภาคธุรกิจ ดยจะคัดลือกพนักงานจากภาย฿นจังหวัดนานปຓนหลัก ทัๅงนีๅการกระจายรายเดຌ
บงปຓน 2 รูปบบ คือ การจาย฿นรูปบบของงินดือน ละการจายงิน฿นรูปบบของชิๅนงาน  อยางเรกใ
ตาม฿นการรวมกลุมละการจัดสรรรายเดຌของชุมชน พบวา ชาวบຌานปຓนคนตัๅงกลุม ละก าหนดหนຌาทีไของ
ตละบุคคล  ฿นการจัดสรรงบประมาณกใจะบงรายเดຌขຌากองกลางจ านวนหนึไง ซึไงสอดคลຌองงานวิจัยของ
ปຂດนปຂนัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ ิ2557ี ศึกษารืไอง การสืไอสารพืไอการจัดการหลงทองทีไยว ดยการมีสวน
รวมของชุมชน กรณีศึกษา : ครงการตลาดกาอางศิลา 133 ป พบวา การจัดการหลงทองทีไยวดยมี
สวนรวมของชุมชนสามารถบงออกปຓน 2 รูปบบ เดຌก 1.การสืไอสารบบมีสวนรวมภาย฿นครือขาย 
ดย฿ชຌการบริหารจัดการละการวางผน฿นทุกภาคสวน 2.การสืไอสารบบมีสวนรวมระหวางครือขายกับ
นักทองทีไยว   

  1.2.5 บทบาทของหนวยงานภาครัฐ฿นการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 
ละกระบวนการลกปลีไยนความคิดหในกับหนวยงานภาครัฐ  

  จากการสัมภาษณ์ชิงลึก พบวา มีหนวยงานภาครัฐลงมา฿หຌความรูຌกีไยวกับการทองทีไยว
ชิงสรຌางสรรค์ อาทิชน อพท. ททท. พัฒนาชุมชน ดยผานการอบรม฿หຌความรูຌ การพาเปศึกษาดูงานตาม
สถานทีไตางโ  รวมถึงมีการจัดงานประชุมกับหนวยงานภาครัฐอยางสมไ าสมอ จากทีไกลาวมาสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์การทองทีไยว  พ.ศ. 2558-2560  ฿นประดในรืไองการบริหารจัดการดຌานการทองทีไยว ดย
การบูรณาการระหวางภาครัฐ  ภาคอกชน  ละภาคประชาคม ผานกลเกการด านินงานตัๅงตระดับ
นยบายจนถึงระดับปฏิบัติ   นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุชาดา สงดวงดีุ ยาวภา บัววช 
ละมาริษา สุจิตวนิช ิ2557ี ศึกษารืไอง รูปบบการสืไอสารบบมีสวนรวมพืไอขับคลืไอนนวคิดการ
ด านินงานวิสาหกิจชุมชน฿นจังหวัดนครปฐม ตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พบวา รูปบบการ
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สืไอสารภาย฿นละภายนอกของกลุม ดยผานสืไอละกิจกรรมทีไหลากหลาย ซึไงมีสวนรวมพืไอขับคลืไอนการ
ด านินงานของภาครัฐกับชุมชนทีไหมาะสม เมวาจะปຓน การ฿ชຌสืไอประชาสัมพันธ์ สืไอบุคคล จัดฝຄกอบรม 
รวมก าหนดกลยุทธ์การสืไอสาร การจัดกิจกรรมพิศษ ละการสรຌางครือขายการสืไอสาร ซึไงท า฿หຌกิดการ
ลกปลีไยนรียนรูຌ ละความคิดหในภาย฿นกลุม   

  1.2.6 สืไอทีไ฿ชຌสืไอสารกับคน฿นชุมชน 

  จากการ฿หຌขຌอมูลจากกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก พบวา หนวยงานภาครัฐจะนຌนการลงพืๅนทีไพืไอ
เปคุยกับคน฿นชุมชน ดยการ฿ชຌการสืไอสารบบปากตอปากิWord of mouthี รองลงมาจะปຓนอืไนโ ชน 
วิทยุ ปสตอร์ อยางเรกใตามกใมีสืไอทีไทัๅง 2 หนวยงาน฿ชຌหมือนกัน คือผนพับ สียงตามสาย รวมถึงสืไอ 
Social media อาทิชน Facebook ละ Line  ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของกุสุมา ภูสตว์ ิ2553ี ศึกษา
กีไยวกับ การประชาสัมพันธ์พืไอสรຌางการมีสวนรวมของชุมชน฿นการสงสริมการทองทีไยวชิงวัฒนธรรม 
พบวา กลยุทธ์การสืไอสารหลักส าหรับการมีสวนรวมของชุมชน เดຌก การลือก฿ชຌสืไอทีไหมาะสมละ
ฉพาะจาะจงกับกลุมปງาหมาย การ฿ชຌครือขายการสืไอสาร เมวาจะปຓนกลุม องค์กร หรือชุมชนทຌองถิไน 
พืไอกอ฿หຌกิดการจัดการทองทีไยว฿นชุมชน฿หຌกิดความยัไงยืน  

2. การพัฒนาการสืไอสารบบมีสวนรวม฿นการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 

  ผลการวิจัยบงออกปຓน 2 ประดในคือผลดี ละผลสีย ซึไงผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสวน฿หญกลาว
วาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์มีผลดีมากกวาผลสีย นืไองจากการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ท า฿หຌการ
ทองทีไยว฿นจังหวัดนานกิดความยัไงยืน ดยมีหตุผลคือ  มืไอนักทองทีไยวขຌามามีสวนรวมท า฿หຌกิดการ
อนุรักษ์ศิลปะ ละวัฒนธรรมทีไมีอยูเม฿หຌลือนหายเป  หตุผลประการตอมาคือปຓนการสรຌางรายเดຌ฿หຌกับ
คน฿นชุมชน ซึไงสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 11 ิพ.ศ.2555-2559ี ทีไ฿หຌ
ความส าคัญกับการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ ดยการบูรณาการการทองทีไยว฿หຌชืไอมยงกับวิถี
ชีวิต  วัฒนธรรม ละทรัพยากรธรรมชาติ  ประดในทีไสองรืไองผลสียทีไมาจากการพัฒนาทองทีไยวชิง
สรຌางสรรค์  คือรืไองผลประยชน์ ตละหนวยงานอาจจะเดຌผลประยชน์เมทากัน จึงกอ฿หຌกิดความ
ขัดยຌง  ทัๅงนีๅยังสอดคลຌองกับหลักการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ดย ริชาร์ดละรย์มอนด์ 
ิRichards & Raymond, 2000ี  อธิบายถึงรืไองการพัฒนา฿นสิไงทีไทຌองถิไนมีอยู ิBuild on what you 

haveี ปຓนการ฿ชຌสิไงทีไมีอยู฿หຌกิดประยชน์฿นการด านินการ฿หຌมีกิจกรรมชิงสรຌางสรรค์฿นชุมชนมากทีไสุด  
อยางเรกใตามหลักการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์สามารถชืไอมยงกับการพัฒนาอยางยัไงยืน  ดยมี
จุดนຌนส าคัญคือการชวยกันดูลทรัพยากรของการทองทีไยว฿หຌกิดประยชน์สูงสุด กลาวคือเมเดຌประยชน์
ฉพาะคน฿นยุคปัจจุบันทานัๅน  ตตຌองกใบทรัพยากรทองทีไยวเวຌ฿หຌกคนรุนหลังดຌวย  รวมถึงตຌองมีการ
กระจายรายเดຌ฿หຌกคน฿นทຌองถิไนทีไมีหลงทองทีไยวตัๅงอยู อีกทัๅงควร฿หຌคน฿นชุมชนมีสวนรวม฿นการ
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จัดการการทองทีไยว ิครงการสารานุกรมเทยส าหรับยาวชนฯ ลม โ็ , โ55เ อຌางถึง฿นวิยะดา  สรีวิชย
สวัสดิ์, 2544ี   

  2.1 ผลตอบรับจากการรณรงค์การทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ 

  ผลตอบรับของการรณรงค์การทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ท า฿หຌจังหวัดนานมีนักทองทีไยว
พิไมขึๅนอยางตอนืไอง จึงกอ฿หຌกิดรายเดຌ฿หຌกับคน฿นจังหวัดนานเดຌตลอดทัๅงป  อีกทัๅงนักทองทีไยวสวน฿หญ
กิดการมาซๅ า นืไองจากคมนาคมทีไมีความสะดวก  รวมถึงหลงทองทีไยว฿นจังหวัดนานมีความหลากหลาย 
ตลอดจนวิถีของคนนานทีไมีอกลักษณ์ฉพาะตัว  ฿นขณะดียวนักทองทีไยวสวน฿หญกใชืไนชอบ฿นความตัๅง฿จ
ละความ฿ส฿จ฿นการบริการนักทองทีไยว  จึงท า฿หຌกิดการบอกตอ  สงผล฿หຌคนสวน฿หญลือกดินทางมา
ทองทีไยวทีไจังหวัดนานพิไมขึๅน จากทีไกลาวมาสอดคลຌองกับงานวิจัยของดวงพร ค านูญวัฒน์ุ วาสนา 
จันทรสวางุ มณฑา มฬี ิ2547ี ศึกษารืไอง การด านินงานหอกระจายขาวสารทีไตอบสนองความตຌองการ
ของชุมชนอยางยัไงยืน พบวา การมีสวนรวมควรกิดขึๅน฿นทุกขัๅนตอนของการด านินงาน การทีไคน฿นชุมชน
มีอกาส฿นการขຌารวมมากทาเหรกใจะท า฿หຌคน฿นชุมชนกิดความรูຌสึกปຓนจຌาของมากตามเปดຌวย มืไอ
ชุมชนรูຌสึกปຓนจຌาของ กใจะสงผล฿หຌกิดความอา฿จ฿ส การติดตามฟัง ตลอดจนน าเปสูการดูลรักษา จากทีไ
กลาวมาจึงปຓนหตุผล฿หຌการด านินงานหอกระจายขาวสารมีความยัไงยืน  ซึไงปຓนเป฿นนวทางดียวกันกับ
การสังกตของผูຌวิจัยทีไพบวา ชาวบຌานมีความปຓนมิตร ละปຓนกันองกับนักทองทีไยว รวมถึงมีการชักชวน
นักทองทีไยว฿หຌท ากิจกรรมรวมกับชาวบຌาน 

  นอกจากนีๅการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ท า฿หຌกิจกรรมดຌานการทองทีไยว฿นจังหวัดนาน มี
ความหลากหลายมากขึๅน  พืไอปຓนการตอบสนองความตຌองการของนักทองทีไยว  อีกทัๅงการพิไมกิจกรรม
ดຌานการทองทีไยวตามหลงทองทีไยวตางโ ท า฿หຌนักทองทีไยวสามารถอยูทีไยว฿นหลงทองทีไยวนัๅนเดຌ
นานมากยิไงขึๅน  ซึไงสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การทองทีไยวพ.ศ.2558-2560 ฿นยุทธศาสตร์ทีไ 2 กีไยวกับ
ประดในรืไองกลยุทธ์การพัฒนารายสาขา  ทีไมุงนຌน฿นรืไองการพัฒนาสินคຌา ละบริการดຌานการทองทีไยว
฿หຌมีคุณภาพละมีมาตรฐาน  ดยการสงสริมผูຌประกอบการของเทย฿หຌมีศักยภาพดຌานการทองทีไยวละ 
บริการ  รวมถึงสรຌางสรรค์กิจกรรมการทองทีไยวรูปบบ฿หมโ ฿หຌสอดคลຌองกับความสน฿จของนักทองทีไยว  
ทัๅงนีๅยังสอดคลຌองกับ McNulty, 2009 ิอຌางถึง฿น วิยะดา  สรีวิชยสวัสดิ์ุ 2544ี ทีไอธิบายกีไยวกับ
ปງาหมายของการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ เวຌวา ปຓนการพยายาม฿หຌนักทองทีไยวสถานทีไนัๅนพิไมมากขึๅน  
ดยการกระตุຌนหรือสงสริม฿หຌนักทองทีไยวมีความรูຌสึกผูกพันละขຌา฿จสถานทีไทองทีไยวละชุมชนอยาง
ลึกซึๅง  ดยชุมชนมีหนຌาทีได านินงานการจัดกิจกรรมตางโ ทีไสามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตนอง  
ละท า฿หຌนักทองทีไยวมีอกาสเดຌรียนรูຌ ละ฿ชຌความคิดสรຌางสรรค์฿นกิจกรรมตางโ รวมกับชุมชน พืไอปຓน
การสริมสรຌางประสบการณ์กีไยวกับหลงทองทีไยวนัๅน฿หຌกับนักทองทีไยวดยตรง  รวมถึงยังสอดคลຌองกับ
การสังกตของผูຌวิจัยทีไหในวา กิจกรรม฿นจังหวัดนานมีความหลากหลาย ละบางกิจกรรมตຌอง฿ชຌสมาธิละ
ระยะวลา฿นการท า  นักทองทีไยวบางทานจึง฿ชຌวลาอยูกับกิจกรรมนัๅนคอนขຌางนาน    
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ขຌอสนอนะ฿นการจัดการการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์฿นจังหวัดนาน 

 1ี ควรมีระบบการจัดการขยะทีไดีกวาการฝังกลบ นืไองจากจ านวนนักทองทีไยว฿นจังหวัดนาน
พิไมขึๅน  ละมีนวนຌมวาจะพิไมขึๅน฿นทุกโ ป  พืๅนทีไส าหรับการฝังกลบอาจจะเมพียงพอ   

 2ี ควรมีการรักษาประพณีละวัฒนธรรมทีไสรຌางคุณคาละมีชืไอสียง อาทิชน การท าตุงกຌาคิง   
ซึไงปຓนหนึไง฿นปัจจัยทีไสริมสรຌางความขຌมขใงการทองทีไยว ดยการปลูกฝังคานิยมหรือสรຌางกิจกรรมทีไ
กีไยวขຌองกับประพณีดังกลาว฿หຌกับยาวชนทีไอยู฿นพืๅนทีไ 

 3ี ควรมีการรณรงค์ความปຓนอกลักษณ์ของประพณี฿นตละจังหวัด฿หຌชัดจน พืไอปງองกันการ
ลอกลียนบบจากจังหวัดอืไน  

นวทางการพัฒนาทางดຌานการทองทีไยว฿หຌกับจังหวัดอืไนโ  

 จากการศึกษางานวิจัย  ขอน าสนอนวทาง฿นการพัฒนาการทองทีไยวส าหรับการสรຌางการ
ทองทีไยว฿นประทศเทย ดยผูຌวิจัยเดຌท าการรวบรวม วิคราะห์  รวมเปถึงการสังคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจาก
ผลการวิจัย ละน ามาพัฒนาปຓนนวทางทีไควรปฏิบัติตาม ดังนีๅ  

 1ี ควรจะตຌองมีการรวมมือกัน฿นทุกภาคสวน เมวาจะปຓนหนวยงานภาครัฐ  ภาคอกชน หรือ
ชุมชน  รวมทัๅงควรปຂดอกาส฿หຌกิดกระบวนการลกปลีไยนความคิดหใน฿นทุกกลุม ทัๅงนีๅควรปຓนภาษาทีไ
ขຌา฿จงาย เมซับซຌอน   

 2ีการพัฒนาการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์ควรค านึงถึง 3 มิติคือ ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม  
฿นดຌานศรษฐกิจคือตຌองมีการกระจายรายเดຌอยางทัไวถึง฿หຌกคนทุกกลุม  ทางดຌานสังคมคือการอนุรักษ์วิถี
ดิมของจังหวัดตนอง ทัๅงทางดຌานศิลปะ วัฒนธรรม ละประพณี  ดยนຌนวา นักทองทีไยวตຌอง
ปรับปลีไยน฿หຌขຌากับวิถีชีวิตดิมโ ของชุมชน  ฿นขณะทีไวิถีดิมของชุมชนองกใจะเมปลีไยนปลงเปตาม
ความตຌองการของนักทองทีไยว  ละ฿นดຌานสิไงวดลຌอม  ควรมีการบริหารจัดการขยะทีไมีคุณภาพ  ลดการ
฿ชຌถุงพลาสติก นຌนการคัดยกขยะกอนทิๅง รวมถึงการน าขยะเปรีเซคิลพืไออากลับมา฿ชຌ฿หม   

 3ี การคิดกิจกรรมการทองทีไยวชิงสรຌางสรรค์  ควรค านึงถึงผลประยชน์ของชุมชนปຓนหลัก
กลาวคือนักทองทีไยวจะเดຌความสนุกสนานละเดຌความรูຌ  กิจกรรมดังกลาวควรจะสรຌางประยชน์฿หຌก
ชุมชนดຌวย ชน การด านา  นักทองทีไยวสามารถรียนรูຌวิถีชีวิต  ตชาวบຌานกใสามารถลดตຌนทุนการจຌาง
รงงาน ปຓนตຌน 
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การสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง 
ของบริษัทครืไองส าอาง 

Persuasive Communication with Emotional Appeals for Banning 

Animal Testing by Cosmetic Companies 
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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธ์รืไอง การสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง  
ป็นการวิจัยบบสหวิธี ดยมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษานืๅอหาของการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอ
ตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง ละพืไอศึกษาผลของสารทีไ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์รืไอง
การตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง ดย฿ชຌวิธีศึกษาสองวิธี เดຌก การวิจัยชิงอกสาร 
ิDocumentary Research) ดยศึกษาละกใบขຌอมูลสาร฿นรูปของสิไงพิมพ์ทีไมีการรณรงค์รืไองการตอตຌาน
การ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอางทัๅงตางประทศละ฿นประทศเทยซึไงกีไยวขຌองกับการ฿ชຌกลวิธี
ละจุดจูง฿จชิงอารมณ์ ตัๅงต พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2558 ดยผูຌวิจัยคัดลือกสารทีไมีการ฿ชຌจุดจูง฿จชิง
อารมณ์ รวมทัๅงสิๅน 4 ชิๅนทีไตรงกับขอบขตของงานวิจัยมากทีไสุดจากทัๅงหมด 8 ชิๅน ละการสนทนากลุม 
ิFocus Group) กับกลุมตัวอยางรวมทัๅงสิๅน 32 คน ซึไงบงป็นกลุมทีไป็นผูຌบริภคพศหญิงทีไคยซืๅอหรือ฿ชຌ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครืไองส าอางทีไตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง 8 คน ผูຌบริภคพศชายทีไคยซืๅอหรือ฿ชຌ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครืไองส าอางทีไตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง 8 คน กลุมสาธารณชนทัไวเปพศหญิง 8 คน
ละกลุมสาธารณชนทัไวเปพศชาย 8 คน ดังนัๅนการวิคราะห์ละรายงานผล฿นสวนของการสนทนากลุมจะ
วิคราะห์ชิงพรรณนา ิDescriptive Analysis) การขียนสรุปป็นประดในละอธิบายรวมดຌวย 

ค าส าคัญ: การสืไอสารนຌมนຌาว฿จุ จุดจูง฿จชิงอารมณ์ุ การสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรุ 
ทัศนคติุ พฤติกรรมการซืๅอุ การตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองุ บริษัทครืไองส าอาง 
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Abstract 

 Persuasive Communication with Emotional Appeals for Banning Animal Testing 

by Cosmetic Companies  is a mixed method. This research studies the content of 
persuasive communication with emotional appeals and the effect of message that using 

emotional appeals for banning animal testing by cosmetic companies. The research 

method uses the documentary research and focus group. The documentary research 

keeps the document of banning animal testing campaign by cosmetic worldwide 

companies which is related to tactics and emotional appeals since 2000 - 2015. However, 

I kept four messages which is related to this research. Then, focus group separates the 

example group for four groups. Each group has eight persons which first group is women 

consumer and men consumer who bought or used the product that against animal 

testing. Another group is public who is men group and women group. So, analysis of 

focus group will descriptive analysis. 

Keywords: Persuasive communication, emotional appeals, corporate social responsibility, 

attitude, buying behavior, ban animal testing, cosmetic companies 

 

บทน า 
ความป็นมาละความส าคัญ 

 คงปฏิสธเมเดຌลยวาทุกองค์กร฿นปัจจุบันนีๅลຌวนลຌวตจะสดงความรับผิดชอบตอสังคมละ
สิไงวดลຌอม฿นขอบขตของธุรกิจทีไกีไยวขຌองกับคนหรือชุมชนนัๅนโดຌวยกันทัๅงสิๅน การสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมนัๅนหรือทีไรูຌจักกันดีกับค าวา CSR (Corporate Social Responsibility) ซึไงมีมานานหลายยุคหลาย
สมัยละมีขึๅนทัๅงตางประทศรวมถึง฿นประทศเทยอง ซึไงเดຌถูกพัฒนาขยายตัวออกมาป็นมุมกวຌาง
ครอบคลุมบทบาทละหนຌาทีไขององค์กรเวຌอยางหลากหลาย บริษัทหรือองค์กรระดับ฿หญทีไท าธุรกิจขຌาม
ชาติถูกพงลใงละถูกกดดัน฿หຌมีความรับผิดชอบทางสังคมมากยิไงขึๅน กระสการสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมจึงถือวาป็นองค์ประกอบส าคัญ฿นการท าธุรกิจตอเป ดยเม฿ชป็นพียงครืไองผลก าเรทางธุรกิจ
หรือป็นพียงมบทกฏหมายบางอยางทีไถูกควบคุมเวຌทานัๅน ตจะป็นเปตามกลเกทางสังคมทีไมีนว
ปฏิบัติรวมกัน ละถือวาป็นสิไงทีไตຌองปฏิบัติจากจิตส านึกภาย฿นอยางสมัคร฿จ ิวิทยา ชีวรุณทัย, 2553) 

 ฿นขณะดียวกัน ธุรกิจครืไองส าอาง฿นประทศเทยมีการรณรงค์ทีไหลากหลาย ตสวน฿หญจะ
มุงนຌนเปทีไการสืไอสารรณรงค์฿นดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ดຌานการชวยหลือสังคมดยการบริจาคงิน
หรือสิไงของ ดຌานการสรຌางรงบันดาล฿จ฿นการ฿ชຌชีวิต฿หຌกับผูຌหญิง รวมเปถึงดຌานสุขภาพรางกาย การ
สืไอสารรณรงค์ตางโหลานีๅป็นรืไองทัไวโเปทีไหลายองค์กรจัดท า ตเม฿ชจุดยืนหลักทีไบริษัทครืไองส าอาง
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ควรท าพืไอสดงความรับผิดชอบตอสังคม พราะบางครัๅงอาจท า฿หຌประชาชนกิดความรูຌสึกพิกฉย ชินชา
กับการจัดการรณรงค์ ดังนัๅนลຌวจึงป็นหนຌาทีไของบริษัทครืไองส าอางทีไตຌองหานวทาง฿นการสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ดยการสรຌางประดในตางโขึๅนพืไอ฿หຌสาธารณะชนกิดความสน฿จ฿นตัวประดใน
ดังกลาว รวมเปถึงกิดความรูຌสึกทีไดีตอองค์กร฿นอนาคต  

 จากทีไกลาวมาขຌางตຌน การสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรทีไอยู฿นธุรกิจครืไองส าอางนัๅน
เมเดຌถูกจ ากัด฿หຌอยู฿นกรอบของการบริจาคงินพืไอชวยหลือทานัๅน พราะการสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมทีไดีนัๅนตຌองท า฿หຌองค์กรมีชืไอสียงละภาพลักษณ์ทีไดี ป็นทีไรูຌจัก฿นวงกวຌางขึๅน ละเดຌรับการสนับสนุน
฿นการด านินกิจการตอเป ซึไงการบริจาคงินหรือหักรายเดຌสวนหนึไงนัๅนอาจเมพียงพอ การสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรควรป็นการด านินการ฿นรูปบบของการสืไอสารรณรงค์รืไองทีไกีไยวขຌองกับ
ธุรกิจบริษัท  
 กรณีของบริษัทครืไองส าอางรณรงค์การตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง นืไองจากการสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค์กรจะป็นการสรຌางชืไอสียงละภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับองค์กร ดยมาจากการ
ด านินงาน฿นการท าธุรกิจครืไองส าอางทีไเมมีการทดลอง฿นสัตว์ ผูຌบริภคจะรับรูຌเดຌถึงความจริง฿จ฿นการท า
ธุรกิจของบริษัท นอกจากนีๅการสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรชวยท า฿หຌสาธารณะชนรูຌจักบริษัท
฿นวงกวຌางขึๅน พราะกลุมปງาหมายเมเดຌถูกจ ากัดคผูຌบริภคทีไซืๅอครืไองส าอาง ตรวมเปถึงสาธารณะชนทีไ
รักสัตว์ดຌวย  
 นืไองจากการทดสอบครืไองส าอางทัๅงหลายจะ฿ชຌหนู กระตาย ละหนูทดลอง ดยท าการทดลอง
บริวณผิวหนังทีไกนขนออกหรือหยอด฿สตาของสัตว์ทดลอง พืไอทดสอบการระคายคืองกอนทีไจะน ามา฿ชຌ
กับมนุษย์ ิ"Fact Sheet: Animal Testing.", 2015ี อยางเรกใตามสัตว์จ านวนมากกวา 100 ลຌานตัวถูก
น าเป฿ชຌ฿นหຌองทดลองของสหรัฐอมริกาทุกโป ิ"Top Five Shocking Animal Experimentation 

Facts.", 2015ี นอกจากนัๅน 92% ของการทดลองครืไองส าอางซึไงมีความปลอดภัยละกิดประสิทธิภาพ
สูง฿นการทดลองกับสัตว์ จะลຌมหลวทุกครัๅงมืไอทดลองกับมนุษย์พราะมีความอันตรายกินกวามนุษย์จะรับ
เหว ิ"Animal Testing Is Bad Science: Point/Counterpoint.", 2015ี  ยิไงเปกวานัๅน สัตว์มากกวา 
90% ถูก฿ชຌทดลองพืไอผลิตครืไองส าอาง เมมีการบันทึกจ านวนการ฿ชຌสัตว์ทดลองอยางป็นทางการ 
ิ"About Animal Testing.", 2015ี จากทีไกลาวมาขຌางตຌน การตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอางจึงป็นรืไองทีไถูก฿หຌความส าคัญพิไมมากขึๅน ดังนัๅนลຌวการสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ
องค์กรทีไสืไอสารรณรงค์รืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอางจะมีสวนชวย฿หຌหนวยงาน
ทัๅงภาครัฐละอกชนสน฿จ฿นประดในดังกลาว ละเดຌรับการสนับสนุน฿นการด านินงานตอเป฿นอนาคต  
 ฿นตางประทศการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอางป็นรืไองทีไมีการรณรงค์มา
อยางยาวนานทัๅงจากบริษัทครืไองส าอางองหรือรวมกับหนวยงานทีไเมสวงหาผลก าเรตางโ ดยกรณี
ตัวอยางของตางประทศทีไนาสน฿จ ชน บริษัทครืไองส าอาง Lush องค์กรCruelty Free International 
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องค์กรHSI (Humane Society International)  ละองค์กร PETA (People for the Ethical 

Treatment of Animals) ป็นตຌน  
 อยางเรกใตามการสืไอสารรณรงค์ของบริษัทครืไองส าอางเมเดຌน าสนอคกิจกรรมทีไตอตຌานการ฿ชຌ
สัตว์ทดลองทานัๅน ตยังมีการน าสนอสารทีไอยู฿นรูปสืไอสิไงพิมพ์พืไอนຌมนຌาว฿จกลุมลูกคຌาละสาธารณชน
ทัไวเป฿นรืไองของการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง฿นครืไองส าอาง ดยการสืไอสารพืไอนຌมนຌาว฿จมีการ฿ชຌจุดจูง
฿จชิงอารมณ์พืไอกระตุຌนผูຌรับสาร฿หຌกิดความตระหนัก ละหในความส าคัญตอรืไองการตอตຌานการ฿ชຌ
สัตว์ทดลอง ตลอดจนกิดทัศนคติทีไดีกับบริษัททีไมีการรณรงค์ รวมเปถึงกิดพฤติกรรมการซืๅอสินคຌาของ
บริษัททีไสดงความรับผิดชอบตอสังคม฿นรูปบบดังกลาว ดยบริษัทครืไองส าอางหลากหลายตราสินคຌาทีไ
สรຌางสารพืไอนຌมนຌาว฿จดย฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์ ชน The Body Shop, Lush, Mark&spencer ละ 
Prakriti Herbals ป็นตຌน 

 จากการศึกษาบืๅองตຌน พบวาบริษัทครืไองส าอาง฿นประทศเทยจะเมสรຌางสารพืไอการนຌมนຌาว฿จ
ทีไมีการ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์หมือน฿นตางประทศ ดยบริษัทครืไองส าอาง฿นประทศเทยจะลือกสืไอสาร
ผานตัวสินคຌาซึไงเมมีการ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์ หรือนຌนทีไการท ากิจกรรมพืไอสังคมตามนยบายการตอตຌาน
การ฿ชຌสัตว์ทดลอง รวมเปถึงการบริจาคงินหรือหักคา฿ชຌจายจากการขายสินคຌาพืไอน ารายเดຌเปรวมรณรงค์
ตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง ดังนัๅน การสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทครืไองส าอางท า฿หຌผูຌบริภค
สามารถชืไอมยงบริษัทขຌากับจุดยืนทีไสดงออกถึงความจริง฿จละคุณธรรม฿นการท าธุรกิจซึไงสิไงหลานีๅ
สงผล฿หຌกิดภาพลักษณ์ทีไป็นบวก฿นมุมมองของสาธารณะชนดยฉพาะอยางยิไงกลุมลูกคຌาป็นหลัก   
 อยางเรกใตาม การสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอางยังเมเดຌรับความสน฿จทาทีไควร ดังนัๅนลຌวการทีไจะท า฿หຌลูกคຌา รวมเปถึงสาธารณชนกิดความ
สน฿จละตระหนักถึงการสดงความรับผิดชอบตอสังคม฿นรืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอางจึงตຌองดึงความสน฿จดยการลือก฿ชຌสารพืไอการนຌมนຌาว฿จซึไง฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์รูปบบ
ตางโ ชน ความกลัว ความสงสารละความรูຌสึกผิด ความรักละความอบอุน รวมเปถึงอารมณ์ขัน ป็นตຌน  
 งานวิจัยชิๅนนีๅจึงศึกษาการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอางทีไผานมาทัๅง฿นประทศละตางประทศ ตลอดจนน าสารทีไ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์฿นรูปบบ
ตางโมาประกอบการสนทนากลุมพืไอวัดการปลีไยนปลงทัศนคติตอรืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง
ละทัศนคติตอองค์กรหรือบริษัทครืไองส าอางทีไท าการสืไอสารนຌมนຌาว฿จรืไองดังกลาว รวมเปถึงนวนຌม
พฤติกรรมการซืๅอผลิตภัณฑ์ดຌวย 

 

ปัญหาน าวิจัย 

1. นืๅอหาของการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง
ป็นอยางเร 
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2. ผลของสารพืไอการนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์รืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอางทีไ
ตกตางกันมีผลตอทัศนคติตอประดในละบริษัทครืไองส าอาง รวมถึงนวนຌมพฤติกรรมการซืๅอของ
ผูຌบริภคละสาธารณชนอยางเร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พืไอศึกษานืๅอหาของการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอาง  
 1.1 กลวิธีทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
 ครืไองส าอาง 
 1.2 จุดจูง฿จทีไ฿ชຌ฿นการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
 ครืไองส าอาง 
2. พืไอศึกษาผลของสารทีไ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์รืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง 
 2.1 ทัศนคติของผูຌบริภคละสาธารณชนทีไมีตอประดในการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
 ครืไองส าอาง 
 2.2 ทัศนคติของผูຌบริภคละสาธารณชนทีไมีตอบริษัทครืไองส าอาง  

 2.3 นวนຌมพฤติกรรมของผูຌบริภคละสาธารณชนตอการซืๅอผลิตภัณฑ์ของบริษัทครืไองส าอาง
 ทีไมีการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง  

 

นิยามศัพท์ 
 นืๅอหาของการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอาง หมายถึง สารทีไอยู฿นรูปของสืไอสิไงพิมพ์ซึไงจัดท าดยบริษัทครืไองส าอาง ดยป็นสารทีไมีการ
฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์ ชน ความกลัว ความรักละความอบอุน ความรูຌสึกผิดละความสงสาร ป็นตຌน 

 ลักษณะของสารพืไอการนຌมนຌาว฿จทีไ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์ หมายถึง สารทีไผูຌสงสารสงออกมายัง
ผูຌรับสารดยมีความตัๅง฿จนຌมนຌาวพืไอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางความคิด ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรม 
ดยจะ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์หลายรูปบบ ชน ความกลัว ความรักละความอบอุน ความรูຌสึกผิดละความ
สงสาร ป็นตຌน ซึไงจุดจูง฿จชิงอารมณ์฿ชຌการวิคราะห์ผานภาพละขຌอความทีไปรากฎ฿นสาร 

 ทัศนคติของผูຌบริภค หมายถึง ความรูຌสึกทีไมีจิต฿จนຌมอียงตอสิไง฿ดสิไงหนึไงของผูຌบริภคซึไงอาจจะ
ป็นความรูຌสึกชอบหรือเมชอบ หในดຌวยหรือเมหในดຌวย สนับสนุนหรือคัดคຌานหรือกลางโ 

 พฤติกรรมการซืๅอสินคຌา หมายถึง การตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาชนิด฿ดชนิดหนึไง ดยผานกระบวนการ
รับรูຌ ละผานการประมินคาตอขຌอมูลของตราสินคຌาพืไอตอบสนองความตຌองการละความพึงพอ฿จของ
ผูຌบริภค 

 ผลของการนຌมนຌาว฿จ หมายถึง ผลกระทบทีไกิดขึๅนหลังจากรับชมสารพืไอการนຌมนຌาว฿จ ดย
กิดการปลีไยนปลงทางทัศนคติละนวนຌมพฤติกรรมการซืๅอ เดຌก กิดทัศนคติทีไดีตอประดในการ
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ตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง กิดการสนับสนุนหรือเมสนับสนุนองค์กร ซึไงผลทีไกิดขึๅนชิงทัศนคติอาจป็นเดຌ
ทัๅงบวกละลบ รวมเปถึงการมีนวนຌมทีไจะซืๅอหรือเมซืๅอสินคຌาทีไรณรงค์รืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง
  

ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

1. พืไอป็นนวทาง฿นการออกบบสารส าหรับการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌ
สัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง 
2. พืไอป็นประยชน์ตอบริษัททีไมีความสน฿จละความตຌองการทีไจะ฿ชຌรืไองจุดจูง฿จ฿นการสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมรืไองการตอตຌาน฿ชຌสัตว์ทดลอง ทัๅงนีๅจะสามารถน าขຌอมูลทีไเดຌเปประกอบการวางผน
งานรณรงค์ละตอบรับความตຌองการของผูຌบริภค฿นอนาคตเดຌ 
3. พืไอป็นประยชน์฿นดຌานวิชาการละตอยอดองค์ความรูຌ฿หຌกับหนวยงานภาครัฐ บริษัทอกชน นิสิต 
นักศึกษา ตลอดจนผูຌทีไสน฿จรืไองการสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอาง อีกทัๅงยังกิดความรูຌ฿นงมุมตางโอันจะป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นการศึกษาวิจัยตอเป 

 

นวคิด ละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
 นวคิดรืไองความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอมขององค์กร 

 นวคิดรืไองการสืไอสารรณรงค์ 
 นวคิดรืไองการสืไอสารพีไอการนຌมนຌาว฿จ 

 งานวิจัยรืไอง การสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอาง นับวาป็นการสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรหรือบริษัทครืไองส าอางซึไงจัดอยู฿น
ประภทของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรดຌานการสงสริมประดในสังคม การสงสริม
ประดในมีความกีไยวขຌองกับทัศนคติของกลุมปງาหมาย พราะบริษัทจะค านึงถึงทัศนคติทีไกลุมปງาหมายมี
ตอประดในละตอองค์กร จากหลักการการสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทครืไองส าอางจะท า฿หຌ
บริษัทเดຌประยชน์หลายดຌาน ชน ผลกระทบดຌานภาพลักษณ์ ผลกระทบดຌานชืไอสียงละความเวຌวาง฿จ 
ตลอดจนผลกระทบ฿นดຌานความป็นผูຌน า ป็นตຌน  
 นืไองจากการสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรตอประดในการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง
ของบริษัทครืไองส าอางป็นประภทการรณรงค์บบตอนืไอง ดยมีนวทาง฿หຌปรับปลีไยนทัๅงทัศนคติละ
พฤติกรรมอยางคอยป็นคอยเป 

 ดยฉพาะอยางยิไง งานวิจัยชิๅนนีๅจะ฿หຌความส าคัญกับจุดจูง฿จชิงอารมณ์฿นสารพืไอศึกษาทัศนคติ
ละนวนຌมพฤติกรรมการซืๅอ ดังนัๅนสารทีไถูกคัดลือกมาจะ฿ชຌการนຌมนຌาว฿จ฿หຌกลุมปງาหมายกิดการ
ปลีไยนปลง ดยมุงนຌนทีไความตกตางภาย฿นสาร ซึไง฿ชຌกรอบนวคิดทัๅงการออกบบสารละจุดจูง฿จชิง
อารมณ์ป็นหลัก ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 
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 ความตกตางภาย฿นสาร สาร฿นงานรณรงค์พืไอการนຌมนຌาว฿จ฿หຌกิดการปลีไยนปลงรืไองการ
ตอตຌานการ฿ชຌครืไองส าอางทีไมีการทดลองกับสัตว์ จะมุงนຌนเปทีไการ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์ ดยจะน าสนอ
ความตกตางทางดຌานอารมณ์ทีไหลากหลาย ดยความตกตางภาย฿นสารของชิๅนงาน คือ สารทีไมีจุดจูง฿จทีไ
ตางกัน ชน จุดจูง฿จดย฿ชຌความกลัว จุดจูง฿จดย฿ชຌความสงสารละรูຌสึกผิด จุดจูง฿จดย฿ชຌความรักละ
ความอบอุน ละจุดจูง฿จดย฿ชຌรืไองพศ ป็นตຌน    

 ความตกตางภาย฿นสภาพการณ์ ส าหรับสภาพการณ์ตางโ ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅจะมีความหลากหลาย
ทางสภาพการณ์ป็นอยางยิไง อันนืไองจาก การลือก฿ชຌหรือซืๅอครืไองส าอางของผูຌบริภคนัๅนขึๅนอยูกับ
สถานการณ์ทีไจะสงผลตอการนຌมนຌาว฿จ ชน คน฿นครอบครัวหรือพืไอนนะน า฿หຌ฿ชຌครืไองส าอางทีไเม
ทดลองกับสัตว์กใจะท า฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จเดຌงายขึๅน หรือ฿นกรณีทีไผูຌบริภคเมมีความรูຌรืไองการ฿ชຌ
สัตว์ทดลองมากอนหนຌาลย การนຌมนຌาว฿จกใจะป็นรืไองทีไยากขึๅน ดังนัๅนลຌว องค์ประกอบพืๅนฐานของการ
นຌมนຌาว฿จ฿นทุกสถานการณ์จะมีองค์ประกอบตามกระบวนการสืไอสารทีไหมือนกัน ตจะมีความตกตาง
กันตามบริบทของสารทีไจะ฿ชຌนຌมนຌาว฿จ฿นการท าการทดลอง 
 สุดทຌายนีๅ งานวิจัยรืไอง การสืไอสารนຌมนຌาว฿จพืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอาง  จึงมีกระบวนการทีไริไมตຌนจากการสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กร ดยการ
ออกบบสารชิๅนงานรณรงค์พืไอวัดทัศนคติตอทัๅงประดในละบริษัทครืไองส าอาง ตลอดจนวัดนวนຌม
พฤติกรรมการซืๅอของกลุมสาธารณชนละผูຌบริภค 

  

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยรืไอง การสืไอสารนຌมนຌาว฿จชิงอารมณ์พืไอตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัท
ครืไองส าอาง ป็นระบียบวิธีวิจัยบบสหวิธี ดยบงการวิจัยออกป็น 2 สวน ดย฿นสวนทีไหนึไง฿ชຌการ
วิจัยชิงอกสาร ิDocumentary Researchี ละสวนทีไสอง฿ชຌวิธีการสนทนากลุม ิFocus Groupี ซึไงมี
รายละอียดของวิธีการวิจัยตละสวนดังนีๅ 
 สวนทีไหนึไง การวิจัยชิงอกสาร ิDocumentary Researchี ริไมจากการคัดลือกสาร฿นรูปของ
สิไงพิมพ์ทีไมีการรณรงค์รืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอางทัๅงตางประทศละ฿น
ประทศเทย ดยศึกษานืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌกลวิธีละจุดจูง฿จชิงอารมณ์ ดยลือกศึกษาตัๅงต พ.ศ. 
โ5ไใ - พ.ศ. โ55่ ซึไงผูຌวิจัยคຌนหาสารจากฐานขຌอมูลออนเลน์ ิCU Reference Databases) ซึไงค าทีไ฿ชຌ฿น
การคຌนหา ิkeyword) คือ "against animal testing by cosmetic company" หรือ "การตอตຌานการ฿ชຌ
สัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง" ถัดมาน าชืไอตราสินคຌาของครืไองส าอางทีไสืไอสารรณรงค์รืไองนีๅเปคຌนหา
จากสืไออินทอร์นใตพิไมติม พืไอน าสิไงทีไเดຌจากการศึกษาเปวิคราะห์ขຌอมูลดຌานกลวิธีละจุดจูง฿จชิง
อารมณ฿์นการนຌมนຌาว฿จ  
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 จากการวิจัยชิงอกสารทีไเดຌคຌนควຌาจากทัๅงฐานขຌอมูลออนเลน์ละสืไออินทอร์นใต พบวาสารทีไ
กีไยวขຌองกับงานวิจัยมีจ านวนทัๅงสิๅน 8 ชิๅน ิภาคผนวก ก.ี ตผูຌวิจัยท าการคัดลือกหลือพียง 4 ชิๅนพืไอ฿ชຌ
฿นการจัดการสนทนากลุมตอเป  

 สวนทีไสอง การสนทนากลุม ิFocus Groupี ริไมจากหลงขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยประกอบเปดຌวย 
หลงขຌอมูลประภทอกสาร ซึไงบางสวนถูกคัดลือกมา฿ชຌ ป็นตัวอยางสาร฿นการสนทนากลุม ละ
หลงขຌอมูลประภทบุคคล เดຌก ผูຌขຌารวมสนทนากลุมทัๅงสิๅนรวม 32 คน ซึไงการคัดลือกกลุมตัวอยาง
บบสนว์บอล ิSnow ball samplingี ดยบงผูຌขຌารวมสนทนากลุมออกป็น 4 กลุม ดังนีๅ 
 แ. กลุมผูຌบริภคพศหญิง ทีไคยซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของบริษัทครืไองส าอางทีไตอตຌานการ฿ชຌ
สัตว์ทดลอง 8 คน 

 โ. กลุมผูຌบริภคพศชาย ทีไคยซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของบริษัทครืไองส าอางทีไตอตຌานการ฿ชຌ
สัตว์ทดลอง 8 คน 

 ใ. กลุมสาธารณชนทัไวเปพศหญิง 8 คน 

 ไ. กลุมสาธารณชนทัไวเปพศชาย 8 คน 

 การวิคราะห์ละรายงานผล฿นสวนของการสนทนากลุมป็นการถอดทปพืไอสรุปนืๅอหาละสิไงทีไ
ตຌองการทราบซึไงเดຌระบุเวຌ฿นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อันเดຌก การศึกษาผลของสารทีไ฿ชຌจุดจูง฿จชิง
อารมณ์รืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง ดยศึกษา฿นสวนของทัศนคติทีไมีตอ
ประดในการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง รวมเปถึงทัศนคติทีไมีตอบริษัทครืไองส าอาง 
ตลอดจนนวนຌมพฤติกรรมการซืๅอของผูຌ บริภคละสาธารณชน ดยจะวิ คราะห์ชิงพรรณนา 
ิDescriptive Analysisี การขียนสรุปป็นประดในละอธิบายรวมดຌวย 

 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยบืๅองตຌน จากการวิจัยชิงอกสารเดຌทัๅงหมด 8 ชิๅน (ภาคผนวก ก.)  ละพบวาสารทีไ
กีไยวขຌองกับงานวิจัยมีจ านวนทัๅงสิๅน 4 ชิๅน ทีไตรงกับขอบขตของงานวิจัยมากทีไสุด การวิจัยชิงอกสารของ
สารทัๅง 4 ชิๅน ทีไ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์รูปบบตางโเดຌ฿ชຌการวิคราะห์จากภาพละขຌอความดยมี
ผลการวิจัยดังนีๅ 
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ประภทจุดจูง฿จชิง
อารมณ์ 

ภาพ ขຌอความ ปี 

ความรูຌสึกผิด 
- กระตายสีขาวปกติ 
- พืๅนหลังสีขาวละด า 

- ค าพูดประชดประชัน ธุรกิจ
ทีไนารังกียจ 2010 

อารมณ์ขัน 

- กระตายสีขาวตงหนຌา 
- พืๅนหลังสีทาโ 

- มีกลองค าพูด 

- ค าพูดตลก ฉันสวยมาก
พอลຌวละ 2014 

ความรักละความ
อบอุน 

- กระตายสีนๅ าตาล 

- พืๅ น ห ลั ง ทุ ง ห ญຌ า 
ธรรมชาติ 

- ค าพูดสืไอถึงความรักละ
ความอบอุน ดຌวยความรัก
สัตว์ราจึงผลิตสินคຌาจากธรรม
ชาตทีไเมมีการทดลองกับสัตว์ 

2015 

ความกลัว 

- กระตายสีขาวนอนจม
กองลือดจากลิปกลอส 

- ค าพูด คุณคาของความ
งาม 2008 

 

 ฿นสวนของการอภิปรายผลการวิจัยสวนทีไสอง ิการสนทนากลุมี มีรายละอียด ดังนีๅ 
ทัศนคติตอจุดจูง฿จชิงอารมณ์฿นสารรืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง 
 ผูຌขຌารวมการสนทนาทัๅงสาธารณชนพศหญิง พศชาย ละกลุมลูกคຌาพศหญิง พศชายทุกทาน
ลือกสารทีไ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์ดຌานความกลัว ป็นสารทีไท า฿หຌค านึงถึงรืไองการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง
มากทีไสุด พราะภาพละขຌอความท า฿หຌรูຌสึกถึงความหดรຌาย รูຌสึกกลัว หในลຌวหดหูพราะตຌองอาสัตว์เป
ลกกับความงาม รูຌสึกสงสาร ท า฿หຌเมอยากบียดบียนสัตว์ ป็นตຌน จากทีไกลาวมาขຌางตຌน สารทีไ฿ชຌจุดจูง฿จ
ชิงอารมณ์ดຌานความกลัวมักถูกน าเป฿ชຌ฿นกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับการมืองหรือรวบรวมรายชืไอพืไอรียกรຌอง
ตอรืไอง฿ดรืไองหนึไงพืไอกระตุຌนความตืไนตัวกับกลุมปງาหมาย รวมถึงการ฿ชຌจุดจูง฿จดຌานความกลัวทีไเมมาก
นักละการนຌมนຌาว฿จจะป็นความสัมพันธ์ทีไคูขนานกันเป฿นชิงบวกอีกดຌวย ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดของ 
Gass ละ Seiter 

ทัศนคติตอประดในการตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอาง 
 กลุมสาธารณชนทัๅงพศหญิงละพศชายมีทัศนคติทีไหมือนกัน฿นรืไองการ฿ชຌสัตว์ทดลอง฿หຌอยู฿น
ขอบขตทีไหมาะสมพราะค านึงถึงรืไองศีลธรรม เมอยากบียดบียนสัตว์ ฿นขณะทีไกลุมลูกคຌาพศหญิงซึไง
ป็นบุคคลทีไลีๅยงสัตว์ละป็นมังสวิรัติ รูຌสึกเมหในดຌวยทีไจะน าสัตว์มาทดลองกับครืไองส าอาง ตกลุมลูกคຌา
พศชายสนับสนุน฿หຌ฿ชຌสัตว์ทดลอง฿นครืไองส าอางพืไอความปลอดภัยของมนุษย์ ซึไงการสนทนากลุม
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ดังกลาว สอดคลຌองกับนวคิดของ Lutz (1991) ทีไระบุเวຌวา มนุษย์เมเดຌกิดมาพรຌอมกับทัศนคติ มนุษย์
รียนรูຌอารมณ์ความรูຌสึกชอบ เมชอบ ผานขຌอมูลตางโกีไยวกับทัศนคติตอรืไอง฿ดรืไองหนึไง 
ทัศนคติตอบริษัทครืไองส าอาง 
 การเม฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทมีสวนชวยผลักดันรืไองภาพลักษณ์ละชืไอสียงดีขึๅนนัๅน กลุม
สาธารณชนพศหญิงมีทัๅงหในดຌวยละเมหในดຌวย ซึไงทีไเมหในดຌวยนืไองจากชืไอสียงตຌองค านึงถึงรืไอง
คุณภาพของสินคຌาดຌวย สวนภาพลักษณ์นัๅนดี พราะบริษัทจะมีจุดขายทีไชัดจนวารักสัตว์ ฿นขณะทีไกลุม
สาธารณชนพศชายมากกวาครึไงชืไอวาภาพลักษณ์ของบริษัทป็นเป฿นทิศทางบวก ตชืไอสียงขึๅนอยูกับการ
ปรมตละการท ากิจกรรมรณรงค์อยางตอนืไอง รวมถึงคุณภาพของสินคຌาดຌวย 

 ฿นขณะทีไ กลุมผูຌบริภคพศหญิงทุกทานหในดຌวยวาภาพลักษณ์ละชืไอสียงบริษัทดี ตคนสวน
฿หญเมคอยรับรูຌ พราะเมเดຌสน฿จรืไองการเม฿ชຌสัตว์ทดลองของบริษัทครืไองส าอางหมือนกับกลุมลูกคຌาทีไ
฿ส฿นรืไองนีๅจริงจัง อยางเรกใตาม กลุมผูຌบริภคพศชายมีความหในเมตางกับกลุมสาธารณชนพศชาย 

นวนຌมพฤติกรรมการซืๅอ 

 กลุมสาธารณชนพศหญิงทัๅงหมดชอบสินคຌาทีไเมทดลองกับสัตว์ ตเมมี฿ครลือกซืๅอครืไองส าอางทีไ
เมทดลองกับสัตว์ลย พราะค านึงถึงปัจจัยอืไนป็นองค์ประกอบหลัก ชน คุณภาพ รีวิว ละราคา ซึไงตาง
จากกลุมสาธารณชนพศชาย พราะกลุมสาธารณชนพศชายสองทานจะซืๅอครืไองส าอางทีไเมทดลองกับ
สัตว์ ตเมเดຌค านึงถึงการเม฿ชຌสัตว์ทดลอง จากทีไกลาวมาขຌางตຌน สรุปเดຌวาทัศนคติป็นสวนของความรูຌสึก 
ิaffectี ทานัๅน ดยยกออกจากสวนความตัๅง฿จซืๅอหรือพฤติกรรมการซืๅอดยฉพาะอยางยิไ ง ฿นกลุมของ
สาธารณชนทัไวเป 

 ฿นขณะทีไ กลุมลูกคຌาพศหญิงทุกทานชอบละซืๅอสินคຌาทีไเมทดลองกับสัตว์ ตปัจจัยทีไค านึงถึง
เม฿ชพียงครืไองการเม฿ชຌสัตว์ทดลอง ฿นสวนของกลุมลูกคຌาพศชายมากกวาครึไงชอบสินคຌาทีไเมทดลองกับ
สัตว์ พราะรูຌสึกดีทีไเมตຌองท ารຌายสัตว์ ตการซืๅอสินคຌามีพียงหຌาทานทีไซืๅอสินคຌาทีไเมทดลองกับสัตว์ ตเมเดຌ
ค านึงถึงรืไองการเม฿ชຌสัตว์ทดลอง 
 

สรุปละขຌอสนอนะ 

1. งานวิจัยชิๅนตอเปสามารถลือก฿ชຌสารจากผูຌสงสารทีไป็นหนวยงานเมสวงหาผลก าเร นืไองจากมี
จ านวนสาร฿หຌศึกษามากกวาบริษัทครืไองส าอาง 

2. ฿นประทศเทย เมมีบริษัทครืไองส าอาง฿ดทีไผลิตสารทีไ฿ชຌจุดจูง฿จชิงอารมณ์ป็นตัวกระตุຌน฿นรืไอง
การตอตຌานการ฿ชຌสัตว์ทดลอง จึงอาจท า฿หຌสาธารณชนกิดการรับรูຌละความสับสนเดຌงาย 

3. กลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยมีจ ากัดพียง 4 กลุม กลุมละ 8 คนอาจเมครอบคลุมกลุมตัวอยางทีไ
กีไยวขຌอง ซึไงงานวิจัยชิๅนตอเปอาจลือกศึกษากลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับองค์กรพิไมติม 
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กระบวนการปลีไยนปลงสืไอพืๅนบຌานการฟ้อนลใบฟ้อนทียน 

Process of Changes in Folk Media “Fawn Leb/Fawn Tian 

 
 

 

วลญช์ภทร จียงศุวต1 

พรพรรณ ปร จกรเนตร, Ph.D.
2
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏการวิจัย แ. พืไอศึกษาการปลีไยนปลงทางองคຏประกอบของสืไอ
พืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน โ. พืไอศึกษาการปลีไยนปลงบทบาทของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอน
ทียน ใ. พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน ดยวิธีการวิจัย
ชิงคุณภาพดຌวยการกใบขຌอมูลดຌวยการสัมภาษณຏชิงลึก ิ In-depth Interview) การสังกตบบเมมีสวน
รวม ิNon-participant Observation) ละศึกษาจากอกสารทีไกีไยวขຌอง การน าสนอผลงานวิจัยปຓน
รูปบบของพรรณนาวิคราะหຏกลุมปງาหมายดยบงเวຌปຓน 4 กลุม ดังนีๅ 1. กลุมอาจารยຏหรือผูຌฝຄกสอนการ
ฟງอนลใบฟງอนทียน ทีไวิทยาลัยนาฏศิลปชียง฿หม 2. ปราชญຏชาวบຌาน 3. นักศึกษาทีไวิทยาลัยนาฏศิลป
ชียง฿หม 4 ผูຌชมการสดง 

ผลการวิจัย พบวา จากการอภิปรายผลสามารถสรุปเดຌดังนีๅ การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบของ
สืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน พบวา การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานกระบวนทา ความนิยม
ของผูຌชมปลีไยนเปพราะรูปบบวิถีชีวิตทีไตຌองท าทุกอยางดຌวยความรวดรใวมีวลาปຓนตัวก าหนด ท า฿หຌเม
สามารถฟງอนร าเดຌครบทัๅงหมดเดຌ ตຌองปรับการสดงดยลือกบางทามา฿ชຌพืไอ฿หຌทันกับวลาทีไก าหนด มี
ความปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองตงกาย มีการ฿ชຌทัๅงบบดัๅงดิมละบบประยุกตຏ การ
ปลีไยนปลงจะเปตามการก าหนดหัว การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองประดับ ดยหลักลຌว
จะ฿ชຌดอกอืๅอง ตถຌาเม฿ชฤดูจะ฿ชຌดอกเมຌปลอมหรือดอกเมຌชนิดอืไนโ มาทนการปลีไยนปลงทาง
องคຏประกอบดຌานอุปกรณຏการสดง ส าหรับทียนการปรับปลีไยนของทียนนัๅนนืไองจากสถานทีไบางหงเม
สามารถจุดทียนเดຌจึงตຌอง฿ชຌวัสดุทีไคลຌายกัน฿นรูปบบเฟฉายทน การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌาน

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตรຏละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตรຏ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารยຏ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาท คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจดัการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ 
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ดนตรี ฿นอดีตจะปຓนการหสด คือการลนดนตรีสดประกอบการฟງอน ซึไงปัจจุบันจะ฿ชຌผนซีดีทน
นืไองจากหาคนทีไมีความช านาญทางดຌานดนตรียากขึๅน ละริไมมีการปรับปลีไยนของดนตรีดยการ฿ส
นืๅอหาพลงลงเป การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานการปรขบวน สามารถปรับปลีไยนเดຌอยูตลอด
ขึๅนอยูกับรูปบบของสถานทีไ การออกบบสรຌางสรรคຏเมมีรูปบบตายตัว การปลีไยนปลงบทบาทของสืไอ
พืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียนพบวาบทบาทดຌานการ฿หຌความบันทิงมีมากกวา฿นอดีต ส าหรับบทบาทดຌาน
การชีๅนวทางการปฏิบัติตน บงชีๅการกระท าตางโ คือ ความชืไอของชาวลຌานนา฿นรืไองของการกอกุศลดຌวย
การฟງอนร าลดนຌอยลงจากอดีตนืไองจากวิถีชีวิต สังคม คานิยม พฤติกรรมการสพสืไอทีไปลีไยนเปจากดิม 
ปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียนสามารถบงปัจจัยออกมาปຓน ใ 
ปัจจัยดຌวยกัน เดຌก  สังคม วัฒนธรรม ศรษฐกิจ การมือง ละการปลีไยนปลงทางทคนลยี 

ค าส าคัญ:  การฟງอนลใบฟງอนทียน, สืไอพืๅนบຌาน, อัตลักษณຏสืไอพืๅนบຌาน 

 

Abstract 

The purposes of this research are แี to studื changes in the element of "Fawn 

Leb" (the Fingernail Dance)/ "Fawn Tian" (the Candle Dance), 2) to studื changes in the 

role of "Fawn Leb/Fawn Tian", and 3) to studื the factors affecting changes in "Fawn 

Leb/Fawn Tian", applying qualitative method which includes in-depth interview, non-

participant observation and documentary analysis for data collection, while the research 

findings are presented in descriptive analysis report.     

According to the mentioned purposes, the results of this research are summarized 

in following issues. The changes in the element of "Fawn Leb/Fawn Tian" as we received, 

The appearance of dance movement and The appreciation of audience are changes 

because of the hurriedly lifestyle of people. The dance cannot be shown as a full 

performance but shown in some necessary movement. The costume become more a 

modernity depend on concept situation. The changes of decorations are mainly use a 

chryso flower or in some season are use a artificial flower instead. The changes of show 

equipment, For the candle can replace by some candle flashlight in some situation that 

the stage cannot proper for light a candle. The changes of music, in a past use a live 

parade brand but in a present use a cd player because of a abbreviated to find a expert 

musician and started to modified a lyrics into a music. The changes of procession format 

depend on the location and the creativity of procession format are not fixed. The 

changes of the "Fawn Leb/Fawn Tian" role become more a entertainment tool. For the 
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conduct behavior guide, can show the action as a the believe of lanna  people to 
perform meritorious deeds from the ways of life, popularity and the media changes 

behavior.   

The horizon element of native media compared with the tree of Cultural 

inheritance. Mostly the element of core patrimony has limited changes in the Cultural 

inheritance of northern part. The changes role of   native media communication is the 

sender, Message, Channel,  and Receiver ,The movement  from the past is not only can 

be just a receiver,  but  can be a regulator of  The show , Because of the media 

behaviorism Changes nowadays. The factors affecting changes in this Classical Thai Dance 

performance, "Fawn Leb/Fawn Tian", include socio-cultural factor, political and economic 

factor, as well as technological change factor. 

Keyword:  "Fawn Leb" (the Fingernail Dance)/ "Fawn Tian" (the Candle Dance), folk media, 

folk media identity 

 

บทน า 

การฟງอนร าอันงดงามออนชຌอยปຓนลักษณะทีไดดดนของการฟງอนร าทางภาคหนือ ดยฉพาะ฿น
จังหวัดชียง฿หม การฟງอนลใบฟງอนทียน ถือปຓนศิลปะการฟງอนร าบบหนึไงทีไพระราชชายาจຌาดารารัศมี 
ทรงน าบบการฟງอนร าหงราชส านักกรุงทพมหานครมาผยพร฿นคุຌมจຌานายฝຆายหนือ  ดยมีการปรับ
ละผสมผสานกระบวนทาการฟງอนร า฿หม฿หຌมีความงดงามมากยิไงขึๅน ทรงมีพระปรีชาชาญ มีพระวิริยะ
อุตสาหะ฿นการฝຄกซຌอมทาร า฿หຌกับชางฟງอน฿นคุຌมดຌวยพระองคຏอง ินวลฉวี สนาค า, รัชนีวรรณ วัฒนชัย, ชู
จิตตຏ ศรีสุภาพ, 2556 : 78) 

พรทพ บุญจันทรຏพชร ิโ5ใ่ : ้แี กลาวถึง ความขຌา฿จ฿นการสดงฟງอนทียนนัๅน ตดิมขຌา฿จ
วาปຓนการสดงพืไอสักการบูชาสิไงศักดิ่สิทธิ่ซึไงปຓนทีไนิยมกันมายาวนาน ตตอมาปຓนการสดงพืไอ
ประกอบพิธีฉพาะวันส าคัญ฿นพระราชฐาน ชน คุຌมจຌาหลวง ผูຌฟງอนดยสวน฿หญจะปຓนจຌานายชืๅอพระ
วงศຏ จึงปຓนศิลปะทีไหาชมเดຌยาก ินวลฉวี สนาค า ละคนอืไนโ , โ55ๆ : ็้ี พระราชชายาจຌาดารารัศมี
ทรงอุปถัมภຏลูกหลานจຌานายฝຆายหนือ หรือลูกหลานขຌาหลวงละมหาดลใกทีไขຌามาถวายตัวปຓนชางฟງอน
ประจ าคุຌม หากมีววจะรับสัไง฿หຌมาฝຄกซຌอม฿นคุຌมพืไอ฿หຌเดຌรับความรูຌทางศิลปะตางโ ทีไประทาน฿หຌปຓนวิชา
ประจ าตัวตอเป ละ฿หຌออกสดง฿นงานฉลิมฉลองตางโ 
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การปลีไยนปลงของยุคสมัยท า฿หຌมีการปรับปรุงการฟງอนร าบบ฿หม พระราชชายาจຌาดารารัศมี
฿นพระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัว ทรงพัฒนาทวงทา ลีลาการฟງอนร า จากราชส านักสยามขึๅนเป
ผยพร ละจัดระบียบละวางผน฿หຌถูกตຌองตามนาฏศาสตรຏ฿หຌมากยิไงขึๅน มຌวาการปลีไยนปลงทีไ
กิดขึๅนจะปลกตกตางเปจากของดิม ตกใยังคงปຓนทีไทราบดยทัไวกันวา บบ฿ดปຓนของลຌานนาบบ฿ด
ปຓนบบทีไปรับปรุงขึๅนมา฿หม ิรณู กศินานนทຏ, 2535 : 27) 

วราลี จิรชัยศรี ิ2541 :143) กลาวถึง การหลัไงเหลขຌามาของสืไอสมัย฿หมทีไปราศจากขอบขตละ
ทิศทาง ท า฿หຌการปຂดรับสืไอ สงผลตอสืไอประจ าชาติอยาง สืไอนาฏศิลป์ ถูกละลยละเมเดຌรับความสน฿จ 
ท า฿หຌวิถีชีวิตของประชาชนมีระยะหางกับศิลปวัฒนธรรมมากขึๅน สืไอ ความบันทิง฿หมโ ทีไมีความ
หลากหลายสงผล฿หຌพฤติกรรมของผูຌรับสารปลีไยนเป การลือกรับสารจึงลือกรับจากสืไอ฿หมอยางงายดาย
การขาดอกาส฿นการปຂดรับจากประชาชน นาฏศิลป์อันมีคุณคานีๅอาจสูญหายเปจากสังคมเดຌ หากเมมีการ
ตรียมการรองรับเวຌอยางหมาะสม ิธวัชชัย บุญมี, 2557 : 107) กลาวถึง ปัจจุบันการอนุรักษຏภูมิปัญญา
ทຌองถิไนยังคงขาดการชวยหลือละสนับสนุนจากชุมชนอยางเมปຓนรูปธรรม เมมีความตอนืไอง ขาดการ
ประชาสัมพันธຏ รวมถึงการ฿หຌความส าคัญตอภูมิปัญญาทຌองถิไน ส าหรับนวนຌม฿นอนาคตนัๅนหในวา หาก
ชุมชนหรือสังคมยังคงหในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันงดงามนีๅอยู ศิลปะพืๅนบຌานหลานีๅจะยังคงอยู
ตอเป จากการสงสริมละสืบสานการรวมมือกันของชุมชนละหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง ชน 
สถาบันการศึกษาทีไจะสอดทรกศิลปวัฒนธรรมทีไมีคุณคาลงเป฿นหลักสูตรการศึกษา ฿นวิชานาฏศิลป์ 

จากการปลีไยนปลงทางสังคมทีไมีทคนลยีสารสนทศขຌามามีบทบาทตอชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน จะท า฿หຌการสดงการฟງอนลใบฟງอนทียน ซึไงปຓนการสดงทีไมีคุณคา ปຓนอกลักษณຏของชาว
ลຌานนาละเดຌรับการสืบทอดมาอยางยาวนานมีกระบวนการปลีไยนปลงพืไอปຓนการอนุรักษຏ
ศิลปวัฒนธรรมเทย อยาง นาฏศิลป์ทีไงดงามนีๅอยางเร  ผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จตຌองการศึกษาการปลีไยนปลง
การฟງอนลใบฟງอนทียน฿นยุคปัจจุบันตลอดจนศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอความปลีไยนปลงรวมทัๅงศึกษาการ
ปลีไยนปลงบทบาทของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. พืไอศึกษาการปลีไยนปลงทางองคຏประกอบของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน 

2. พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน 

3. พืไอศึกษาการปลีไยนปลงบทบาทของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน 
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นิยามศัพท์ 

1. องคຏประกอบ หมายถึง สวนตางโทีไน ามาประกอบท า฿หຌกิดปຓนสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอน
ทียน เดຌก กระบวนทา, ครืไองตงกาย, ครืไองประดับ, ครืไองดนตรี, การปรขบวน, อุปกรณຏ
ประกอบการสดง 

2. รูปบบการปลีไยนปลง หมายถึง รูปบบการทนทีไ ิSubstitution) ปຓนวัฒนธรรมรูป
บบดิมตถูกการทนทีไของวัฒนธรรมรูปบบ฿หมทัๅงหมด 

รูปบบของการพิไมขຌามา ิAddition) ปຓนบบผนทีไกใบรูปบบวัฒนธรรมดิมเวຌละรับ
วัฒนธรรม฿หมดຌวย 

 รูปบบการปรับประสาน ิArticulation/Hybridization)  ปຓนบบผนทีไมีลักษณะของการน า
คุณลักษณะบางอยางของวัฒนธรรมกามาผสมผสานกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมรูปบบ฿หม 

3. บทบาท หมายถึง Cognitive Dimension มิติความรูຌความขຌา฿จดຌวยระบบความคิด สติละ
ปัญญา ปຓนการเตรตรอง พินิจพิจารณากีไยวกับรืไอง฿ดรืไองหนึไง หรือสิไง฿ดสิไงหนึไง 

Affective Dimension มิติความรูຌสึก ประสบการณຏการรียนรูຌดຌานความรูຌสึกตัๅงตกิดจะถูก
พัฒนาเปอยางตอนืไอง เดຌก ความชอบ ความสน฿จ ความรัก รวมถึงความรูຌสึก฿นทางตรงกันขຌามคือ เม
ชอบ฿จ สามารถรับรูຌเดຌจากประสาทรับความรูຌสึกทัๅง 5 คือ การมองหใน การรูຌรส การเดຌยิน ละการสัมผัส 

 Conative Dimension มิติชิงพฤติกรรม ปຓนการชีๅนวทางการปฏิบัติตน บงชีๅการกระท าตางโ 
ละการ฿หຌค านะน า 

4. การฟງอนร า หมายถึง การสดงทาทางการคลืไอนเหวดຌวยลีลาทางนาฏศิลป์เทย อันออนชຌอย
งดงาม มีความประประณีตวิจิตรงดงาม ดຌวยการรຌอยรียงทาร าเทย ฿หຌสอดคลຌองประสานกับจังหวะท านอง
ดนตรีเทย อาจจะมีการขับรຌองขຌารวมดຌวย ลักษณะทาทางการสดงออกอาจกิดจากการลียนบบทาง
ธรรมชาติตจะมีความสวยงามมากวา นืไองจากดຌวยลีลาทางนาฏศิลป์เทยทีไประดิษฐຏขึๅน ปຓนความงดงามทีไ
มีอกลักษณຏฉพาะ ชน ลีลาทารายร าของนาฏศิลป์เทยภาคกลางกใจะ฿ชຌค าน าหนຌาวา ร า  ฿นภาษาถิไน
ของเทยภาคหนือละภาคอีสานจะ฿ชຌค าวา ฟງอน  ซึไงมีความหมายดียวกันกับค าวา ร า ความหมายของ
การรายร าจึงมักนิยม฿ชຌรวมกัน จึงกลายปຓนค าวา ฟງอนร า  หรือ ร าฟງอน  ดังนัๅนจึงปຓนค าดียวกันละ
มีความหมายดียวกัน 

5. การฟງอนลใบฟງอนทียน หมายถึง ศิลปะการฟງอนร าของทางภาคหนือ กระบวนการฟງอนร าจะ
ปຓนบบดียวกัน ตางตรงทีไการฟງอนลใบผูຌฟງอนจะสวมลใบยาวทุกนิๅว ละสดง฿นตอนกลางวัน ตการ
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ฟງอนทียนผูຌฟງอนจะถือทียนละฟງอน฿นวลากลางคืน ทวงทาลีลาการฟງอนจะมีลักษณะทีไชืไองชຌา ละ฿ชຌ
ครืไองดนตรีตึไงหนง฿นการสดง 

กรอบนวคิด 

 ผูຌวิจัยตຌองการศึกษาความปลีไยนปลงการฟງอนลใบฟງอนทียน ดยการวิคราะหຏวามีรูปบบการ
ปลีไยนปลงทางองคຏประกอบ ปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลง ละรูปบบการปลีไยนปลงของบทบาท
฿นลักษณะ฿ด ส าหรับรูปบบของการปลีไยนปลงจะบงออกปຓน 3 รูปบบ คือ การทนทีไ, การพิไมขຌา
มาทน ละการปรับประสาน ซึไงสามารถท า฿หຌหในภาพทีไชัดจนเดຌดังนีๅ 

 

                                กระบวนการปลีไยนปลงการฟງอนลใบฟງอนทียน              

                     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

นวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

นวคิดรืไองสืไอพืๅนบຌาน 

G. C. Chu ละ Ai-li Chu เดຌวิคราะหຏการท าหนຌาทีไสืไอพืๅนบຌานดังนีๅ 

แ. Cognitive Dimension ปຓนหนຌาทีไของสืไอพืๅนบຌาน฿นการ฿หຌความรูຌความขຌา฿จวาสิไง฿ดถูกสิไง฿ด
ผิด                     

โ. Affective Dimension การ฿หຌอารมณຏความรูຌสึก                   

 

ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการปลีไยนปลง 
 

องคຏประกอบ 

 

บทบาท 

- กระบวนทา 

- ครืไองตงกาย 

- ครืไองประดับ 

- ครืไองดนตร ี

- การปรขบวน 

- อุปกรณຏ
ประกอบการสดง 

- สังคม 

- ศรษฐกิจ 

- วัฒนธรรม 

- การ฿หຌความรูຌ
ความขຌา฿จ 

- การ฿หຌอารมณຏ
ความรูຌสึก 

- การชีๅนวทางการ
ปฏิบัติตน บงชีๅถึง
ผลของการกระท า
ตางโ 
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ใ. Conative Dimension ปຓนการชีๅนวทางการปฏิบัติตน บงชีๅถึงผลของการกระท าตางโ ละ
การ฿หຌค านะน า        

 ผูຌวิจัยประยุกตຏ฿ชຌนวคิดการวิคราะหຏการท าบทบาทหนຌาทีไของสืไอพืๅนบຌานขຌางตຌน พืไอศึกษาการ
ปลีไยนปลงบทบาทการฟງอนลใบฟງอนทียน฿นสืไอพืๅนบຌาน การท าหนຌาทีไ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ การ฿หຌ
อารมณຏความรูຌสึก ละการชีๅนวทางการปฏิบัติตน รูปบบการปลีไยนปลงเปตามยุคสมัยละตกตาง
จากอดีตอยางเร                     

นวคิดรืไองการปลีไยนปลงองค์ประกอบของสืไอพืๅนบຌาน 

กาญจนา กຌวทพ ิโ5ไ่ี กลาวถึง หลักกณฑຏ ใ รูปบบของการผสมผสาน ดังนีๅ 

 1. การทนทีไ ิSubstitution) ของกาหรือ A จะถูกทนทีไดຌวย ของ฿หมหรือ B ทัๅงหมด บบผน
นีๅปຓนยุทธศาสตรຏหลัก฿นการพัฒนาสืไอพืๅนบຌานของสังคมเทยทีไผานมา 

 2.การพิไมขຌามาทน ิAddition) ปຓนบบผนทีไกใบทัๅงของกาละของ฿หมอาเวຌดຌวยกัน 

 3.การปรับประสาน ิArticulation/Hybridization) คือ การน าอาคุณลักษณะบางอยางจากของ
กามาผสมกับคุณลักษณะบางอยางจากของ฿หม จึงออกมากลายปຓนลูกผสม 

ผูຌวิจัยประยุกตຏ฿ชຌนวคิดวิคราะหຏบบผนทัๅง 3 บบขຌางตຌนพืไอศึกษารูปบบการปลีไยนปลง
การฟງอนลใบฟງอนทียน฿นสืไอพืๅนบຌาน การ฿ชຌรูปบบการวิคราะหຏคุณลักษณะนีๅจะชวย฿หຌหในรูปบบความ
ปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานฟງอนลใบฟງอนทียน฿นดຌาน องคຏประกอบ เดຌชัดจนมากยิไงขึๅน 

งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง สรายุทธ ออนสงคุณ ิโ55เี ศึกษารืไอง ฟງอนลใบ : คณะชางฟງอนอาวุสวัด
พระสิงหຏวรมหาวิหาร จังหวัดชียง฿หม ปຓนการศึกษาประวัติละรูปบบการฟງอนลใบถือปຓนอกลักษณຏ
ของจังหวัดชียง฿หม ทีไมีบทบาทกับประพณีละวัฒนธรรมตางโ มาดยตลอด ปຓนงานวิจัยทีไมีขຌอมูลอัน
ปຓนประยชนຏตอการศึกษาประวัติความปຓนมาของการฟງอนลใบ ศรัณยา สินสมรส ิโ5ไๆี ศึกษารืไอง 
บทบาททีไปลีไยนปลงเปของสืไอพืๅนบຌานลิกฮูลูทีไมีตอชุมชน฿นสามจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ขຌอมูลการ
ปลีไยนปลงบทบาทละดຌานการปลีไยนปลงทางองคຏประกอบของลิกฮูลูปຓนขຌอมูลทีไมีประยชนຏต อ
การศึกษาการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานทางภาคอืไน 

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยรืไอง กระบวนการปลีไยนปลงการสืไอพืๅนบຌานฟງอนลใบฟງอนทียน  ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการกใบ
ขຌอมูลดຌวยการสัมภาษณຏชิงลึก ิIn-depth Interview) การสังกตบบเมมีสวนรวม ิNon-participant 

Observation) ละศึกษาจากอกสารทีไกีไยวขຌอง การน าสนอผลงานวิจัยจะปຓนรูปบบของพรรณนา
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วิคราะหຏ ฿นงานวิจัยรืไองนีๅเดຌท าการศึกษา฿นพืๅนทีไทางภาคหนือ คือ จังหวัดชียง฿หม ปຓนพืๅนทีไมีจุดริไมตຌน
ของการฟງอนลใบฟງอนทียน฿นสมัยพระราชายาจຌาดารารัศมีละมีการฟງอนกันอยางพรหลาย ปຓน
อกลักษณຏทีไดดดนของจังหวัดชียง฿หม ซึไงมีรายละอียดระบียบวิธีวิจัยละการกใบขຌอมูลดยมีขัๅนตอน
ละรายละอียดดังนีๅ 

แ. หลงขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา  

 ศึกษาคຌนควຌาขຌอมูลการฟງอนลใบฟງอนทียนจาก หอสมุดกลางจุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัย หຌองสมุด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ หຌองสมุดมหาวิทยาลัยกรุงทพ นอกจากนีๅยังมีขຌอมูลทางออนเลนຏจาก
วใบเซตຏตางโ ทีไมีความนาชืไอถือ 

การสังกตบบเมมีสวนรวม ิNon-participant Observation) พืไอ฿หຌขຌา฿จ฿นขัๅนตอน
รายละอียดของการฟງอนลใบฟງอนทียนมากยิไงขึๅน ปຓนการสังกตพืไอดูความปลีไยนปลงทางองคຏประกอบ
ของการฟງอนลใบฟງอนทียน ชน กระบวนทา฿นการฟງอน ครืไองตงกาย ครืไองดนตรี ปຓนตຌน จากการ
สังกตจะท า฿หຌหในความตกตาง฿นขัๅนตอนละรายละอียดตางโ ซึไงจะชวย฿หຌหในภาพเดຌงายขึๅน 

การสัมภาษณຏชิงลึก ิIn-depth Interview) ปຓนการกใบรวบรวมขຌอมูลดยการสัมภาษณຏผูຌทีไมี
สวนกีไยวขຌองกับการฟງอนลใบฟງอนทียน นืไองจากกลุมปງาหมายปຓนกลุมทีไยังคงอนุรักษຏประพณี
วัฒนธรรมอันมีคุณคาของทางภาคหนือเวຌ ซึไงกลุมปງาหมายปຓนกลุมทีไมีความนาชืไอถือ การสัมภาษณຏ
กลุมปງาหมายกลุมนีๅจะท า฿หຌเดຌขຌอมูลทีไมีความถูกตຌองมากทีไสุด 

2. กลุมปງาหมายดยบงเวຌปຓน ไ กลุม ดังนีๅ 

กลุมอาจารยຏหรือผูຌฝຄกสอนการฟງอนลใบฟງอนทียน วิทยาลัยนาฏศิลปชียง฿หม นืไองจากวิทยาลัย
นาฏศิลปชียง฿หมเดຌรับการถายทอดกระบวนทาทีไปຓนมาตรฐานจากคุຌมจຌาหลวง฿นพระราชชายาจຌาดารา
รัศมีปຓนตຌนบบทีไ฿ชຌกันอยางพรหลายละสืบทอดตอกันมาจนถึงทุกวันนีๅ จ านวน ใ คน คือ ดร.กษมา 
ประสงคຏจริญ ผูຌอ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปชียง฿หม , นาง พียงข จิตรทอง รองผูຌอ านวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปชียง฿หม, นาง จิรากัน รัตนทัศนี ครูช านาญการพิศษปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการฝຆายวิชาการ 
ปราชญຏชาวบຌาน จ านวน โ คน คือ นาง นงนุช งามหลือ, นาง สงดือน ปัน฿จกຌว นักศึกษาทีไวิทยาลัย
นาฏศิลปชียง฿หม จ านวน 5 คน ผูຌชมการสดง จ านวน ใ คน 

3. การวิคราะหຏขຌอมูลละการน าสนอ 

น าขຌอมูลทีไ เดຌจากการศึกษาคຌนควຌาจากการรวบรวมขຌอมูลจากอกสาร ิDocumentary 

Research) การสังกตบบเมมีสวนรวม ิNon-participant Observation) การสัมภาษณຏชิงลึก ิIn-

depth Interview) มารียบรียงละวิคราะหຏขຌอมูลตามวัตถุประสงคຏละน าสนอรายงาน พืไอชีๅ฿หຌหในถึง
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การปลีไยนปลงการฟງอนลใบฟງอนทียน฿นสืไอพืๅนบຌานทางภาคหนือ การน าสนอผลงานวิจัยจะปຓน
รูปบบของพรรณนาวิคราะหຏ 

ผลการวิจัย  

ผลการวิคราะห์ชิงอกสาร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง พบวามีงานวิจัยของ สรายุทธຏ ออนสงคุณ 
ิโ55เี ศึกษารืไอง ฟງอนลใบ : คณะชางฟງอนอาวุสวัดพระสิงหຏวรมหาวิห าร จังหวัดชียง฿หม ปຓน
การศึกษาประวัติการฟງอนลใบพบวา มีการปรับปรุงกระบวนทาการฟງอนลใบ฿นสมัยของพระราชชายาจຌา
ดารารัศมี มืไอครัๅงทีไพระองคຏสดใจกลับมาประทับ ณ จังหวัดชียง฿หม ดยสวน฿หญทาร าจะเดຌรับอิทธิพล
จากทาร าของทางภาคกลาง ละรูปบบการถายทอดกระบวนทาการฟງอนลใบสามารถบงออกเดຌปຓน
กลุมโ ดังนีๅ กลุมทีไ แ คือ กลุมทีไเดຌรับการถายทอดมาจากคุຌมพระราชชายาจຌาดารารัศมี กลุมทีไ โ  คือ กลุม
ทีไเดຌรับการถายทอดจากชาวบຌาน กลุมทีไ ใ คือ กลุมทีไเดຌรับการถายทอดจากคุຌมพระราชชายาจຌาดารารัศมี
ละชาวบຌาน บทบาทการฟງอนลใบปຓนตัวชืไอมยงระหวางชาวบຌานกับพระพุทธศาสนาปຓนการฟງอนพืไอ
ถวายปຓนพุทธบูชา ตามความชืไอของชาวลຌานนา฿นรืไองของการกอกุศลดຌวยการฟງอนร า   

หนังสือประวัตินาฏศิลป์เทย: ภาคหนือ ของดร.พรทพ บุญจันทรຏพใชร ปຓนประวัติการฟງอนลใบ
ฟງอนทียน การฟງอนลใบถูกรียกตามลักษณะของผูຌฟງอนจากการตงกายบบชาวเทยหนือ สวมลใบยาวทุก
นิๅวยกวຌนหัวมมือ สวนการฟງอนทียนจะมีกระบวนทาดียวกัน ตตางกันตรงทีไผูຌฟງอนจะถือทียนละลม 
การฟງอนทีไดี฿นบบฉบับคุຌมจຌาหลวงถูกรักษาเวຌอยางดี การฟງอนพรหลาย฿นกรุงทพมหานครมืไอคราว
งานสมภชนพระศวตดชนຏดิลก ชຌางผือก฿นรัชกาลทีไ ็ พ.ศ. โไ็เ ละองคຏประกอบดຌานครืไองตงกาย 
คือ นุงผຌาซิไนปງายขຌางยาวกรอมทຌา สวมสืๅอขนกระบอกคอตัๅงผาหนຌาติดกระดุม 5 มใด หมสเบฉียงท า
ดຌวยกรองทอง ครืไองประดับ คือ สรຌอยคอ ตางหู ผมกลຌาสูง ทัดดอกเมຌละหຌอยอุบะสาย อุปกรณຏ
ประกอบการสดง คือ ลใบทองหลือง แ ชุด ิ่ ลใบี 

฿นขณะดียวกันพบวามีหนังสือการสดงพืๅนบຌาน฿นประทศเทย ของ รณู กศินานนทຏ ขียน
รืไองราวกีไยวกับการสดงพืๅนบຌานละลักษณะทัไวเปทางสังคมภาคหนือ ชีวิตความปຓนอยูทีไยึดมัไน฿น
ขนบธรรมนียมประพณีซึไงบางอยางจะตกตางออกเปตามลักษณะของภูมิภาค ตละประพณีจะมี
พิธีกรรมทีไตอบสนองความมุงหมายนัๅนโ สดง฿หຌหในถึงความปຓนอกลักษณຏของประพณีทຌองถิไน มຌวาจะ
มีความตกตางกันทางสวนประกอบบางอยางกใตาม ชีวิตประจ าวันมีความยึดมัไนทางพระพุทธศาสนาอยาง
มัไนคง ละยังมีความชืไอ฿นรืไองของสิไงศักดิ่สิทธิ่อยู ซึไงส าหรับประพณีละวัฒนธรรมของทางลຌานนา
กอ฿หຌกิดศิลปะขนงตางโ ทีไลຌวนตอืๅอ฿หຌกับพระพุทธศาสนาทัๅงสิๅน ทัๅงดนตรี การลน ฟງอนร า ชวย฿หຌ
ทราบพฤติกรรมทางสังคมทีไปฏิบัติตอกันมา การกลาวถึงประวัติของการพัฒนาการฟງอน พระราชชายาจຌา
ดารารัศมี฿นพระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัว ทรงปรับปรุงละจัดระบียบบบผน฿หຌมีความ



 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55้ คณะนิทศศาสตรຏละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรຏ (แ ก.ค. โ55้ี   199 

ถูกตຌองทางนาฏศาสตรຏมากยิไงขึๅน ปຓนทีไทราบกันวาบบ฿ดปຓนของดัๅงดิมละบบ฿ดปຓนบบปรับปรุงขึๅน
฿หม การฟງอนลใบมຌการฟງอนละดนตรีวงกลองตึไงนงจะปຓนบบดัๅงดิม ตการก าหนดครืไองตงกาย
ละครืไองประดับอยางดอกเมຌมีความตกตางจากดิมเปบຌาง การฟງอนทียนนัๅนมาจากการฟງอนลใบ 
นืไองจากการจัดรับสดใจพระบาทสมดใจพระปกกลຌาจຌาอยูหัว฿นวลากลางคืน พืไอถวายพระกระยาหาร
คไ า จึงมีความคิดทีไจะปลีไยนจากการฟງอนลใบ฿หຌมาปຓนการถือทียนทน พราะความมืดจะท า฿หຌเมหใน
ความสวยงามของลใบเดຌ 

จากการคຌนควຌาหนังสือรืไอง ต าราทานาฏกรรมเทย ชุด การสดงพืๅนมือง ของ พรทพ บุญจันทรຏ
พชร พบวาความปຓนมาของการฟງอนทียนทีไตดิมนัๅนขຌา฿จวาปຓนการฟງอนพืไอสักการบูชาสิไงศักดิ่สิทธิ่มา
อยางยาวนาน ฿นวลาตอมาการฟງอนทียนถูก฿ชຌ฿นการประกอบพิธีทีไมีความส าคัญ฿นพระราชฐาน ชน คุຌม
จຌาหลวง ดยสวนมากผูຌฟງอนจะปຓนจຌานายชืๅอพระวงศຏ ดຌวยหตุนีๅจึงปຓนศิลปะทีไหาชมเดຌยาก อกาสของ
การสดง ชน ฟງอนหครัวทาน ฯลฯ ซึไง฿นสมัยบราณ฿ชຌการฟງอนพืไอบูชาสิไงศักดิ่สิทธิ่ทีไคารพ ปัจจุบัน
นิยมฟງอนน าการหขบวนขันตกชวงวลากลางคืน นอกจากนีๅยังพบวามีหนังสือรืไอง ฟງอนมือง฿นคุຌมจຌา
หลวง ของนวลฉวี สนาค า, คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย, ชูจิตตຏ ศรีสุภาพ กลาวถึงประวัติการฟງอนลใบเวຌ
วา คือ ศิลปะการฟງอนทีไพระราชชายาจຌาดารารัศมี ทรงน าบบอยางการฟງอนร าหงราชส านัก
กรุงทพมหานครมาผสมผสานกระบวนทาร าบบ฿หม฿หຌงดงามยิไงขึๅน ผูຌฟງอนจะสวมลใบยาวทีไปลายนิๅว
ยกวຌนหัวมมือ ซึไงลใบยาวนีๅท าจากทองหลืองทีไน ามาตี฿หຌปຓนผนบาง ลຌวมามຌวนปຓนกรวย฿ชຌสวมนิๅว 
ทาร าละลีลาปຓนบบละครร า ผิดกับชางฟງอนมืองทัไวเปทีไมีลีลาการฟງอนบบปลอยตัวตามสบาย เมวาจะ
ยกมือ วาดขน ยกทຌา ละการยอตัว พียงตวงดนตรีทีไ฿ชຌประกอบนัๅนยังคงปຓนวงกลองตึไงนงบบดิม 
ส าหรับยุคปัจจุบันมีการปลีไยนปลงเปลอะลือนเปตามสมัยนิยม 

ผลการสังกตบบไมมีสวนรวม 

แ. การสังกตจากคุຌมขันตกศูนยຏวัฒนธรรมชียง฿หม พบวา การสดงมีรูปบบทีไหลากหลาย฿นต
ละวันจัดสดงพียงวันละ ็ ชุดทานัๅนสลับกันเป การสดงจะริไมจากการฟງอนลຌานนา ิภาย฿นหຌองอาหารี 
ชน ฟງอนลใบ, ฟງอนทียน, ฟງอนสาวเหม, ฟງอนกຎายลาย, ฟງอนนຌอย฿จยา, ฟງอนมานมุຌยชียงตา, ร าวง, ฟງอน
ดาบ, ระบ าซอ ฯลฯ ซึไงการสดงเดຌรับความสน฿จจากนักทองทีไยวชาวตางชาติปຓนอยางมาก องคຏประกอบ
ของการสดงทัๅงหมดยังคงอนุรักษຏบบดัๅงดิมทัๅงกระบวนทา ครืไองประดับ ครืไองดนตรี ละอุปกรณຏ
ประกอบการสดง ตครืไองตงกายจะปຓนบบหมสเบฉียง เมสวมสืๅ อคอจีนขนยาว นงผຌาถุง มีการ
พิไมติมดຌวยสงสีสียงพืไอ฿หຌการสดงสวยงามมากยิไงขึๅน ส าหรับการปรขบวนนัๅนลักษณะของวทีปຓน
บบยาวจึงตຌองปรขบวนบบสองถวตอนลึก นอกจากนีๅผูຌชมยังสามารถขึๅนเปรวมร าวงกับชางฟງอนเดຌอีก
ดຌวย ตอมาปຓนการสดงชาวขา ิณ ลานชาวขาี ชน มຌาจกคอก, กลองสะบัดชัย, ร าดาบเฟ, ผามຌง 
ิมຌวี ฯลฯ 
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2. การสังกตจากงาน 720 ปชียง฿หม พบวา ปຓนการฉลิมฉลองฟງอนถวายสามกษัตริยຏ ดยการ
รวมกลุมของหัวหนຌาสวน, จຌานายฝຆายหนือ, อาจารยຏจากวิทยาลัยนาฏศิลปชียง฿หม ละมบຌานจาก 25 

อ าภอ ของจังหวัดชียง฿หม ชางฟງอนทัๅงหมดจ านวน 720 คน สถานทีไจัดงานอยูทีไหนຌาลานอนุสาวรียຏสาม
กษัตริยຏ องคຏประกอบของการสดงทัๅงหมดยังคงอนุรักษຏบบดัๅงดิมตามลักษณะฉพาะของตละทຌองถิไน
นัๅนโ ทัๅงครืไองตงกาย ครืไองประดับ อุปกรณຏประกอบการสดง ิลใบี ส าหรับครืไองประดับจะพบวา จะ
฿ชຌดอกอืๅองปຓนหลักพราะยังอยู฿นชวงของฤดูกาล ตมีความตกตางกันของตละทຌองถิไนทีไมีการหຌอย
อุบะละเมหຌอยอุบะ การ฿ชຌปຂດนปักผม สวนกระบวนทาจะปຓนบบดียวกันหมด ส าหรับครืไองดนตรีจะปຓน
การลนดนตรีสดตมีการ฿ชຌครืไองขยายสียงชวยนืไองจากการจัดงานอยู฿นสถานทีไทีไปຂดลงละมีชางฟງอน
ปຓนจ านวนมาก การปรขบวนนัๅนเมสามารถท าเดຌพราะมีขຌอจ ากัดดຌานพืๅนทีไละจ านวนคนจึงตຌองฟງอนอยู
กับทีไลຌว฿ชຌการหมุนตัวทน 

ผลการสัมภาษณ์ชิงลึก 

 จากการกใบขຌอมูลดยการสัมภาษณຏชิงลึกตามหัวขຌอวัตถุประสงคຏ฿นประดในทีไ  แ. การ
ปลีไยนปลงทางองคຏประกอบของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียนทีไประกอบเปดຌวย การปลีไยนปลง
ทางองคຏประกอบดຌานกระบวนทา การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองตงกาย การปลีไยนปลง
ทางองคຏประกอบดຌานครืไองประดับ การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานอุปกรณຏ การสดงการ
ปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานดนตรี การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานการปรขบวน โ. ปัจจัยทีไ
สงผลตอการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน ใ. การปลีไยนปลงทางบทบาทของสืไอ
พืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน สามารถสรุปเดຌดังนีๅ 

1. พืไอศึกษาการปลีไยนปลงทางองค์ประกอบของสืไอพืๅนบຌานการฟ้อนลใบฟ้อนทียน 

การปลีไยนปลงทางองค์ประกอบดຌานกระบวนทา 

 การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานกระบวนทาสามารถสรุปเดຌดังนีๅ ความปลีไยนปลง
฿นกระบวนทาเมสามารถปลีไยนเดຌ กระบวนทาทัๅง 19 ทาจะตຌองปຓนบบดิม฿ชຌวลา 15-20 นาที ฿นอดีต
การฟງอนลใบฟງอนทียนนัๅนจะ฿ชຌวลา 15-20 นาที ส าหรับปัจจุบันความนิยมของผูຌชมปลีไยนเปพราะ
รูปบบวิถีชีวิตทีไตຌองท าทุกอยางดຌวยความรวดรใวมีวลาปຓนตัวก าหนด ผูຌจัดงานจึงตຌองปรับวลาการสดง
฿หຌหลือพียง 3-5 นาที นืไองจากมีขຌอจ ากัดทางดຌานวลาตຌองปรับ฿หຌกระชับขึๅน ทาร าจึงเมเดຌรียง
ตามล าดับ ซึไงจากการสัมภาษณຏมาทัๅงหมดเดຌค าตอบมา฿นทิศทางดียวกัน 

การก าหนดวลาการสดง วลาจึงปຓนตัวก าหนดกระบวนทา฿นการสดงขึๅน ตดຌวย
วลาทีไกระชับขึๅน แ ทา จะดຌานคดຌานดียวพอหันมาอีกดຌานจะตຌองปลีไยนปຓนทาร าทีไ โ 
ลຌว การดัดปลงทาร า฿หຌดูปลกตา นัๅนยังคงท าเมพราะดนตรีจะปຓนตัวก าหนด ต฿น
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บางครัๅงการสดงอาจจะเมเดຌรียงล าดับตามทาร า อาจจะเมเดຌรียงทาปຓน แโ ใ ไ คือ 
น าทาทีไ ไ มาปຓนทาทีไ โ ทาทีไ ็ มาปຓนทาทีไ ใ พืไอ฿หຌหในทาเดຌ รวดรใวขึๅน 

(สัมภาษณຏอาจารยຏพียงข จิตรทอง, สัมภาษณຏ, โแ มีนาคม โ55้ี 

การปลีไยนปลงทางองค์ประกอบดຌานครืไองตงกาย 

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองตงกาย พบวา การ฿ชຌครืไองตงกายมีทัๅงบบดัๅงดิม
ละบบประยุกตຏ การปลีไยนปลงจะเปตามการก าหนดหัวขຌอของงานทางวิทยาลัยนาฏศิลปชียง฿หม
อนุญาต฿หຌมีการสรຌางสรรคຏเดຌ ตตຌองมีความหมาะสมอยู฿นกรอบการอนุรักษຏ จากการสัมภาษณຏปราชญຏ
ชาวบຌานคุณมนงนุช งามหลือ ิสัมภาษณຏ, โ55้ี ทีไกลาวถึง ครืไองตงกายประจ าหมูบຌานเวຌวา การ
ปลีไยนปลงสืๅอผຌาขึๅนอยูกับงบประมาณ ตดยสวนมากกใยังคงอนุรักษຏเวຌบบดัๅงดิม สืๅอผຌาของทีไนีไจะ
ปຓนสีชมพูกลีบดอกบัว มีทัๅงหมด โ ชุด  ละปราชญຏชาวบຌานคุณมสงดือน ปัน฿จกຌว ิสัมภาษณຏ , 
โ55้ี กลาวถึงการปลีไยนปลงของทางองคຏประกอบของครืไองตงกายเวຌวา ครืไองตงกายจะซืๅอ฿หมทุก
ปตบบจะปຓนสืๅอคอกลมขนกระบอกอยางดิม ทีไตกตางกันออกเปคือ สี บางงานกใ฿ชຌสีสันทีไตางกันเป 
ตดยหลักจะ฿ชຌสีประจ าหมูบຌาน สีประจ าหมูบຌานนๅ าจ า คือ สีดง  สอดคลຌองกับหนังสือประวัตินาฏศิลป์
เทย: ภาคหนือ ของดร.พรทพ บุญจันทรຏพใชร ทีไกลาวถึงองคຏประกอบดຌานครืไองตงกาย คือ นุงผຌาซิไน
ปງายขຌางยาวกรอมทຌา สวมสืๅอขนกระบอกคอตัๅงผาหนຌาติดกระดุม 5 มใด หมสเบฉียงท าดຌวยกรองทอง 
ละหนังสือการสดงพืๅนบຌาน฿นประทศเทย ของ รณู กศินานนทຏ ทีไกลาวกีไยวกับครืไองตงกายเวຌวา 
การก าหนดครืไองตงกายมีความตกตางจากดิมเปบຌาง 

การปลีไยนปลงทางองค์ประกอบดຌานครืไองประดับ 

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองประดับ คือ ดอกอืๅอง ซึไงสามารถปรับปลีไยนปຓน
ดอกเมຌชนิดอืไนหรือการ฿ชຌดอกเมຌปลอมทนเดຌ จากการสัมภาษณຏปราชญຏชาวบຌานคุณมนงนุช งามหลือ 
ิสัมภาษณຏ, โ55้ี กลาวเวຌวา ดอกเมຌประดับผมจะปຓนเปตามฤดูกาลหากฤดูกาลเหนทีไเมมีดอกเมຌสดกใ฿ชຌ
ดอกเมຌหຌงหรือดอกเมຌปลอมทนเดຌ ตเมมีอุบะพราะประยุกตຏมาจากภาคกลาง ถือวาเม฿ชของทางหนือ 
฿หຌทัดดอกเมຌธรรมดา  ส าหรับการหຌอยอุบะของตละพืๅนทีไจะพบวามีความตกตางกันออกเป ฿นหมูบຌาน
นๅ าจ าจะตຌองมีอุบะ จากทีไปราชญຏชาวบຌานคุณมสงดือน ปัน฿จกຌว ิสัมภาษณຏ, โ55้ี เดຌกลาวเวຌวา
ส าหรับดอกเมຌทีไ฿ชຌนัๅนปຓนดอกอืๅองปลอมมีอุบะ ไ ชอปຓนอกลักษณຏ฿นหมูบຌานนๅ าจ า บางคน฿สปຂດนปักผม

ซึไงเม฿ชของภาคหนือ อกลักษณຏอีกอยางหนึไงของหมูบຌานนๅ าจ า ซึไงปຓนเป฿นทิศทางดียวกันจากการ
สังกตทีไผูຌวิจัยสังกตจากคุຌมขันตกละงานฟງอนลใบ ็โเ ชียง฿หม พบวาครืไองประดับอยางดอกเมຌยังคง
฿ชຌดอกอืๅองตมีความตกตางของตละคุຌมทีไจะมีการหຌอยอุบะละเมมีอุบะ ทางวิทยาลัยนาฏศิลป
ชียง฿หมท าการสดงชุดสรຌางสรรคຏมีการประยุกตຏการ฿ชຌครืไองประดับ ตามทีไดร. กษมา ประสงคຏ จริญ 
ิสัมภาษณຏ, โ55้ี เดຌกลาวถึงการลือก฿ชຌครืไองประดับ฿นชุดการสดงสรຌางสรรคຏดังนีๅ ทางวิทยาลัยนาฏ
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ศิลปชียง฿หมองกใท าการสดงชุดสรຌางสรรคຏหมือนกันท า฿หຌดูอลังการขึๅนมีดอกเมຌมาประดับผมยอะโ  
สอดคลຌองกับหนังสือการสดงพืๅนบຌาน฿นประทศเทย ของ รณู กศินานนทຏ ทีไกลาวกีไยวกับครืไองประดับ
เวຌวา การก าหนดครืไองประดับอยางดอกเมຌมีความตกตางจากดิมเปบຌาง 

การปลีไยนปลงทางองค์ประกอบดຌานอุปกรณ์ประกอบการสดง 

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานอุปกรณຏประกอบการสดง อุปกรณຏประกอบการสดง คือ 
ลใบ พยวา เมมีการปลีไยนปลง฿ดโ นืไองจากลใบปຓนอกลักษณຏของการฟງอน สวนทียนนัๅนมีพียง 
อาจารยຏจิรากัน รัตนทัศนี ิสัมภาษณຏ, โ55้ี ทีไเดຌกลาวถึงการ฿ชຌทียน฿นสถานทีไทีไเมสามารถ฿ชຌเดຌ ตຌอง
ปลีไยนปຓนเฟฉายทน ส าหรับทียนนัๅน ดຌวยสถานทีไบางหงเมอนุญาต฿หຌจุดทียนจึงตຌองหาวัสดุอุปกรณຏ
อืไนทีไมีลักษณะคลຌายกับทียนตรียมเวຌคือ เฟฉายบบ฿สถาน ตຌองปรับปลีไยนเปตามยุคสมัย  

การปลีไยนปลงทางองค์ประกอบดຌานดนตรี 

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานดนตรี ฿นสมัยกอนปຓนวงกลองตึไงหนง จะ฿ชຌการหสด คือ 
การลนดนตรีสดประกอบการฟງอน ปัจจุบันมีพียงบางหมูบຌานทานัๅนทีไยังคงอนุรักษຏการหสดเวຌ นืไองจาก
การขาดคลนผูຌทีไมีความสามารถทางดຌานดนตรี จึงตຌองปลีไยนมา฿ชຌผนซีดีทน ละมีการปรับประยุกตຏ
ดยการ฿สนืๅอหาพลงลงเป ปຓนการบอกลารืไองราวละของดีประจ าทຌองถิไน ความยาวของพลง คือ ็ 
นาที ตามทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักปราชญຏชาวบຌานคุณมสงดือน ปัน฿จกຌว ิสัมภาษณຏ , 2559) เดຌ฿หຌความหใน
เวຌวา อกลักษณຏอีกอยางหนึไงของหมูบຌานนๅ าจ า คือ การหสด เมเดຌ฿ชຌการปຂดทป ฿นคณะมีทัๅงหมด
ประมาณ 15 คน  ซึไงค าตอบของปราชญຏชาวบຌานคุณมนงนุชละคุณมสงดือน ปัน฿จกຌวมีความ
สอดคลຌองกัน 

 พลงอวมปຆง เดຌถูกตงขึๅนมา฿หมจากทีไคยฟງอนดยมีวงกลองตึไงหนงพียงอยาง
ดียวลຌว พราะมีการพิไมนืๅอรຌองลงเปดยนืๅอหาจะลารืไองราวทีไมปຆงลຌว฿สทาฟງอน
ลใบลงเป ฿ชຌวลา ็ นาที ปຓนจุดริไมตຌนของการปลีไยนปลงการฟງอนลใบของทีไนีไ  
นอกจากนีๅสมัยกอนยังมีการหสด ตปัจจุบันมีพียงบางหมูบຌานทานัๅน นืไองจากการหา
คนทีไมีความช านาญเดຌรับการฝຄกสอนทางดຌานดนตรียากมากขึๅน 

(สัมภาษณຏปราชญຏชาวบຌานคุณมนงนุช งามหลือ, สัมภาษณຏ, 22 มีนาคม 2559ี 

การปลีไยนปลงทางองค์ประกอบดຌานการปรขบวน 

การสดงการปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานการปรขบวน มีความปลีไยนปลงเปตาม
สถานทีไ นืไองจากรูปบบของสถานทีไมีความตกตางกันออกเป การออกบบการปรขบวนจึงตຌองค านึงถึง
บริบทของสถานทีไปຓนสิไงทีไส าคัญ จากอดีตจนถึงปัจจุบันเมมีรูปบบทีไตายตัว การสรຌางสรรคຏการปรขบวน
จะชวยพิไมความสวยงาม฿หຌกับสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียนเดຌปຓนอยางดี ตามทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก ดร. 
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กษมา ประสงคຏจริญ ิสัมภาษณຏ, โ55้ี กลาวเวຌวา การปลีไยนปลงสดง฿นตละครัๅงจะปຓน Line of 

dance คือ การจัดถว ปรถว ขึๅนอยูกับขนาดของสถานทีไปຓนสิไงทีไส าคัญ฿นการออกบบถว ขึๅนอยูกับ
การสรຌางสรรคຏของอาจารยຏหรือผูຌฝຄกสอน  

2. พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟ้อนลใบฟ้อนทียน 

ปัจจัยทีไท า฿หຌมีการปลีไยนการฟງอน คือ คน สังคม คานิยม วิถีชีวิตทีไปลีไยนปลงเป คนรุน฿หมมี
นวคิดสรຌางสรรคຏมีศักยภาพสามารถผลงานตางโ เดຌ ตตຌองเม฿หຌกินขอบขตอยู฿นความหมาะสม ต฿น
ขณะดียวกันการฟງอนบบดัๅงดิมนัๅนกใยังคงมีการอนุรักษຏอาเวຌดຌวย ตามทีไ ดร.กษมา ประสงคຏจริญ 
ิสัมภาษณຏ, 2559) ฿หຌความหในทีไสอดคลຌองกันวา ปัจจัยทีไท า฿หຌปลีไยนคือ คน ศิลปะอยูนิไงโ ตคนทีไเป
พัฒนาละสรຌางรังสรรคຏขึๅนมา ดຌวยสังคมละคานิยมทีไปลีไยนเป ปัจจุบันรับชมอะเรนานโเมเดຌ วิถีชีวิต฿น
ยุคลกาภิวัตนຏจึงปຓนปัจจัยส าคัญทีไสงผลกระทบตอศิลปะปຓนอยางมาก    

ส าหรับค าตอบของอาจารยຏพียงข จิตรทอง ิสัมภาษณຏ, 2559) เดຌ฿หຌความหในวาปัจจัยทีไท า฿หຌมี
การปลีไยนปลงดังนีๅ ปัจจัยทีไท า฿หຌมีการปลีไยนปลง฿นการสดงมองวาสังคม คานิยมปลีไยน ตการ
สดงเมเดຌปลีไยน ฿นดຌานการมืองหากมีความวุนวายมากโ ศรษฐกิจถຌาเมดีการสดงศิลปวัฒนธรรมจึงเม
คอยมี฿หຌหใน                   

ปราชญຏชาวบຌานคุณนงนุช งามหลือ ิสัมภาษณຏ, 2559) มองวาเมมีปัจจัย฿ดทีไท า฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลงการฟງอนเดຌลย เดຌกลาวเวຌวา ปัจจัยทีไจะมีผลกับการปลีไยนปลง ชน สังคม ศรษฐกิจ 
การมืองวิถีชีวิต มองวาเมมีผลตอการปลีไยนปลง฿ดโ ทัๅงสิๅน พราะกลุมมบຌานจะปຓนก าลังส าคัญ
ขับคลืไอน฿หຌมีการสืบสานละอนุรักษຏศิลปวัฒนธรรมตอเป  ส าหรับปัจจัยทางดຌานทคนลยีสารสนทศ
฿นยุคลกาภิวัตนຏนัๅนทุกคนลือกน าขຌอดีของทคนลยีมา฿ชຌ฿หຌ กิดประยชนຏมากกวา พืไอการ
ประชาสัมพันธຏงาน ผยพรการสดงศิลปวัฒนธรรมตางโ เมมีสวนทีไจะท า฿หຌศิลปวัฒนธรรมสียหายต
อยาง฿ด 

3. พืไอศึกษาการปลีไยนปลงบทบาทของการฟ้อนลใบฟ้อนทียน 

การปลีไยนปลงบทบาทการฟງอนลใบฟງอนทียน พบวา การปลีไยนปลงของบทบาทการฟງอนลใบ
ฟງอนทียนทีไยังคงท าหนຌาทีไปຓนตัวชืไอมยงระหวางชาวบຌาน฿หຌมีความ฿กลຌชิดกับพระพุทธศาสนา  ปຓน
บทบาทการชีๅนวทางการปฏิบัติตน บงชีๅการกระท าตางโ คือ ความชืไอของชาวลຌานนา฿นรืไองของการกอ
กุศลดຌวยการฟງอนร า มีการสืบทอดความชืไอตอกันมาตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน มຌวาปัจจุบันจะลดนຌอยลง 
นืไองจากวิถีชีวิต สังคม คานิยม พฤติกรรมการสพสืไอทีไปลีไยนเปจากอดีต ส าหรับบทบาทหนຌาทีไของการ฿หຌ
ความบันทิงการฟງอน฿นงานทีไกีไยวขຌองกับงานสดงศิลปวัฒนธรรม งานตຌอนรับขกบຌานขกรือน 
ปัจจุบันการสดงดยสวนมากจะปຓนงานรืไนริง งานตຌอนรับขกบຌานขกมือง ละงานสดง



 204 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ   

ศิลปวัฒนธรรม ปຓนงานทีไ฿หຌความบันทิงกผูຌชมพิไมมากขึๅนจาก฿นอดีต ตามทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสดงความ
คิดหในเป฿นทิศทางดียวกัน  

ปัจจุบันการฟງอน฿นงานปอยหรืองานบุญตางโ นัๅนกใลดนຌอยลงหรือทบจะหายเปดຌวย
สภาพศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากสมัยกอนทีไศูนยຏรวมของประชาชนนัๅน คือ วัด บຌาน 
รงรียน ตสมัยนีๅศูนยຏรวมมักจะอยูทีไหຌางสรรพสินคຌา สิไงหลานีๅหายเปดยทีไราเมรูຌตัว 
จากดิมทีไมีการขนทรายขຌาวัด การฟງอนครัวทาน การหท าบุญรวบรวมงินพืไอน ามา
สรຌางวัด ตตอนนีๅวัดจะเดຌจากการบริจาคงินละเดຌรับการสนับสนุนจากวัด฿นการสรຌาง
บสถຏ หรือออะเรตางโ ซึไงก าลังงินจากชาวบຌานนัๅนนຌอยลง มืไอทียบกับสมัยกอน ความ
ชืไอทางศาสนาปลีไยนเปตามบริบททางสังคมกลายปຓนพุทธพาณิชยຏดยสวนมาก ซึไง
หัว฿จส าคัญทีไสุดคือ ค าสัไงสอนของพระพุทธจຌาตคนรากลับ฿หຌคุณคากับทางวัตถุสูงต
จิต฿จตไ าลง 

ิดร. กษมา ประสงคຏจริญ, สมัภาษณຏ, 21 มีนาคม 2559) 

 ฿นสมัยกอนการฟງอนลใบจะฟງอนตามหัววัดตางโ วลาทีไมีงานปอยงานบุญ ซึไงจะมีชาง
ฟງอนประจ าวัด การฟງอนมืองจะปຓนทีไรูຌกันวาตຌองฟງอนกันตอนหครัวทานปຓนประพณีทีไ
มีมานาน จ านวนคนทีไมาฟງอน฿นงานบุญนัๅนขึๅนอยูกับรงศรัทธาตละวัด ฿นชวงยในมีการ
ฝຄกซຌอมฟງอนร าของตละวัดมืไอเดຌยินสียงกลองตึไงนงจะรูຌวาตຌองฟງอนมืองชาวบຌานตางกใ
พาลูกหลานเปสอนฟງอนกันทีไวัด พืไอ฿หຌปຓนชางฟງอน฿นงานบุญ฿ครทีไเปฟງอนกใเดຌบุญ 
ปรียบสมือนนางฟງาทีไเปฟງอน฿นขบวน สมัยกอนรียกเดຌวาปຓนสาวบริสุทธิ่ พราะมี
ลูกหลานของชาวบຌานเปฝຄกหัดฟງอน ปัจจุบันดใกรุน฿หมมาหัดฟງอนทีไวัดนຌอยลง เม฿ช
พราะเมอยากขຌาวัดตดຌวยวิถีชีวิตทีไดใกตຌองรียนหนักขึๅน ตຌองเปรียนพิศษ฿นชวงยใน
ถึงคไ า วຌนตวันสารຏละวันอาทิตยຏทีไวัดมีการรณรงคຏสอนธรรมะจะหในวามีดใกขຌาวัดต
เมมีครูสอนฟງอน ทุกคนตางมีภาระหนຌาทีไของตัวอง ตรงนีๅคือการปลีไยนเปของวัฒนธรรม 
ซึไงมืไอกอนจะท างานอยูกับบຌานท าเรท านาพอมีวลาวางกใพาลูกหลานเปวัดจึงมีความ
฿กลຌชิดกับวัดมากกวา ตตอนนีๅวัฒนธรรมปลีไยนเปพราะวาดใกตຌองนึกถึงอนาคตของ
ตัวอง 

บทบาทของการฟງอน฿นสมัยกอนจะปຓนงานบุญกีไยวขຌองกับศาสนา ส าหรับยุคปัจจุบัน
ลຌว จะกีไยวขຌองกับศรษฐกิจดยสวนมาก ปຓนงานรืไนริง การฟງอนดาบมืไอกอนกใปຓน
ฟງอนดาบธรรมดาเมเดຌมีอะเร ดี็ยวนีๅตຌองมีพนเฟ฿นการสดงดຌวยพืไอกระตุຌน฿หຌ
นักทองทีไยวกิดความตืไนตຌน          

        (อาจารยຏจิรากัน รัตนทัศนี, สัมภาษณຏ, 21 มีนาคม 2559) 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาดังกลาวสามารถน ามาสรุปตามนวคิด พืไอ฿หຌหในกระบวนการปลีไยนปลงการ
ฟງอนลใบฟງอนทียนเดຌอยางชัดจนยิไงขึๅน ดังนีๅ 

1. การปลีไยนปลงทางองค์ประกอบของสืไอพืๅนบຌานการฟ้อนลใบฟ้อนทียน  

 จากผลการวิจัย฿นดຌานของการปลีไยนปลงทางองคຏประกอบการสดงการฟງอนลใบฟງอนทียน
สามารถการปลีไยนปลงทางองคຏประกอบบงออกปຓน ๆ ดຌานทีไส าคัญเดຌก การปลีไยนปลงทาง
องคຏประกอบดຌานกระบวนทา การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองตงกาย การปลีไยนปลงทาง
องคຏประกอบดຌานครืไองประดับ การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานอุปกรณຏ การสดงการปลีไยนปลง
ทางองคຏประกอบดຌานดนตรี การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานการปรขบวน สามารถอภิปรายเดຌดังนีๅ      

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานกระบวนทา พบวา กระบวนทาทัๅง แ้ ทาจะตຌองปຓน
บบดิม นืไองจากรูปบบกระบวนทาถูกออกบบเวຌปຓนมาตรฐานพืไอ฿หຌการสืบทอดมีบบผน ความ
ปลีไยนปลง฿นกระบวนทาเมสามารถปลีไยนเดຌ ฿นอดีตการฟງอนลใบฟງอนทียนนัๅนจะ฿ชຌวลา แ5 -โเ นาที 
ส าหรับปัจจุบันความนิยมของผูຌชมปลีไยนเปพราะรูปบบวิถีชีวิตทีไตຌองท าทุกอยางดຌวยความรวดรใวมีวลา
ปຓนตัวก าหนด ผูຌจัดงานจึงตຌองปรับวลาการสดง฿หຌหลือพียง ใ-5 นาที ท า฿หຌเมสามารถฟງอนร าเดຌครบ
ทัๅงหมด แ้ ทาเดຌ ตຌองปรับการสดงดยลือกบางทามา฿ชຌพืไอ฿หຌทันกับวลาทีไก าหนด ซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดรืไองการปลีไยนปลงองคຏประกอบของสืไอพืๅนบຌาน กาญจนา กຌวทพ ิโ5ไ่ี ปຓนรูปบบการปรับ
ประสาน ิArticulation/Hybridization) คือการน าอาคุณลักษณะบางอยางจากของกามาผสมกับ
คุณลักษณะบางอยางจากของ฿หม จึงออกมากลายปຓนลูกผสม ฿หຌการกระบวนทาการฟງอน฿หຌหมาะกับ
รูปบบการงานปัจจุบันทีไมีงืไอนเขของวลาปຓนตัวก าหนด ละสอดคลຌองกับทีไผูຌวิจัยสังกตบบเมมีสวน
รวมจากคุຌมขันตก ฿นรูปบบกระบวนทาทีไยังคง฿ชຌบบดัๅงดิมตตຌองปรับ฿หຌกระชับทันตอวลา฿นการ
สดงทีไมีความหลากหลาย 

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองตงกาย พบวา การ฿ชຌครืไองตงกายทัๅงบบดัๅงดิม
ละบบประยุกตຏ การปลีไยนปลงจะเปตามการก าหนดหัว บบดัๅงดิมคือ คือ นุงผຌาซิไนปງายขຌางยาว
กรอมทຌา สวมสืๅอขนกระบอกคอตัๅงผาหนຌาติดกระดุม 5 มใด หมสเบ บบประยุกตຏคือ การปลีไยนปลง
ละสรຌางสรรคຏครืไองตงกายทางวิทยาลัยนาฏศิลปชียง฿หมเดຌปรับปลีไยนชุดปຓนบบผสมผสานผຌาถุงทาง
หนือตสืๅอปຓนสืๅอขนหมูฮมหมือนกับทีไทานพระราชายาจຌาดารารัศมีเดຌปรับปลีไยนละพัฒนาขึๅนมา 
ซึไงจะเมหลุดกรอบการอนุรักษຏ ฿นสวนของหมูบຌานหรืออ าภอตางโ จะมีสีประจ าละยังคง฿ชຌบบดิมอยู 
ตละคุຌมกใสามารถรังสรรคຏการสดง฿หຌดูสวยงามอลังการดูตืไนตาตืไ น฿จหรือสวยตางจากดิมองเดຌ ซึไง
สอดคลຌองกับนวคิดรืไองการปลีไยนปลงองคຏประกอบของสืไอพืๅนบຌาน กาญจนา กຌวทพ ิโ5ไ่ี ปຓน
รูปบบการปรับประสาน ิArticulation/Hybridization) คือการน าอาคุณลักษณะบางอยางจากของกา



 206 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตรຏละการจัดการ   

มาผสมกับคุณลักษณะบางอยางจากของ฿หม จึงออกมากลายปຓนลูกผสม การตงกายจะมีสีสันมากขึๅนละ
มีรูปบบทีไปลกตาจากดิม สองคลຌองกับการสังกตบบเมมีสวนรวมของผูຌวิจัยทีไคุຌมขันตก พราะครืไอง
ตงกายจะปຓนบบหมสเบฉียง เมสวมสืๅอคอจีนขนยาว นุงผຌาซิไน ตางกับทีไงาน ็โเ ปชียง฿หมทีไ฿ชຌ
ครืไองตงกายตามบบพระราชชายาจຌาดารารัศมี สวมสืๅอคอจีนขนยา ผຌาถุงลายขวางตีนจก หมสเบ 

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองประดับ พบวา การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบ
ดຌานครืไองประดับ ดยหลักลຌวจะ฿ชຌดอกอืๅอง ตถຌาเม฿ชฤดูจะ฿ชຌดอกเมຌปลอมหรือดอกเมຌชนิดอืไนโ มา
ทน ซึไง฿นบางอ าภอจะตຌองมีอุบะละ฿นบางอ าภอจะเมมีอุบะ นอกจากนีๅยังมีบางพืๅนทีไทีไ฿ชຌปຂດนปักผม ซึไง
ถือวาปຓนของทางภาคหนือดยทຌจริง ทางวิทยาลัยนาฏศิลปชียง฿หมท าการสดงชุดสรຌางสรรคຏดยมี
ดอกเมຌมาประดับผมยอะโ สอดคลຌองกับนวคิดรืไองการปลีไยนปลงองคຏประกอบของสืไอพืๅนบຌาน 
กาญจนา กຌวทพ ิโ5ไ่ี ปຓนรูปบบการทนทีไ ิSubstitution) ของกาจะถูกทนทีไดຌวย ของ฿หมทีไมี
การน าดอกเมຌชนิดอืไนโ มา฿ชຌทน ละรูปบบการ การพิไมขຌามาทน ิAddition) ปຓนบบผนทีไกใบทัๅง
ของกาละของ฿หมอาเวຌดຌวยกันปຓนการพิไมจ านวนดอกเมຌประดับผมมากขึๅ น ชวยพิไมสีสัน฿หຌกับการ
สดงเดຌปຓนอยางดี สอดคลຌองกับการสังกตจากงาน ็โเ ปชียง฿หม พบวา ปຓนการฉลิมฉลองฟງอนถวาย
สามกษัตริยຏ 

 การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานอุปกรณຏการสดง  พบวา การปลีไยนปลงทาง
องคຏประกอบดຌานอุปกรณຏการสดง ส าหรับทียน฿นอดีตจะ฿ชຌปຓนทียนขีๅผึๅงซึไงมีความตกตางจากทียนเข
ทีไหยด฿สมือลຌวจะเมจใบ ปัจจุบันยังคง฿ชຌทียนขีๅผึๅงอยูตก าลังการผลิตทีไลดนຌอยลงท า฿หຌมีตຌนทุนทีไสูงพืไอ
ปຓนการฝຄก฿หຌดใกร ากงขึๅน การปรับปลีไยนของทียนนัๅนนืไองจากสถานทีไบางหงเมสามารถจุดทียนเดຌจึง
ตຌอง฿ชຌวัสดุทีไคลຌายกัน฿นรูปบบเฟฉายทน ตลใบทีไ฿ชຌ฿นการฟງอนปຓนอกลักษณຏของการสดงจึงเมมีการ
ปลีไยนปลง฿ดโ สอดคลຌองกับนวคิดรืไองการปลีไยนปลงองคຏประกอบของสืไอพืๅนบຌาน กาญจนา กຌว
ทพ ิโ5ไ่ี ปຓนรูปบบการทนทีไ ิSubstitution) ของกาจะถูกทนทีไดຌวย ของ฿หม ปຓนการ฿ชຌวัสดุอืไน
ทนการ฿ชຌทียน ซึไงจะขึๅนอยูกับสถานทีไตละหงทีไเมสามารถจุดทียนเดຌ  

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานดนตรี พบวา การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานดนตรี
ทีไ฿ชຌจะปຓนวงกลองตึไงนง ฿นอดีตจะปຓนการหสด คือการลนดนตรีสดประกอบการฟງอน ซึไงปัจจุบันจะ฿ชຌ
ผนซีดีทนนืไองจากหาคนทีไมีความช านาญทางดຌานดนตรียากขึๅน ละริไมมีการปรับปลีไยนของดนตรีดย
การ฿สนืๅอหาพลงลงเป ความยาวของพลง คือ ็ นาที มีความตกตางจากอดีตทีไ฿ชຌพียงวงกลองตึไงนง
ละเมมีนืๅอรຌอง ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดรืไองการปลีไยนปลงองคຏประกอบของสืไอพืๅนบຌาน กาญจนา กຌว
ทพ ิโ5ไ่ี ปຓนการปลีไยนปลง฿นรูปบบการพิไมขຌามาทน ิAddition) คือ การพิไมนืๅอหาลงเป฿น
พลงปຓนจุดริไมตຌนการปลีไยนปลงของหมูบຌานมปຆง ละการปลีไยนปลง฿นรูปบบการปรับประสาน 
ิArticulation/Hybridization) ทีไยังมีบางหมูบຌานอนุรักษຏการหสดเวຌ ต฿นบางหมูบຌานมีการปรับมา฿ชຌ
ปຓนผนซีดีทน ละสอดคลຌองกับหนังสือรืไอง ฟງอนมือง฿นคุຌมจຌาหลวง ของนวลฉวี สนาค า , คุณหญิง
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รัชนีวรรณ วัฒนชัย, ชูจิตตຏ ศรีสุภาพ คือ วงดนตรีทีไ฿ชຌประกอบนัๅนยังคงปຓนวงกลองตึไงนงบบดิม ส าหรับ
ยุคปัจจุบันมีการปลีไยนปลงเปลอะลือนเปตามสมัยนิยม 

การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานการปรขบวน พบวา มีการปลีไยนปลงจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน นืไองจากการปรถวขบวนสามารถปรับปลีไยนเดຌอยูตลอดขึๅนอยูกับรูปบบของสถานทีไ การ
ออกบบสรຌางสรรคຏเมมีรูปบบตายตัว ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดรืไองการปลีไยนปลงองคຏประกอบของสืไอ
พืๅ นบຌ าน  กาญจนา  กຌ ว ทพ ิ โ5ไ่ ี  ปຓ นการ ปลีไ ย นปลง ฿นรู ปบบการปรั บประสาน 
ิArticulation/Hybridization) คือ การออกบบการปรขบวนสามารถ฿ชຌรูปบบดิมหรือการสรຌางสรรคຏ
ขึๅนมา฿หม฿หຌหมาะสมกับรูปบบของสถานทีไการจัดงานดຌวย ละสอดคลຌองกับผูຌวิจัยเดຌเปสังกตมาจากคุຌม
ขันตกมีพืๅนทีไปຓนลักษณะของวทีทีไยาว ตຌองปรถวตอนลึก โ ถว ลຌวฟງอนสลับกัน ละการฟງอนลใบ
งาน ็โเ ปชียง฿หมทีไหนຌาอนุสาวรียຏสามกษัตริยຏ ตการฟງอนทีไหนຌาอนุสาวรียຏสามกษัตริยຏจะมีชางฟງอนอีก
หลายรຌอยคนมารวมฟງอน฿นงานพืๅนทีไจึงมีจ ากัดตຌองฟງอนอยูกับทีไ 

2. ปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟ้อนลใบฟ้อนทียน 

ปัจจัยการปลีไยนปลงทางดຌานสังคมละวัฒนธรรม การปลีไยนปลงทางดຌานสังคมมีผลตอการ
ปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน ซึไงสอดคลຌองกับ ิRobertson, 1992 อຌางถึง฿น
อภิญญา ฟດองฟูสกุล, 2543: 68) ฿ชຌกรอบบบนีอวบอรียน ิneo-weberian) วิคราะหຏปฏิสัมพันธຏของ
พลังทางวัฒนธรรม฿นระนาบตางโ ฿นมุมมองของขามองวาลกานุวัตรท า฿หຌปัจจกมีการตะหนักรูຌทีไหลม
คมมากยิไงขึๅนกีไยวกับต าหนงหงทีไของตนอง฿นลกปัจจุบัน ิ inner-worldly self-reflectivity) จาก
งมุมประสบการณຏของปัจจก กลาวคือ มุมมองการปลีไยนปลงทางสังคมละวัฒนธรรมจะสามารถท า฿หຌ
กิดการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌาน ซึไงอยางเรกใตามตຌองขึๅนอยูกับพืๅนฐานของประสบการณຏของปัจจก
บุคคล 

ปัจจัยการปลีไยนปลงทางดຌานศรษฐกิจละการมือง การปลีไยนปลงทางดຌานศรษฐกิจละ
การมือง ซึไงสอดคลຌองกับ ิDavid Harvey, 1995 อຌางถึง฿นอภิญญา ฟດองฟูสกุล, 2543: 64) ชีๅ฿หຌหในถึง
การปลีไยนปลงการผลิตทางระบบทุนนิยม ผลจากการปลีไยนปลงประสบการณຏรืไองวลาละสถานทีไ
อยางเร ดยสรุป ตรรกะทุนนิยมจะตຌองลดขนาดของพืๅนทีไละวลา พืไอ฿หຌทุนมีการหมุนรอบทีไรใวขึๅน 
กลาวคือ ปัจจัยทางดຌานศรษฐกิจละการมืองมีผลตอการปลีไยนปลงของสืไอ พืๅนบຌาน อกาส฿นการจัด
งานตางโจึงขึๅนอยูกับปัจจัยนีๅ 

ปัจจัยการปลีไยนปลงทางทคนลยี การปลีไยนปลงทางดຌานทคนลยี ซึไงสอดคลຌองกับ 
ิJohn Tomlinson, 1999, ch.1 อຌางถึง฿นอภิญญา ฟດองฟูสกุล, 2543: 64) การสนอคานิยมทาง
วัฒนธรรมละบบผนชีวิตบบ฿หมขึๅน คือ การสนอภาพครงสรຌางพืๅนฐานของระบบลกานุวัติละ
พลวัตทางวัฒนธรรม฿นระบบดังกลาว ฿นดຌานหนึไงปัจจัยนีๅท า฿หຌกิดการสรຌางภาพอัตลักษณຏกลายปຓนสวน
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ส าคัญของระบบบริภคนิยม กลาวคือ ทคนลยีมีผลตอการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌาน฿นทิศทางทีไเมเดຌ
กอ฿หຌกิดผลสีย ตปຓนการน าขຌอดีของทคนลยีมา฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธຏงานทีไจัดขึๅนสูสายตาผูຌคนจาก
ทัไวลก ดยปัจจัยทัๅง 3 ประดในนัๅนสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กนกพร จิตรຏมานะรจนຏ ิ2553) ทีไเดຌ
กลาวถึงปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลงทางประพณี คือ ปัจจัยดຌานสังคม ปัจจัยดຌานศรษฐกิจ ปัจจัยดຌาน
ทคนลยี 

3. การปลีไยนปลงบทบาทของสืไอพืๅนบຌานการฟ้อนลใบฟ้อนทียน                                

การปลีไยนปลงของบทบาทหนຌาทีไของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน สามารถสรุปเดຌวา มี
ความปลีไยนปลงดຌานบทบาทของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียนทีไยั งคงท าหนຌาทีไปຓนตัวชืไอมยง
ระหวางชาวบຌาน฿หຌมีความ฿กลຌชิดกับพระพุทธศาสนา ความชืไอของชาวลຌานนา฿นรืไองของการกอกุศลดຌวย
การฟງอนร า มีการสืบทอดความชืไอตอกันมาตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทหนຌาทีไของการฟງอน฿นงานทีไ
กีไยวขຌองกับศาสนาจะปຓนบบ Conative Dimension ปຓนหนຌาทีไของสืไอพืๅนบຌาน฿นการชีๅนวทางการ
ปฏิบัติตน บงชีๅการกระท าตางโ ละการ฿หຌค านะน า มຌวาปัจจุบันจะลดนຌอยลง นืไองจากวิถีชีวิต สังคม 
คานิยม พฤติกรรมการสพสืไอทีไปลีไยนเปจากอดีต ส าหรับบทบาทหนຌาทีไของการฟງอน฿นงานทีไกีไยวขຌองกับ
งานสดงศิลปวัฒนธรรม งานตຌอนรับขกบຌานขกรือน จะปຓน฿นรูปบบ Affective Dimension การ฿หຌ
อารมณຏความรูຌสึก มืไอชมการสดงลຌวรูຌสึกพลิดพลิน หรือตืไนตาตืไน฿จ ปัจจุบันการสดงดยสวนมากจะ
ปຓนงานรืไนริง งานตຌอนรับขกบຌานขกมือง ละงานสดงศิลปวัฒนธรรม ปຓนงานทีไ฿หຌความบันทิงก
ผูຌชมพิไมมากขึๅนจาก฿นอดีต ซึไงบทบาทของการฟງอนลใบฟງอนทียนนัๅนสอดคลຌองกับอกาส฿นการสดงทีไ
ยังคงมีการฟງอน฿นงานบุญละการสดงศิลปวัฒนธรรมทัๅง฿นประทศละตางประทศ ซึไงทางวิทยาลัยนาฏ
ศิลปชียง฿หมมีอกาสเดຌเปสดงยังตางประทศทุกป อกาส฿นการสดงทีไพิไมขึๅนนัๅนสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของ ศรัณยา สินสมรส ิโ5ไๆี ส าหรับการปลีไยนปลงทีไมีความนาสน฿จคือ การปลีไยนปลงอกาส฿นการ
สดง พบวาอกาส฿นการสดงลิกฮูลูปຂดกวຌางมากขึๅน ตดิมทีไสดง฿นงานรืไนริงทีไจัด฿นหมูบຌาน 

สรุป 

 จากการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคຏดังกลาวผูຌวิจัยสามารถสรุปเดຌดังนีๅ การปลีไยนปลงทาง
องคຏประกอบของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน พบวา การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานกระบวน
ทา ความนิยมของผูຌชมปลีไยนเปพราะรูปบบวิถีชีวิตทีไตຌองท าทุกอยางดຌวยความรวดรใวมี วลาปຓน
ตัวก าหนด ท า฿หຌเมสามารถฟງอนร าเดຌครบทัๅงหมดเดຌ ตຌองปรับการสดงดยลือกบางทามา฿ชຌพืไอ฿หຌทันกับ
วลาทีไก าหนด มีความปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองตงกาย มีการ฿ชຌทัๅงบบดัๅงดิมละบบ
ประยุกตຏ การปลีไยนปลงจะเปตามการก าหนดหัว การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานครืไองประดับ 
ดยหลักลຌวจะ฿ชຌดอกอืๅอง ตถຌาเม฿ชฤดูจะ฿ชຌดอกเมຌปลอมหรือดอกเมຌชนิดอืไนโ มาทนการ
ปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานอุปกรณຏการสดง ส าหรับทียนการปรับปลีไยนของทียนนัๅนนืไองจาก
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สถานทีไบางหงเมสามารถจุดทียนเดຌจึงตຌอง฿ชຌวัสดุทีไคลຌายกัน฿นรูปบบเฟฉายทน การปลีไยนปลงทาง
องคຏประกอบดຌานดนตรี ฿นอดีตจะปຓนการหสด คือการลนดนตรีสดประกอบการฟງอน ซึไงปัจจุบันจะ฿ชຌ
ผนซีดีทนนืไองจากหาคนทีไมีความช านาญทางดຌานดนตรียากขึๅน ละริไมมีการปรับปลีไยนของดนตรีดย
การ฿สนืๅอหาพลงลงเป การปลีไยนปลงทางองคຏประกอบดຌานการปรขบวน สามารถปรับปลีไยนเดຌอยู
ตลอดขึๅนอยูกับรูปบบของสถานทีไ การออกบบสรຌางสรรคຏเมมีรูปบบตายตัว การปลีไยนปลงบทบาท
ของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียนพบวาบทบาทดຌานการ฿หຌความบันทิงมีมากกวา฿นอดีต ส าหรับ
บทบาทดຌานการชีๅนวทางการปฏิบัติตน บงชีๅการกระท าตางโ คือ ความชืไอของชาวลຌานนา฿นรืไองของการ
กอกุศลดຌวยการฟງอนร าลดนຌอยลงจากอดีตนืไองจากวิถีชีวิต สังคม คานิยม พฤติกรรมการสพสืไอทีไ
ปลีไยนเปจากดิม ปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียนสามารถบง
ปัจจัยออกมาปຓน 3 ปัจจัยดຌวยกัน เดຌก  สังคม วัฒนธรรม ศรษฐกิจ การมือง ละการปลีไยนปลงทาง
ทคนลยี 

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะการท าวิจัยครัๅงตอไป 

1. งานวิจัย฿นครัๅงนีๅเดຌน าสนอกีไยวกับกระบวนการปลีไยนปลงของสืไอพืๅนบຌานการฟງอนลใบฟງอนทียน฿น
จังหวัดชียง฿หม นืไองจากการฟງอนลใบฟງอนทียนมีความกีไยวขຌอกับประพณีหครัวทานผูຌวิจัยจึง
สนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเปควรศึกษากีไยวกับการสืบสานประพณีการหครัวทาน พืไอ฿หຌทราบถึง
กระบวนการสืไอสารพืไอการสืบทอดประพณีอันมีคุณคาของชาวลຌานนาตอเป 

รายการอຌางอิง 
กาญจนา กຌวทพละคณะ. ิ2543ี. สืไอพืไอชุมชน : การประมวลความรูຌ. กรุงทพมหานคร : ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ิสกว.ี  
กาญจนา กຌวทพ. ิ2544). ศาสตรຏหงสืไอละวัฒนธรรมศึกษา. กรุงทพมหานคร : หຌางหุຌนสวนจ ากัด 

ภาพพิมพຏ. 
กาญจนา กຌวทพุ ธียรชัย อิศรดชุ อดุลยຏ ดวงดีทวีรัตนຏุ ประยุทธ วรรณอุดมุ อริยา ศวตามรຏ.  ิ2548ี.  

สืไอพืๅนบຌานพืไอการพัฒนาภาพรวมจากการวิจัย. กรุงทพมหานคร : หຌางหุຌนสวนจ ากัด ซีน ดีเซนຏ 
กาญจนา กຌว ทพละคณะ. ิ2551ี .  การจัดการความรูຌ บืๅองตຌ นรืไอง การสืไอสารชุมชน.      

กรุงทพมหานคร :  หຌางหุຌนสวนจ ากัด ภาพพิมพຏ. 
กาญจนา กຌวทพ. ิ2552ี. สืไอลใกโทีไนา฿ชຌ฿นงานพัฒนา. กรุงทพมหานคร : หຌางหุຌนสวนจ ากัด ภาพพิมพຏ. 
กาญจนา กຌวทพุ สุชาดา พงศຏกิตติวิบูลยຏ  ละทิพยຏพธู กฤษสุนทร. ิ2554ี. สืไอพืๅนบຌานศึกษา฿นสายตา

นิทศศาสตรຏ. กรุงทพมหานคร :  หຌางหุຌนสวนจ ากัด ภาพพิมพຏ. 
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กาญจนา กຌวทพละคณะ. ิ2555ี. สืไอกา-สืไอ฿หม สัญญะ อัตลักษณຏ อุดมการณຏ. กรุงทพมหานคร : 
หຌางหุຌนสวนจ ากัด ภาพพิมพຏ. 

กนกพร จิตรຏมานะรจนຏ. ิโ55ใี. การสืไอสารพืไอสืบทอดประพณีซนฎนตา. วิทยานิพนธຏปริญญา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงทพ. กรุงทพมหานคร 

ณฐพงศຏ จิตรนิรัตนຏ. ิ2555ี. อัตลักษณຏชุมชน : อัตลักษณຏ ละการพัฒนาพืไอคลืไอนปลีไยนต าหนงหงทีไ
ของชุมชน. สงขลา. บริษัท น าศิลป์ฆษณา จ ากัด 

ธียรชัย  อิศรดช .  ิ2552ี .  อัตลักษณຏกับสืไ อ  : ตัวตนกับการสืไ อสาร  [บลใอก ]. 
http://www.rsu.ac.th/jca/viewarticle.php?id=11 
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อส. พริๅนติๅง ฮຌาสຏ.               

รณู กศินานนทຏ. ิ2535). การสดงพืๅนบຌานประทศเทย. กรุงทพมหานคร. บริษัท รงพิมพຏเทยวัฒนา
พาณิชยຏ จ ากัด. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์การวิจัยพืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผศาสนาพุทธนิกายซในของ
พระติช นัท ฮนัห์ ดยบงออกป็น ใ สวนคือ แีศึกษากลยุทธ์การสืไอสารของพระติช นัท ฮันห์ โีศึกษากล
ยุทธ์การสรຌางสารของพระติช นัท ฮันห์ ใีศึกษาคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ ฿นฐานะผูຌสงสาร ดย฿ชຌ
ระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ดຌวยวิธຍการวิจัยอกสาร ผานหนังสือทีไพระติช นัท ฮันห์ขียนพืไอผยผศาสนา 
ทีไมีการปลออกมาป็นภาษาเทยละมีจ าหนาย฿นรຌานหนังสือพบทัๅงหมด แไ ลม ละศึกษาผานคลิป
รายการทรทัศน์฿นยูทูป ิyoutubeี ทีไมีการน าสนอรืไองราวทีไกีไยวขຌองกับพระติช นัท ฮันห์฿นปพฺศฺ 
โ55แ – พฺศฺ โ55็ พบมีจ านวน ไ รายการ ซึไงผลการวิจัยพบวา 
 กลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผศาสนาของพระติช นัท ฮันห์ ทีไ฿ชຌป็นหลักคือกลยุทธ์ฆษณาชวนชืไอ 
พระติช นัท ฮันห์ ฿ชຌวิธีการอຌางอิงถึงบุคคลส าคัญพืไอ฿หຌกิดความนาชืไอถือ บุคคลส าคัญสวน฿หญทีไอຌางอิง
คือหลักค าสอนค าพูดของพระพุทธจຌา หลักนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ละนักปราชญ์ นຌมนຌาว฿จชีๅ฿หຌหใน
ถึงประยชน์ละสิไงทีไจะเดຌรับจากการฝຄกปฏิบัติ ละสิไงทีไจะเดຌหากยังเมลงมือปฏิบัติธรรม การนຌมนຌาว฿จ
ดຌวยการสนอหลักธรรมหลักปฏิบัติงายโ การนຌมนຌาว฿จ฿หຌมารวมปฏิบัติพืไอเดຌมีชีวิตทีไดีขึๅน การอຌางถึงลูก
ศิษย์ละผูຌทีไเดຌลองรวมฝຄกธรรมะละลองท าตามหลักค าสอนมาลา฿หຌกลุมปງาหมาย฿หมฟัง ละมีวิธีการ
สรຌางความตกตางจากดิมคิดหลักธรรม หลักปฏิบัติทีไ฿หม ปรับปลีไยนตามหตุการณ์ตางโ พืไอ฿หຌกิด
ความนาสน฿จ 
 กลยุทธ์การสรຌางสารทีไ฿ชຌ฿นการผยผศาสนาพุทธนิกายซในของพระติช นัท ฮันห์ ทีไพบมากคือกล
ยุทธ์การสรຌางสารดຌวยความงาย การ฿ชຌการสรຌางสารดຌวยภาษาทัไวเปหลีกลีไยงการ฿ชຌภาษาบาลีสรຌางสาร
ดຌวยภาษาทีไขຌา฿จงาย การ฿ชຌคือกลยุทธ์การสรຌางสารดຌวยขຌอความเพราะการ฿ชຌวิธีการสรຌางสารดຌวยการ

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝีຆายบริหาร  
คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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ขียนกลอนทีไมีความเพราะ การสรຌางบทกลอนมีการ฿ชຌภาษาทีไสวยงามละขຌา฿จเดຌงาย การสรຌางสารละ
การจูง฿จ สรຌางสารดຌวยการอຌางอิงถึงความรัก ความรักชาติ ธรรมชาติสิไงวลลຌอมพืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิด
อารมณ์รวมลຌวรูຌสึกวาป็นสิไง฿กลຌตัว สรຌางสารดຌวยการท า฿หຌกลุมปງาหมายนึกถึงบุคคลทีไมีบุญคุณ฿นอดีตทีไ
ผานมา ละการสรຌางสารดຌวยการสรຌาง฿หຌกลุมปງาหมายกิดอารมณ์รวม ละกิดความกลัว  
 คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์฿นฐานะผูຌสงสาร฿นการผยผศาสนาพุทธนิกายซใน ฿นตละวันพระ
ติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนสอดคลຌองกับหลักค าสอนละหลักปฏิบัติทีไน ามาสอน ท า฿หຌมีความนาชืไอถือ 
การผยผศาสนาจะเมมองขຌามความคิดหในของผูຌน าสังคมหรือของสังคมสามารถปรับหลักค าสอน฿หຌขຌา
กับบุคคลดยทัไวเปละหลักค าสอนดิม พระติช นัท ฮันห์ป็นบุคคลทีไมีการ฿ชຌหตุผล หลักค าสอนมีการ
อຌางอิงหรือผานการทดสอบทดลองมาลຌว อีกทัๅงป็นนักบวชมีการถือศีลจึงมีคุณธรรม มีความนาชืไอถือมี
ความป็นมิตรความอืๅอฟ้อขຌากับบุคคลอืไนเดຌงาย ละสุดทຌายพระติช นัท ฮันห์ผานการศึกษาฝຄกฝนฝຄก
ปฏิบัติกีไยวกับศาสนา จึงมีคุณสมบัติป็นผูຌทีไมีความรูຌ มีความสามารถ มีประสบการณ์จริง กีไยวกับศาสนา
พุทธนิกายซใน 

 

Abstract 

 This qualitative research aimed to study the communication strategy of Thich 

Nhat Hanh to propagate Zen. The research consisted of three parts: the study on 

communication strategy of Thich Nhat Hanh, the study on creating message strategy of 

Thich Nhat Hanh and the study on Thich Nhat Hanh qualification as a sender. This 

explanatory research based on 14 text books composed by Thich Nhat Hanh to 

propagate religion, which were translated into Thai version and were found to be 

distributed in the bookstores as well as the four television program clips on youtube that 

presenting the story of Thich Nhat Hanh during 2008-2014. Findings indicated that:     
 Propaganda was the main communication strategy Thich Nhat Hanh used for 

propagating religion. Thich Nhat Hanh referred to important persons to create creditability 

that  mostly were the Buddha’ speech and doctrines, notions of scientists and 

philosophers as well as persuaded people by pointing out the benefits and advantages of 

the practice and the outcome of ignorance about practice. He also convinced people by 

introducing the simple moral principle and practice, prevailed people to practice the 

dharma for a better life. Moreover, the stories of disciples and people who had practiced 

dharma were mentioned to the target group. Thich Nhat Hanh also made the difference 

by trying to create new teachings and practices that were in line with circumstances to 

interest people.      
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 The creating message strategy that Thich Nhat Hanh used for propagating Zen the 

most was using simple language and avoiding Pali language, creating message with 

delicate and statement or verse, writing the poems with clear and beautiful language. 

Furthermore, Thich Nhat Hanh referred to love, patriotism and nature in the message to 

create empathy among target group so they recalled the people with gratitude in the 

past. The message that created the fear among the target group was one of the strategies 

that Thich Nhat Hanh applied.            
Regarding the qualification of Thich Nhat Hanh as the sender who propagated 

Zen, he conducted himself following the teachings and practices that he taught people in 

order to become more reliableฺ To propagate religion, the leader’s perspectives or social 
norms should not be overlooked. The doctrines could be adjusted to suit people and 

the former doctrines. Thich Nhat Hanh was the reasonable person so his philosophy 

based on references or had been testified. Furthermore, he was the priest who observed 

the precepts, as a result, he was reliable, friendly, generous and got along well with 

people. Importantly, Thich Nhat Hanh had been practiced about religion so he had 

knowledge, ability and experience in Zen. 

 

บทน าความป็นมาความส าคัญ 

สิไงทีไงายทีไสุดทีไสามารถชวย฿นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ละอยู฿กลຌตัวคนสวนมากนัๅนคือ
ศาสนา ค าสอนของทุกศาสนามีปງาหมายทีไตรงกันสิไงหนึไงคือ การป็นคนดีเมท าสิไงเมดีละชวยหลือพืไอน
มนุษย์ ปງาหมายของทุกศาสนานีๅมีความป็นเปเดຌทีไจะชวยพัฒนาจิต฿จของผูຌคนเดຌบຌางเมมากกในຌอย 
ประทศเทยมีศาสนาพุทธป็นศาสนาประจ าชาติละถือป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ  

คึกฤทธิ์ ปรามช ิโ5แไี เดຌกลาวถึงนิกายของพระพุทธศาสนาวา หลังจากพระพุทธจຌา
นิพพาน พระสงฆ์สาวกเดຌประชุมท าสังคายนาครัๅงทีไ โ ขึๅน ผลจากการประชุมครัๅงนีๅท า฿หຌพระพุทธศาสนา
กิดการยกป็น โ นิกาย คือ นิกายถรวาทละนิกายมหายาน ทัๅง โ นิกายนีๅสามารถสรุปงายจะหในความ
ตกตางกันตรงการยึดถือค าสอนคือ นิกายถรวาทนับถือหลักธรรมหลักการของพระอรหันต์ ทีไเดຌสรุปกันเวຌ
฿นการสังคายนา ละนับถือหลักธรรมค าสอนตามบบ฿นอดีต นิกายมหายานจะถืออาวาทะของพระ
อาจารย์รุนหลังทีไกิดขึๅนหลังพระพุทธจຌานิพานลຌว มาป็นหลักธรรมค าสอนละนวทางปฏิบัติ ซึไงค า
สอนจะปรับปลีไยนเปตามยุคสมัย ประทศเทยมีรากฐานความชืไอ฿นอดีตกอนทีไ จะนับถือศาสนาพุทธคือ
การนับถือทพ นับถือความชืไอตางโ ตามตละชุมชน ละนับถือตามความชืไอบบพราหมณ์ ตอมาพระ
จຌาอศกมหาราชกษัตริย์อินดียเดຌสงพระสมณทูตมาผยผพระพุทธศาสนา นีๅจึงป็นจุดริไมตຌนของของ
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ศาสนาพุทธ฿นประทศเทย ประชาชนดยมากนับถือศาสนาพุทธจนถึงปัจจุบัน ดยสวนมากจะนับถือพุทธ
ศาสนานิกายถรวาท 

ศาสนาพุทธทีไเดຌรับความนิยมทัๅง฿นตะวันตกละตะวันออกคือ พุทธศาสนา นิกายซใน ซึไงซใน
ถือป็นขนงทีไตกออกมาจากนิกายมหายาน คึกฤทธิ์ ปรามช ิโ5แไี เดຌกลาวถึงความป็นมาของ
นิกายซในเวຌวา ซในกิดขึๅนตัๅงตกอนพระพุทธจຌานิพาน พระพุทธจຌาเดຌทรงหยิบดอกเมຌทีไมีผูຌน ามาถวายชอ
หนึไงมิเดຌตรัสวาอยางเร พระสงฆ์ทัๅงหลายนิไงเมเดຌสน฿จ ตพระมหากัสสปถระหในลຌวทรงยຌมอษฐ์ มืไอ
พระพุทธจຌาหในจึงมอบชอดอกเมຌ฿หຌลຌวตรัสวา ดูกรมหากัสสป ราขอมอบทรัพย์อันประสริฐคือลกุตตร
ธรรมนีๅ฿หຌกธอ ณ บัดนีๅ ลัทธิซในจึงชืไอวานีๅคือจุดก านิดของซในป็นตຌนมา ตซในกลับมาเดຌรับความ
นิยม฿นถบประทศจีน ละญีไปุຆน ซในจะมีนวคิดหลักคือ ผูຌรียนจะตຌองศึกษาละลองปฏิบัติดຌวยตนอง 
พืไอหานวทางฉพาะของตนอง  

ซใน฿นประทศเทยนัๅน พระทีไรูปบบค าสอนออกป็นซในชัดจนคือ ทานพุทธทาส รูปบบค า
สอนของทานพุทธทาส จะออกป็น฿นรูปบบวิทยาศาสตร์ตຌองพิสูจน์ตຌองทดลองหาทางดับทุกข์ดຌวยตนอง  
ค าสอนจะนຌน฿หຌคนรามองถึงตຌนหตุหงทุกข์ รียนรูຌตามหลักธรรมชาติ พยายามรียนรูຌละพัฒนาดຌ วย
ตนอง พยายาม฿หຌผูຌฟังผูຌรียนรูຌตຌองคิดตออง ตຌอง฿ชຌสติปัญญา ค าสอนของทานจะมุง฿หຌคนรามองสิไงตางโ
ดຌวยหตุละผล สิไงตางโทีไกิดขึๅนมีทีไมาทีไเปเม฿ชຌรืไองวรกรรม รวมเปถึงการจริญสติ  

สวนซในระดับสากลพระติช นัท ฮันห์ พระชาววียดนาม พระ฿นศาสนาพุทธมหายาน
นิกายซใน ถือป็นพระทีไเดຌรับการยอมรับ ฿นชวงสงครมวียดนามพระติช นัท ฮันห์เดຌขียนบทกวีรียกรຌอง
สันติภาพ รียกรຌอง฿หຌลกสน฿จกลุมชาววียดนามทีไอพยพหนีตายจากภัยสงคราม฿นชวงสงครามวียดนาม 
ดยขียนกวีสง฿หຌหนังสือพิมพ์ดังโ ตีพิมพ์ผยพร ซึไงป็นจุดริไมตຌนท า฿หຌผูຌคนทัไวลกริไมรูຌจักตัว จนเดຌรับ
การยกยองป็นบุคคลทางดຌานสันติภาพ มาติน ลูธอร์ คิง จอาร์ เดຌสนอชืไอทานพืไอขຌารับรางวัลนบล 
สาขาสันติภาพละเดຌรับยกยองป็นบุคคลนวหนຌาของนิกายซใน฿นปัจจุบัน พระติช นัท ฮันห์ เดຌสรຌาง
หมูบຌานพลัม฿นประทศฝรัไงศส ทางตอน฿ตຌละตัๅงชืไอตามชืไอตຌนพลัมทีไปลูกอยูตามบริวณรอบโนัๅน ตัๅง
หมูบຌานพลัมพืไอผยผศาสนาพุทธ ละเดຌปຂด฿หຌชาวตะวันตกขຌามาปฏิบัติธรรม นาปลก฿จเมนຌอยทีไ
สังคมตะวันตกจ านวนมากนับถือละมาศึกษาหลักธรรม หมุบຌานพลัมนีๅยังเดຌตัๅงขึๅนอีกหลายประทศรวมถึง
ประทศเทย 

พระติช นัท ฮันห์สามารถผยผศาสนาพุทธ฿หຌกชาวตะวันตก ละมีชาวตะวันตกทีไตาง
ศาสนา ชาวอซีย รวมเปถึงบุคคลทีไมีการศึกษาระดับสูงมาศึกษาค าสอนจ านวนเมนຌอย พระติช นัท ฮันห์ 
มีการ฿ชຌวิธีทางการตลาด การสรຌางกิจกรรม฿หຌบุคคลตางโมาขຌารวม รวมเปถึงรูปบบวิธีการสอนศาสนาทีไ
ปลีไยนเป มีการ฿ชຌผูຌรียนป็นอยูการ หรือการนับรืไองราว฿หมโมาประกอบการผยผศาสนา ซึไงมีความ
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ตกตางจากการผยผศาสนาบดิมทีไมีการกระท ากันมา อาจมีการสรຌางนวัตกรรมการสืไอสาร฿หมพืไอ฿ชຌ
฿นการผยผศาสนาพุทธ   

สวนงานวิจัยกีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารศาสนาพุทธนัๅน จากการคຌนหาพบวามักนิยมศึกษากล
ยุทธ์การสืไอสารของพระนิกายถรวาททีไผยผศาสนา฿นประทศ ละผลการศึกษาพบวาการผยผศาสนา
พุทธนัๅน มักจะ฿ชຌกลยุทธ์การนຌมนຌาว฿จ ตยังขาดการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารของพระนิกายมหายาน 
นิกายซใน วา฿ชຌกลยุทธ์฿ด฿นการผยผศาสนา กรณีของพระติช นัท ฮันห์ จึงมีความนาสน฿จ฿นการศึกษา
อยางมาก พระติช นัท ฮันห์เดຌผยผศาสนาพุทธนิกายซในทัๅง฿นสังคมะวันออกละสังคมตะวันตกถือป็น
บุคคลระดับสากล พระติช นัท ฮันห์นีๅมีความนาสน฿จพราะประสบความส ารใจ฿นการผยผศาสนาจนป็น
ทีไยอมรับ฿นหลายโประทศ เดຌรับการยอมรับจากบุคคล฿นศาสนาอืไนโ จึงควรศึกษาดูกลยุทธ์หรือรูปบบทีไ
฿ชຌ฿นการการผยผพุทธศาสนา รวมเปถึงศึกษาการสรຌางสารทีไ฿ชຌ฿นการผยผ ละศึกษาคุณลักษณะพระ
ติช นัท ฮันห์฿นฐานะผูຌสงสาร ผลของการศึกษารืไองนีๅสามารถน ามาพัฒนารูปบบการสอนศาสนาพุทธ฿น
ประทศเทยเดຌอีกชนกัน 

ปัญหาน าการวิจัย 

แฺ  การสืไอสารพืไอผยผศาสนาของพระติช นัท ฮันห์ มีการ฿ชຌกลยุทธ์฿ดบຌาง฿นการสืไอสาร  
โฺ  กลยุทธ์การสรຌางสารของพระติช นัท ฮันห์ มีการสรຌางสารลักษณะชน฿ด 

ใฺ  พระติช นัท ฮันห์฿นฐานะทีไป็นผูຌสงสารทีไดีละผูຌสงสาร ฿นการผยผศาสนาพุทธนิกายซใน มี
คุณลักษณะอยางเร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

แฺ  พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผศาสนาพุทธนิกายซในของทีไพระติช นัท ฮันห์ 
โฺ  พืไอศึกษากลยุทธ์การสรຌางสารทีไ฿ชຌ฿นการผยผศาสนาพุทธ นิกายซในของพระติช นัท ฮันห์ 
ใฺ  พืไอศึกษาคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์฿นฐานะผูຌสงสาร฿นการผยผศาสนาพุทธนิกายซใน 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยรืไอง กลยุทธ์การผยผศาสนาพุทธนิกายซในของพระติช นัท ฮันห์ ป็นการ
ศึกษาวิจัยชิงคุณภาพดຌวยวิธีการวิจัยอกสาริDocumentary Researchี ดยการศึกษานีๅจะศึกษาจาก
หนังสือทีไพระติช นัท ฮันห์ขียนละมีคนปลออกมาป็นภาษาเทยละมีจ าหนาย฿นรຌานหนังสือพบมี
ทัๅงหมด แไ ลม ละศึกษาผานคลิปรายการทรทัศน์฿นยูทูป ิyoutubeี ทีไมีการน าสนอรืไองราวทีไ
กีไยวขຌองกับพระติช นัท ฮันห์฿นปพฺศฺ โ55แ – พฺศฺ โ55็ พบมีจ านวน ไ รายการ เมศึกษาตัวสืไอทีไ฿ชຌ฿น
การผยผศาสนา ละเมศึกษาตัวผูຌรับสาร 
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ขัๅนตอนการด านินงาน 

ระบียบวิธีวิจัยการวิจัยอกสาร ิDocumentary Researchี มีขัๅนตอนคือ ก าหนดหัวขຌอ ศึกษา
นวคิดละทฤษฏี รวบรวมงานทีไกีไยวขຌองมาท าการวิคราะห์ สรุปผล ละน าสนอ ฿นสวนการวิคราะห์
นืๅอหา ผูຌวิจัยจะยึดทฤษฏีทีไกีไยวขຌองป็นหลัก฿นการวิคราะห์วิจัยอกสาร ดยกรอบนวคิดมีรูปบบดังนีๅ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

สรุปผลการวิจัย 

การน าสนอผลการวิจัยจะประกอบดຌวยนืๅอหาจากการวิจัยอกสาร  (Documentary 

Research) จากการวิคราะห์หนังสือทีไพระติช นัท ฮันห์ขียนพืไอผยผศาสนา ทีไมีการปลออกมาป็น
ภาษาเทยละมีจ าหนาย฿นรຌานหนังสือพบทัๅงหมด แไ ลม ละศึกษาผานคลิปรายการทรทัศน์฿นยูทูป 
ิyoutubeี ทีไมีการน าสนอรืไองราวทีไกีไยวขຌองกับพระติช นัท ฮันห์฿นปพฺศฺ โ55แ – พฺศฺ โ55็ พบมี
จ านวน ไ รายการ จากขຌอมูลบงหัววขຌอการวิคราะห์ยกป็น ใ สวน คือ กลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผ
ศาสนาพุทธนิกายซใน กลยุทธ์การสรຌางสารทีไ฿ชຌ฿นการผยผศาสนาพุทธนิกายซใน คุณสมบัติพระติช นัท 
ฮันห์฿นฐานะผูຌสงสาร฿นการผยผศาสนาพุทธนิกายซใน 

กลยทุธ์การสือ่สารการเผยแผศ่าสนาพทุธนิกายเซน 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจยั ที่เก่ียวข้อง 

รวบรวมหนงัสอื วิดีโอท่ีใช้วิเคราะห์ 

วิเคราะห์ 

สรุปผล คณุสมบตัิผู้สง่สาร 

กลยทุธ์การสือ่สาร 

การสร้างสาร 

น าเสนอ และ เผยแพร่ผลวิจยั 
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การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌบงการศึกษาออกป็น ใ สวนผลการวิจัยยกตามหัวขຌอ 
ดังนีๅ 
สวนทีไ แ ผลการศึกษากลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผศาสนาพุทธนิกายซในของทีไพระติช นัท ฮันห์ 

ผลวิจัย พบวา กลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผศาสนาพุทธนิกายซใน พระติช นัท ฮันห์มีการ฿ชຌ
กลยุทธ์ฆษณาชวนชืไอ ละการนຌมนຌาว฿จป็นหลัก พืไอ฿หຌปງาหมายสน฿จ คลຌอยตาม ปฏิบัติตาม ละ
ปลีไยนความคิด ทัศนคติ฿หม ซึไงกลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผศาสนาพุทธนิกายซใน พบขຌอมูลดังนีๅ 

กลยุทธ์การฆษณาชวนชืไอ พบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสืไอสารมากทีไสุด  

กลยุทธ์ฆษณาชวนชืไอ พระติช นัท ฮันห์  ฿ชຌวิธีการอຌางอิงถึงบุคคลส าคัญ เดຌก
พระพุทธจຌา นักวิทยาศาสตร์ละนักปราชญ์ พืไอ฿หຌกิดความนาชืไอถือ หลังจากกลุมปງาหมายกิดความ
นาชืไอถือ รองลงมาพระติช นัท ฮันห์ ฿ชຌวิธีการกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายกิดการปฏิบัติตามหลักค าสอนหรือ
วิธีการทีไพระติช นัท ฮันห์สรຌางขึๅนมา รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะ฿ชຌวิธีการ฿หຌกลุมปງาหมายมีสวนรวม
ปฏิบัติ หรือสนทนาลกปลีไยนความคิดหใน พืไอ฿หຌกิดความป็นกันองละกิดความความรูຌสึกป็นกลุม
ดียวกัน ละสุดทຌายพระติช นัท ฮันห์จะอຌางถึงลูกศิษย์ละผูຌทีไเดຌลองรวมฝຄกธรรมะละลองท าตามหลักค า
สอน มาลา฿หຌกลุมปງาหมาย฿หมฟัง พืไอ฿หຌกลุมปງาหมาย฿หมกิดการปฏิบัติ 

กลยุทธ์การฆษณาชวนชืไอ สวน฿หญพบมีรูปบบการน าสนอทีไมีการอຌางอิงถึงค าพูด
นวคิดของบุคคลทีไมีชืไอสียงมาน าสนอ พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายชืไอละคลຌอยตาม จนกิดการปฏิบัติหรือขຌา
รวม ดยมากจะอຌางถึงค าสอนของพระพุทธจຌาป็นหลัก ละอຌางอิงนักวิทยาศาสตร์เดຌก ดวิด บห์ม ร
บิร์ต อปนเฮมอร์,อัลฟรด วัสลอร์,ออวิน ชรดินจอร์,อใองตรวน ลาวัวซีย,ลิบนิสนิก อຌางอิงนักปราชญ์
เดຌก วอลต์ วิตมน,ปรมาจารย์ ซน ซูฮู ซินห์,อาจารย์ซน ดอก ถ,ฌอง ปองชาตร การอຌางอิงบุคคลทีไมี
ชืไอสียงพืไอมาสนับสนุนนวความความคิดละหลักค าสอน฿หຌกิดความนาชืไอถือมากขึๅน 

รองลงมาคือ การฆษณาชวนชืไอพืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดการปฏิบัติ พระติช นัท ฮันห์มี
การฆษณาชวนชืไอดยการพยายามสืไอสารหลักค าสอน กระตุຌนชีๅชวน฿หຌกลุมปງาหมายกิดการคลຌอยตาม 
พยายามสรຌาง฿หຌกลุมปງาหมายกิดความตຌองการอยากลองขຌารวมปฏิบัติ พยายามชีๅ฿หຌหในถึงประยชน์
ละสิไงทีไจะเดຌรับจากการฝຄกปฏิบัติ ละสิไงทีไจะเดຌหากยังเมลงมือปฏิบัติธรรม 

รองลงมาคือ การฆษณาชวนชืไอ฿หຌกิดการมีสวนรวม พระติช นัท ฮันห์มีการฆษณา
ชวนชืไอดຌวยการน าสนอหลักนวคิด฿หม พืไอ฿หຌ กิดการกระท าหรือปลีไยนความชืไอ฿หมของ
กลุมปງาหมาย ชีๅชวน฿หຌลงมือปฏิบัติทันที พืไอท า฿หຌชีวิตมีความสุขมากขึๅน การ฿ชຌวิธีท า฿หຌผูຌเมขຌารวม
ปฏิบัติกิดความรูຌสึกดຌานลบ พืไอ฿หຌมารวมปฏิบัติดยทันที 

รองลงมาคือ การฆษณาชวนชืไอดย฿ชຌความคลุมครือ พระติช นัท ฮันห์มีการสืไอสาร
ฆษณาชวนชืไอดຌวยการน าสนอนวคิด ขຌอมูลทีไคลุมครือเปสูกลุมปງาหมาย พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายสามารถ
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฿ชຌความคิดของตนองตีความนวคิดนัๅนโ การ฿ชຌการสืไอสารกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายมีการคิดตอจากขຌอมูล
ทีไเดຌรับ ละกิดการคลຌอยตามมารวมปฏิบัติ 

สวนนຌอยทีไพบคือ การฆษณาชวนชืไอดยการอຌางค าพูดผูຌทีไทดลอง พระติช นัท ฮันห์มี
การสืไอสารฆษณาชวนชืไอดยการน าสนอค าพูดของลูกศิษย์ละผูຌทดลองปฏิบัติตามค าสอน พืไอ฿ชຌป็นสิไง
สนับสนุนนวคิดหลักค าสอนทีไน าสนอ ละชีๅ฿หຌกลุมปງาหมายยอมรับนวคิดละมารวมปฏิบัติ 

การฆษณาชวนชืไอบสีทา พระติช นัท ฮันห์มีการฆษณาชวนชืไอดยการน าสนอ
ขຌอมูลนวคิดหลักค าสอนบบปຂดผยตรงโ หรือเมปຂดผยความถูกตຌองทีไยงตรงของขຌอมูล การฆษณา
ชวนชืไอบบทาจะพยายามขัดขวางนวคิด 

การฆษณาชวนชืไอดຌวยความกลัว พระติช นัท ฮันห์มีการน าสนอขຌอมูลทีไมีความนากลัว
พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดความกลัว฿นสิไงนัๅนโ จนตຌองการขຌารวมปฏิบัติพืไอลดความกลัวทีไกิดขึๅน 

การฆษณาชวนชืไอวาป็นรืไองธรรมดา พระติช นัท ฮันห์มีการฆษณาชวนชืไอดย
น าสนอขຌอมูลนวคิดหลักค าสอนท า฿หຌผูຌรับสารชืไอถือวาสิไงทีไท า ป็นสิไงทีไคนทัไวเปคิดหรือกระท ากัน พืไอ
จะเดຌกิดความงาย฿นการยอมรับหลักค าสอนละหลักปฏิบัติ 

การฆษณาชวนชืไอดย฿ชຌพะรับบาป พระติช นัท ฮันห์มีการฆษณาชวนชืไอน าสนอ
ขຌอมูลพืไอประณามบุคคลหรือกลุม ซึไงจริงลຌวเมตຌองรับผิดชอบ฿ดโ ท า฿หຌกลุมปງาหมายมองบุคคลทีไถูก
ประมาณ฿นดຌานลบ 

กลยุทธ์การนຌมนຌาว฿จ พบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสืไอสารรองลงมา 

กลยุทธ์การนຌมนຌาว฿จพระติช นัท ฮันห์ ฿ชຌวิธีการพยายามชักจูง฿หຌกลุมปງาหมาย฿หຌ
ยอมรับหลักค าสอนลຌวปลีไยนความชืไอ ทัศนคติดิม฿หຌปลีไยนมาชืไอวิธีการละหลักค าสอนทีไเดຌสนอ 
รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะพยายามชักจูงดຌวยการสนอหลักค าสอนละวิธีการฝຄกปฏิบัติ ฿หຌ
กลุมปງาหมายกิดการยอมรับ รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะ฿ชຌวิธีการพูดละสดงตนองวาอยูหนือกวา
กลุมปງาหมายพืไอ฿หຌกลุมปງาหมายยอมรับ฿นตัวพระติช นัท ฮันห์ละยอมรับหลักธรรมค าสอน 

กลยุทธ์การนຌมนຌาว฿จ สวน฿หญพบมีรูปบบการนຌมนຌาว฿จพืไอ฿หຌกิดการปลีไยนความ
ชืไอ พระติช นัท ฮันห์มีการสืไอสารนຌมนຌาว฿จดยน าสนอนวคิดค าสอนพืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดความชืไอ
฿หมละคลຌอยตาม จนกิดการปลีไยนปลงความชืไอทัศนคติ ละอาจป็นการปลีไยนปลงพฤติกรรม฿หຌ
สอดคลຌองกับนวคิดค าสอนทีไเดຌรับ การน าสิไงรอบโ ตัว฿นชีวิตประจ าวันมา฿ชຌ฿นการนຌมนຌาว฿จ฿นมุมมอง
฿หม ฿หຌกิดความชืไอความคิด฿หม 
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รองลงมาคือ การนຌมนຌาว฿จ฿หຌยอมรับทางลือกทีไสนอ พระติช นัท ฮันห์มีการ฿ชຌวิธีนຌม
นຌาว฿จดยการน าสนอนวคิดหลักค าสอน ดยการพยายามสืไอสารชักจูงกลุมปງาหมาย฿หຌยอมรับละ
คลຌอยตามนวคิดทีไเดຌสนอ สนอทางลือกทีไสดง฿หຌหในวาการฝຄกปฏิบัติป็นสิไงทีไอยู฿กลຌตัว อยู฿น
ชีวิตประจ าวัน ละน าสนอวิธีปฏิบัติงายโ ส าหรับผูຌทีไยังเมคยปฏิบัติ 

รองลงมาคือ การนຌมนຌาว฿จทีไพยายามอยูหนือกวา พระติช นัท ฮันห์มีการนຌมนຌาว฿จ
ดยการน าสนอนวคิดหลักค าสอน ดยพระติช นัท ฮันห์มีความตัๅง฿จทีไจะมีอิทธิพลบางประการหนือ
กลุมปງาหมาย พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดความรูຌสึกยอมรับละคลຌอยตามนวคิดหลักค าสอน 

สวนนຌอยทีไพบคือ พระติช นัท ฮันห์มีการสืไอสารนຌมนຌาว฿จดยน าสนอนวคิดหลักค า
สอนทีไยังคงการด ารงเวຌซึไงความคิด ทัศนคติ คานิยม ละความชืไอของกลุมปງาหมายเวຌ พืไอ฿หຌ
กลุมปງาหมายมากิดการตอตຌานความคิด฿หม 

กลยุทธ์การจูง฿จ พบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสืไอสารรองลงมา 

กลยุทธ์การจูง฿จพระติช นัท ฮันห์฿ชຌวิธีการจูง฿จดຌวยการสรຌางภาพ฿หຌกลุมปງาหมายหในถึง
ผลทีไจะเดຌรับจากการน าหลักธรรมค าสอนเปฝຄกปฏิบัติ พืไอกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายกิดมองหในถึงผลทีไจะ
เดຌรับลຌวขຌารวมปฏิบัติละศึกษาหลักธรรมค าสอน รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะ฿ชຌวิธีการทຌาคอยอยาง
ขຌาประตู คือพระติช นัท ฮันห์จะพยายามกระตุຌนละ฿หຌขຌอมูลทีไละนຌอยโ ละจะคอยโพิไมขึๅนมืไอ
กลุมปງาหมายมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นหลักธรรมมากขึๅน เมรงรีบ฿นการสอนหลักธรรมจ านวนมากโ ละ
สุดทຌายพระติช นัท ฮันห์฿ชຌวิธีจูง฿จดຌวยการสรຌางวิธีการปฏิบัติทีไมีความนาดึงดูดสน฿จ ละจูง฿จ฿หຌ
กลุมปງาหมายลงมือขຌารวมปฏิบัติ 

กลยุทธ์การจูง฿จ สวน฿หญพบพระติช นัท ฮันห์มีการสืไอสารจูง฿จดยน าสนอความคิด
หลักธรรม฿หຌป็นนวทาง ฿หຌกลุมปງาหมายมองหในถึงผลประยชน์ทีไจะกิดขึๅน หรือกิดภาพขຌา฿จสิไงทีไ
น าสนอขึๅน฿น฿จ วาจะเดຌรับสิไง฿ดมืไอปฏิบัติตามหลักหลักสอน พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดความตຌองการทีไจะ
ขຌารวมปฏิบัติ 

รองลงมาคือ การทຌาคอยอยางขຌาประตู พระติช นัท ฮันห์มีการสืไอสารทีไพยายาม
น าสนอนຌมนຌาว฿จจูง฿จ฿หຌกลุมปງาหมายยอมรับ หรือยอมขຌารวมปฏิบัติดຌวยการ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ
หลักธรรมค าสอนวิธีการฝຄกปฏิบัติทีไละลใกทีไละนຌอยเปจนมาก พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายเมรูຌสึกวายากกินเป 

สวนนຌอยทีไพบคือ การจูง฿จดยการสรຌางความสน฿จ พระติช นัท ฮันห์มีการสืไอสารจูง฿จ
ดยการน าสนอดຌวยวิธีปลก฿หม ตลอดจนการสรຌางความนาชืไอถือ หรือความศรัทธา สรຌางวิธีฝຄกปฏิบัติ฿หຌ
กิดความนาสน฿จ พืไอกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายมาลองปฏิบัติ 
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การจูง฿จ฿หຌลงมือปฏิบัติ พระติช นัท ฮันห์การสืไอสารทีไ฿ชຌวิธีจูง฿จน าสนอหลักธรรม 
วิธีการฝຄกปฏิบัติทีไกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายกระท าหรือลงมือปฏิบัติทันทีดยปราศจากความลังล 

กลยุทธ์การกระตุຌนความตຌองการ 5 ขัๅน สวนนຌอยพบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสืไอสาร 

กลยุทธ์การการกระตุຌนล าดับขัๅนความตຌองการ 5 ขัๅนพระติช นัท ฮันห์฿ชຌวิธีการกระตุຌน
ความตຌองการทางดຌานรางกาย น าสนอขຌอมูล฿หຌกลุมปງาหมายรูຌถึงปัจจัย 5 ทีไป็นสิไงทีไมีความจ าป็น฿นการ
ด ารงชีวิต พระติช นัท ฮันห์฿ชຌวิธีการกระตุຌนดຌานความปลอดภัยละความมัไนคง การสนอ฿หຌกลุมปງาหมาย
กิดความตຌองการมีชีวิตทีไปลอดภัย พระติช นัท ฮันห์฿ชຌวิธีการกระตุຌน฿หຌปງาหมายตຌองการการเดຌรับการยก
ยองนับถือ น าสนอกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายตຌองการเดຌรับการยอมรับจากสังคมละประสบความส ารใจ 
สุดทຌายพระติช นัท ฮันห์กระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายส ารใจเดຌดัง฿จปรารถนา การกระตุຌนความตຌองการขัๅน
พืๅนฐานของมนุษย์จากทัๅง 5 ขัๅน มีการพบกลยุทธ์ ไ ขัๅนดังนีๅ 

 กระตุຌนความตຌองการทางรางกาย การสืไอสารน าสนอขຌอมูลกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายกิด
ความตຌองการการอยูรอด ความตຌองการรืไองอาหาร นๅ า ออกซิจน สืๅอผຌาครืไองตงกาย ยารักยารค 
สิไงของขัๅนตไ าสุดทีไพียงพอตอการด ารงชีวิต 

การกระตุຌนความตຌองการดຌานความปลอดภัยละความมัไนคง การสืไอสารดยน าสนอ
ขຌอมูลกระตุຌนความตຌองการทีไจะมีความปลอดภัย ความตຌองการทีไปรารถนาทีไจะอยูหางจากสิไงทีไป็นภัย
อันตรายทัๅงปวงตอชีวิตเมวาจะป็นอุบัติหตุ รคภัยเขຌจใบตาง โ 

กระตุຌนความตຌองการทีไจะเดຌรับการยกยองนับถือ การสืไอสารดยน าสนอขຌอมูลกระตุຌน
การเดຌรับการยกยองนับถือจากผูຌอืไน ป็นความตຌองการความส ารใจ ความมีกียรติศักดิ์ศรี การเดຌรับความ
ยอมรับจากสังคม หรือการตຌองการป็นบุคคลทีไมีชืไอสียง 

กระตุຌนความตຌองการส ารใจทีไเดຌท าดัง฿จปรารถนาหรือความสมหวังของชีวิต การสืไอสาร
ดยน าสนอขຌอมูลกระตุຌนความตຌองการขัๅนสูงสุด ทีไตຌองการมีความสมบูรณ์หงตน เดຌท าละเดຌส ารใจ฿น
ทุกอยางทีไตน฿ฝຆฝันละปรารถนา เดຌ฿ชຌความสามารถ 

กลยุทธ์การสรຌางความตกตาง สวนนຌอยพบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสืไอสาร 

กลยุทธ์การสรຌางความตกตางพระติช นัท ฮันห์฿ชຌวิธีการสรຌางความตกตางจากดຌวยตัว
ทานองมีด ารงชีวิต การ฿ชຌชีวิตทีไตกตางจากพระองค์อืไนโ ซึไงสามารถสรຌางความนาสน฿จละความนาชืไอ
฿หຌกิดขึๅน ละการสรຌางความตกตางจากหลักธรรมค าสอนทีไเมมุงนຌน฿นรืไองลีๅลับหนือะรรมชาติ หลักค า
สอนจะป็นธรรมชาติป็นทีไทีไสามารถพิสูจน์เดຌ ละสุดทຌายรูปบบวิธีการฝຄกปฏิบัติทีไงายเมมากพิธีท า฿หຌ
กลุมปງาหมายดยทัไวเปสามารถรวมฝຄกปฏิบัติเดຌ  
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สวนทีไ 2 ผลวิจัยอกสารกีไยวกับกลยุทธ์การสืไอสารพืไอผยผศาสนาพุทธนิกายซใน 

ผลวิจัย พบวา กลยุทธ์การสรຌางสารพืไอผยผศาสนาพุทธนิกายซใน พระติช นัท ฮันห์มีการ
฿ชຌกลยุทธ์การสรຌางสารดຌวยภาษาทัไวเปขຌา฿จงาย เม฿ชຌภาษาหรือศัพท์ทีไขຌา฿จยาก ละลีกลีไยงการ฿ชຌภาษา
บาลีทางศาสนา ท า฿หຌบุคคลดยทัไวเปสามารถอานละขຌา฿จเดຌงาย รองลงมาทีไพบคือการสรຌางสารดຌวย
ขຌอความทีไเพราะ พระติช นัท ฮันห์มีความป็นกวีทีไสามารถขียนบทกลอน พืไอ฿ชຌ฿นการสอนหลักธรรมค า
สอน ซึไงสามารถชวย฿หຌบทค าสอนมีความนุนนวลมีความนาสน฿จมากขึๅน ละสุดทຌายพระติช นัท ฮันห์฿ชຌ
วิธีการสรຌางสารทีไมีความจูง฿จทัๅงการจูง฿จดຌวยสิไงทีไนาดึงดูด การ฿ชຌความกลัวมาสรຌางการจูง฿จ฿หຌกิดการ
ปฏิบัติ ละสุดทຌายพระติช นัท ฮันห์฿ชຌกลยุทธ์การสรຌางสาร฿หຌกิดการคลຌอยตามละรวมฝຄกปฏิบัติ พบ
ขຌอมูลดังนีๅ 

กลยุทธ์การสรຌางสารดຌวยความงาย มีการพบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสรຌางสารมากทีไสุด 

กลยุทธ์การสรຌางสารดຌวยความงาย พระติช นัท ฮันห์มีการ฿ชຌการสรຌางสารดຌวยภาษาทัไวเป
หลีกลีไยงการ฿ชຌภาษาบาลี สรຌางสารดຌวยภาษาทีไขຌา฿จงาย พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายดยทัไวเปทัๅงทีไมีความรูຌ
กีไยวกับศาสนาละเมมีความรูຌกีไยวกับศาสนาสามารถอานละท าความขຌา฿จดຌวยตนองเดຌงายขึๅน  

กลยุทธ์การสรຌางสารดຌวยขຌอความเพราะ พบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสรຌางสารรองลงมา 
กลยุทธ์การสรຌางสารดຌวยขຌอความเพราะ พระติช นัท ฮันห์มีการ฿ชຌวิธีการสรຌางสารดຌวย

การขียนกลอนทีไมีความเพราะ การสรຌางบทกลอนมีการ฿ชຌภาษาทีไสวยงามละขຌา฿จเดຌงาย อีกทัๅงชวยลด
ความครียดจากการอานค าสอนทางศาสนา ละท า฿หຌค าสอนมีความนุนนวลความออนยนมากขึๅนละยัง
สามารถสรຌางความนาสน฿จละยังสามารถขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌงาย 

กลยุทธ์การสรຌางสารละจูง฿จ พบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสรຌางสารรองลงมา 

กลยุทธ์การสรຌางสารละการจูง฿จพระติช นัท ฮันห์ ฿ชຌวิธีการสรຌางสารดຌวยการจูง฿จดย฿ชຌ
รงจูง฿จ พระติช นัท ฮันห์สรຌางสารดຌวยการอຌางอิงถึงความรัก ความรักชาติ ธรรมชาติสิไงวลลຌอมพืไอ฿หຌ
กลุมปງาหมายกิดอารมณ์รวมลຌวรูຌสึกวาป็นสิไง฿กลຌตัว รองลงมาพระติช นัท ฮันห์จะสรຌางสารดຌวยกลยุทธ์
การคลຌอยตาม สรຌางสารดຌวยการท า฿หຌกลุมปງาหมายนึกถึงบุคคลทีไมีบุญคุณ฿นอดีตทีไผานมา พืไอเดຌกิดการ
อยากขຌารวมปฏิบัติพืไอตอบทนบุญคุณ ละพระติช นัท ฮันห์ยัง฿ชຌวิธีการสรຌางสารดຌวยการสรຌาง฿หຌ
กลุมปງาหมายกิดอารมณ์รวม ละกิดความกลัว พืไอทีไจะเดຌอยากขຌารวมฝຄกปฏิบัติพืไอลดหรือกຌความ
กลัวทีไเดຌถูดสรຌางขึๅนมา  กลยุทธ์฿นการสรຌางสารรองลงมาทีไพบคือกลยุทธ์การสรຌางสารดยการจูง฿จ ดย
บงออกป็นการจูง฿จ ใ รูปบบดังนีๅ 
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จูง฿จดย฿ชຌรงจูง฿จ  

พบมากทีไสุด พระติช นัท ฮันห์มีการสรຌางสารดย฿ชຌรงจูง฿จเดຌก การอຌางถึงความรัก
ชาติ ความรัก฿นพืไอนมนุษย์ ศาสนา ละคานิยมตางโ พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายสามารถรียนรูຌเดຌงาย ผาน
ประสบการณ์ทีไผานมา฿นชีวิต พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายมีความรูຌสึกรวมกับค าสอนนัๅนโ 

กลยุทธ์การคลຌอยตาม  

ดยการทวงบุญคุณ พบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสรຌางสารรองลงมา กลยุทธ์การคลຌอยตามทีไ
พระ ติช นัท ฮันห์฿ชຌทีไพบคือการทวงบุญคุณ การสรຌางสารดย฿ชຌการทวงบุญคุณ ฿หຌกลุมปງาหมายคิดถึงสิไง
ทีไคยชวยหลือมืไอ฿นอดีต พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายกิดความตຌองการทีไจะรวมปฏิบัติพืไอตอบทนบุณคุณนัๅน 

จูง฿จดย฿ชຌอารมณ์  

พบรองลงมา฿นกลยุทธ์การสรຌางสารดย฿ชຌรงจูง฿จ  พระติช นัท ฮันห์มีการสรຌางสารทีไ฿ชຌ
การจูง฿จดຌวยอารมณ์ ซึไงท า฿หຌกลุมปງาหมายมีความรูຌสึกชืไอมยง ละกิดการคลຌอยตาม ท า฿หຌ
กลุมปງาหมายกิดการคลຌอยตามละรวมฝຄกปฏิบัติ  

จูง฿จดย฿ชຌความกลัว  

พบนຌอยทีไสุด฿นกลยุทธ์การสรຌางสารดย฿ชຌรงจูง฿จ  พระติช นัท ฮันห์มีการสรຌางสารดย
การจูง฿จทีไ฿ชຌความกลัว พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายเมกลຌาทีไจะกระท า฿นสิไง฿ดสิไงหนึไง ละป็นการพยายามชวย
หาวิธี฿หຌกลุมปງาหมายฝຄกปฏิบัติพืไอหาทางออกบะลดความกลัวนัๅน 

กลยุทธ์การสืไอสารบบผนวกละเมผนวกปງาหมายของผูຌสงสาร  

พบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสรຌางสารป็นสวนนຌอยกลยุทธ์การสืไอสารบบผนวกละเม
ผนวกปງาหมายของผูຌสงสาร พระ ติช นัท ฮันห์มีการสรຌางสารทีไสามารถชวย฿หຌกลุมปງาหมายบรรลุ
ปງาหมาย ฿นหลายโดຌาน฿นสารดียว 

กลยุทธ์การสืไอสารบบ฿ชຌวาทศิลป์ทีไเวตอความรูຌสึกคูสืไอสาร  

พบการ฿ชຌกลยุทธ์นีๅ฿นการสรຌางสารป็นสวนนຌอยกลยุทธ์การสืไอสารทีไพระ ติช นัท ฮันห์
อาตัวองป็นศูนย์กลาง มีสรຌางสารทีไพยายามจาะจงถึงปງาหมายของผูຌสงสารป็นหลัก เมเดຌสน฿จ
วิคราะห์สิไงทีไกลุมปງาหมายตຌองการ  
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สวนทีไ 3 ผลวิจัยอกสารกีไยวกับคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผูຌสงสารในการผยผศาสนาพุทธ
นิกายซใน 

ผลวิจัย พบวา คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์฿นฐานะผูຌสงสาร฿นการผยผศาสนาพุทธ
นิกายซใน พระติช นัท ฮันห์มีความสามารถทีไจะพูดยงค าสอนของตนองกับค าพูดของบุคคลทีไมีชืไอสียงเดຌ
กลมกลืน มีการปฏิบัติตัว฿นชีวิตประจ าวันสอดคลຌองตามหลักค าสอนละหลักการปฏิบัติทีไน ามาสอนบุคคล
อืไนโ ฿นการเปผยผศาสนาพระติช นัท ฮันห์จะเมมองขຌามความส าคัญของผูຌน าความคิดดิม฿นตละพืๅนทีไ 
ตจะพยายามปรับยงหลักค าสอน฿หม฿หຌขຌากับหลักคิดดิมของตละพืๅนทีไ พระติช นัท ฮันห์ป็นผูຌทีไบวช
ป็นพระละรักษาศีลจึงท า฿หຌมีบุคคลป็นคนทีไมีความนาชืไอถือ มีคุณธรรม มีความป็นมิตรอีกทัๅงยังมีการ
฿ชຌหตุผลประกอบ฿นการสอนหลักค าสอน พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติป็นผูຌทีไมีความรูຌอยางลึกซึๅง มี
ประสบการณ์ กีไยวกับพระพุทธศาสนานิกายซใน ละยังมีคุณสมบัติป็นบุคคลทีไ ความคิดบวกละมี
ความคิดรึริไมสรຌางสรรค์ ซึไงคุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์฿นฐานะผูຌสงสารพบขຌอมูลดังนีๅ 

คุณสมบัติพระติช นัท ฮันห์ในฐานะผูຌสงสารในการผยผศาสนาพุทธนิกายซใน จากผล
วิจัยพบดังนีๅ 

ปัจจัยความนาชืไอถือผูຌสงสารกับการนຌมนຌาว฿จ  
จากการศึกษาขຌอมูลปัจจัยความนาชืไอถือผูຌสงสารกับการนຌมนຌาว฿จ พบวาพระติช นัท 

ฮันห์มีความสามารถทีไจะกลาวอຌางอิงถึงพระพุทธจຌาซึไงบุคคลทีไมีความนาชืไอถือ พืไอ฿ชຌ฿นการสนับสนุน
หลักค าสอนทีไน ามาผยผ รองลงมาพบวา฿นตละวันพระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนสอดคลຌองกับหลัก
ค าสอนละหลักปฏิบัติทีไน ามาสอน ซึไงสามารถมืไอความนาชืไอถือเดຌ รองลงมาพบวาพระติช นัท ฮันห์จะ
เมมองขຌามความคิดหในของผูຌน าสังคม หรือของสังคม พระติช นัท ฮันห์สามารถปรับหลักค าสอน฿หຌขຌากับ
บุคคลดยทัไวเปละหลักค าสอนดิม ซึไงกลยุทธ์การจูง฿จพบขຌอมูลดังนีๅ  

ความสามารถทีไจะอຌางถึงผูຌทีไมีชืไอสียง  

พระติช นัท ฮันห์มีความสามารถทีไจะกลาวอຌางถึงบุคคลซึไงป็นทีไชืไอถือของผูຌฟัง ฿นทีไนีๅ
อຌางอิงถึงพระพุทธจຌา พืไอป็นประยชน์฿นการสนับสนุนรืไองทีไตนพูดเดຌ 

พระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตน฿หຌสอดคลຌอง  

พระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของจนองเปดຌวย฿นกิจกรรมทีไกระท า
ประจ าวัน เม฿ชฉพาะตวลาท าการสืไอสารทานัๅน ฿นการด ารงชีวิตทุกวันพระติช นัท ฮันห์ จะปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอนของตนอง พืไอป็นบบอยาง฿หຌกับกลุมลูกศิษย์ อีกทัๅงป็นการสรຌาง฿หຌกลุมปງาหมายกิด
ความชืไอถือ฿นตัวพระติช นัท ฮันห์ 
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รืไองของความคลຌายคลึงกัน฿นทัศนคติ  

พระติช นัท ฮันห์มีความสามารถทีไจะรียนรูຌทัศนคติจากกลุมตางโ ลຌวมาปรับหลักค า
สอน พืไอ฿หຌกิดความคลຌายคลึงกัน ท า฿หຌเมตຌองปรับความคิดดิมสามารถรับสิไง฿หมเดຌงาย  

สามารถปรับ฿หຌค าสอนของตนองขຌากับกลุมผูຌรับสวน฿หญ 

 พระติช นัท ฮันห์มีความสามารถ฿นการปลีไยนสาร฿หຌขຌากับกลุมปງาหมายสวน฿หญ 
พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายสามารถขຌา฿จ฿นสารนัๅนเดຌงายขึๅน 

คุณสมบัติของผูຌสงสาร 

จากการศึกษาขຌอมูลคุณสมบัติผูຌสงสาร พบวาพระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติป็นบุคคลทีไมีการ
฿ชຌหตุผล หลักค าสอนมีการอຌางอิงหรือผานการทดสอบทดลองมาลຌว พระติช นัท ฮันห์ป็นนักบวชมีการ
ถือศีลจึงมีคุณธรรม มีความนาชืไอถือ อีกทัๅงยังมีความป็นมิตรความอืๅอฟ้อขຌากับบุคคลอืไนเดຌงาย ละ
สุดทຌายพระติช นัท ฮันห์ผานการศึกษาฝຄกฝนฝຄกปฏิบัติกีไยวกับศาสนา จึงมีคุณสมบัติป็นผูຌทีไมีความรูຌ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์จริง กีไยวกับศาสนาพุทธนิกายซใน ซึไงคุณสมบัติผูຌสงสารพบขຌอมูลดังนีๅ  

มีการ฿ชຌหตุผล 

คุณสมบัติทีไส าคัญทีไพบ฿นจากพระติช นัท ฮันห์ คือมีป็นคนมีหตุผล การสืไอสารค าสอน
จะตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการ฿ชຌหตุผล หลักค าสอนมีหลงอຌางอิงหรือผานการทดสอบทดลองปฏิบัติมาลຌว 

มีความป็นพืไอนป็นมิตรขຌากับบุคคลอืไนงาย 

พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติทีไมีความป็นพืไอนป็นมิตรกับกลุมปງาหมาย ท า฿หຌสามารถ
ขຌากับบุคคลทัไวเปเดຌงาย ท า฿หຌพิไมอกาส฿นการผยผศาสนาเปยังกลุมปງาหมาย฿หมเดຌงาย ละยัง
สามารถท า฿หຌกลุมปງาหมายดิมรูຌสึกหมือนพระติช นัท ฮันห์ป็นพืไอน ท า฿หຌสามารถรักษากลุมปງาหมาย
ดิมเวຌ  

มีการสรຌางความอบอุน฿จ อืๅอฟ้อ 

พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติทีไมีการสรຌางความอบอุน฿จ อืๅอฟ้อ ท า฿หຌกลุมปງาหมายกิด
ความรูຌสึกอบอุน ละมีก าลัง฿จ฿นการฝຄกปฏิบัติ  

มีคุณธรรมมีความนาชืไอถือ 

พระติช นัท ฮันห์มีคุณสมบัติทีไป็นบุคคลทีไมีคุณธรรม มีความนาชืไอถือ พระติช นัท ฮันห์
บวชป็นพระท า฿หຌกิดความนาชืไอถือพราะตຌองรักษาศีล อีกทัๅงยังท างานชวยหลือสังคม ละยังพยายาม
สอนลูกศิษย์ดยยึดหลักความถูกตຌอง เมสรຌางความดือนรຌอน฿หຌกับสังคมละผูຌอืไน 



 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55้ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (แ กฺคฺ โ55้ี   225 

มีความสามารถ มีชาว์ปัญญาละความรูຌทีไลึกซึๅง มีประสบการณ์จากการฝຄกฝน 

พระติช นัท ฮันห์ มีคุณสมบัติ ทีไมีความรูຌความสามารถ มีชาว์ปัญญา ทีไลึกซึๅงกีไยวกับ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน พระติช นัท ฮันห์ริไมศึกษาหลักค าสอนละลงมือฝຄกฝนปฏิบัติ จนป็นบุคคลทีไมี
ความรูຌ ความสามารถทีไลึกซึๅงกีไยวกับศาสนาพุทธ มีประสบการณ์ทีไเดຌจากการผานการฝຄกฝน ท า฿หຌสามารถ
ตอบค าถามละ฿หຌความรูຌกีไยวกับหลักหลักสอนละหลักการปฏิบัติเดຌอยางช านาญ 

ระบียบความคิดของผูຌสงสาร 

จากการศึกษาขຌอมูลระบียบความคิด พบวาพระติช นัท ฮันห์มีระบียบความคิดหมวกสี
หลือง มีความคิดชิงบวก มองวาหลักค าสอนจะสามารถพัฒนาบุคคลดยทัไวเป฿หຌมีสติ มีปัญญามากขึๅน
กวาดิม ละพระติช นัท ฮันห์มีระบียบความคิดหมวกสีขียว มีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ มีการคิดหลักค า
สอน หลักการฝຄกปฏิบัติ฿นรูปบบ฿หมโสมอ  ซึไงคุณสมบัติผูຌสงสารพบขຌอมูลดังนีๅ  

ระบียบนวคิดหมวกสีหลือง 

พระติช นัท ฮันห์ มีระบียบความคิดตรงตามบหมวกสีหลืองคือ มีความคิดชิงบวก 
หลักค าสอนจะพยายามท า฿หຌบุคคลอืไนมีสติ มีปัญหา ละทีไส าคัญชวย฿หຌบุคคลทีไเดຌรับการสอนเปมีการ
พัฒนาตนองขึๅน หลักค าสอนป็นการคิดบวกมองวาคนทัไวเปสามารถพัฒนาตนองเดຌ 

ระบียบนวความคิดหมวกสีขียว 

พระติช นัท ฮันห์ มีระบียบความคิดตรงตามบหมวกสีขียว คือ มีความคิดริริไมสรຌ างสรรค์ มีคิดรูปบบ
การสอน฿หมโ ปรับปรุงนืๅอหาค าสอน฿หຌชืไอมยงกับหตุการณ์ตางโ รอบตัวทีไก าลังกิดขึๅน รวมเปถึงการ
ตงบทสวดมนต์฿หຌป็นบทพลง ละยังปลงหลักค าสอน฿หຌป็นบทกวีบทกลอนทีไเพราะ 

การอภิปรายผลการวิจัย 

การกใบขຌอมูลจากหนังสือทีไพระติช นัท ฮันห์ขียนละมีคนปลออกมาป็นภาษาเทย
ละมีจ าหนาย฿นรຌานหนังสือพบมีทัๅงหมด แไ ลม ละศึกษาผานคลิปรายการทรทัศน์฿นยูทูป 
ิyoutube) ทีไมีการน าสนอรืไองราวทีไกีไยวขຌองกับพระติช นัท ฮันห์฿นปพฺศฺ โ55แ – พฺศฺ โ55็ พบมี
จ านวน ไ รายการ ซึไงเดຌวิคราห์ กลยุทธ์การสืไอสาร กลยุทธ์การสรຌางสาร ละคุณสมบัติของผูຌสงสาร การ
วิจัยอกสาร พบวา 

จากผลวิจัยพบวา กลยุทธ์การสืไอสารของพระติช นัท ฮันห์ สวน฿หญมีลักษณะป็นการ
ฆษณาชวนชืไอดยการอຌางค าสอนค าพูดของบุลคลทีไมีชืไอสียง ผูຌทีไเดຌผานการทดลองลຌวมาน าสนอพืไอ
สนับสนุนนวความคิดของตนองซึไงสวนมากจะอຌางถึงค าพูดค าสอนของพระพุทธจຌา สอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐพร สิงห์ค า ิ2555ี ทีไพบวัดปຆานานาชาติมีการ฿ชຌวิธีการอຌางอิงค าพูดหลักค าสอนของ
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พระพุทธจຌาป็นหลัก฿นการผยผศาสนาป็นหลัก ท า฿หຌกลุมปງาหมายกิดความชืไอ กิดการคลຌอยตาม
ละมาขຌารวมปฏิบัติหรือยอมรับ฿นนวความคิดหลักค าสอน การ฿ชຌกลยุทธการนຌมนຌาว฿จ฿หຌ
กลุมปງาหมายปลีไยนความชืไอยอมรับ฿นนวความคิด฿หมโ ดยการน าสิไงรอบโ ตัววิถีการด ารงชีวิต฿นต
ละวันมาสนอวาการฝຄกปฏิบัติป็นรืไองปกติ รืไองธรรมชาติ การนຌมนຌาว฿จมีการน าสนอหลักค าสอนทีไสัๅน
ขຌา฿จงายละพยายาม฿หຌขຌอมูลชิงบวกพืไอกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายคลຌอยตาม การ฿ชຌกลยุทธ์การจูง฿จ 
น าสนอค าสอนทีไเมมากจนกินเป฿นรูปบบ฿หมทีไนาสน฿จละพยายามสดง฿หຌหในถึงผลทีไจะเดຌรับหาก
ขຌารวมฝຄกปฏิบัติ ซึไงป็นการกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายตຌองการขຌารวมปฏิบัติ สอดคลຌองกับงานวิจัยของ 
พระมนัส ธมฺมรต ิ2554ี ทีไศึกษาวิธีการสรຌางรงจูง฿จจากพุทธวิธี ละพบวาวิธีทีไดีคือการ฿ชຌค าพูดนຌม
นຌาว฿จพืไอกระตุຌน฿หຌลงมือท า ละยังพบวามีการ฿ชຌกลยุทธ์การสรຌางรูปบบวิธีทีไมีความตกตางจาก
พระองค์อืไนโ การสวดมนต์ทีไปลีไยนป็นการรຌองพลง มีการน าดนตรีขຌามา฿ชຌ฿นการผยผศาสนา พืไอ฿หຌ
กิดความนาสน฿จ กิดความปลก฿หม฿นการผยผศาสนา 

จากผลวิจัยพบวา กลยุทธ์การสรຌางสารของพระติช นัท ฮันห์ สวน฿หญมีลักษณะป็นการ
สรຌางสารดຌวยภาษางายละขຌา฿จเดຌงาย หลีกลีไยงการ฿ชຌภาษาค าบาลี สอดคลຌองกับหลักการสืไอสารทีไควร
งายสัๅนกระชับ ท า฿หຌหลักค าสอนสามารถกระจายเปยังกลุมปງาหมายเดຌงายพราะมีความขຌา฿จ฿นหลักค า
สอนเดຌงาย การสรຌางสารดຌวยขຌอความเพราะ สรຌางบทกวี บทกลอนทีไเพราะละขຌา฿จงาย ชวยลด
ความครียดจากอานหลักธรรมค าสอนละยังชวยสริม฿หຌหลักค าสอนมีความออนยนมากขึๅน การ฿ชຌกล
ยุทธ์จูง฿จ฿นสาร จูง฿จดย฿ชຌรงจูง฿จ จูง฿จดย฿ชຌอารมณ์ จูง฿จดย฿ชຌความกลัว พยายามจูง฿จถึงความรัก
ชาติ ความรัก฿นพืไอนมนุษย์ ศาสนา พยายามกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายกิดอารมณ์รวมละมารวมปฏิบัติ
หรือกิดการปลีไยนปลง การสรຌางสารทีไสามารถชวย฿หຌกลุมปງาหมายบรรลุปງาหมาย฿นหลายโดຌาน ละ
ชวยพิไมก าลัง฿จ฿หຌกลุมปງาหมายเมทຌอ฿นการปฏิบัติ สรຌางสารดຌวยกลยุทธ์การคลຌอยตามดยการทวง
บุญคุณ ฿หຌกลุมปງาหมายคิดถึงสิไงทีไคยชวยหลือมืไอ฿นอดีต ตกตางจากงานวิจัยของ ธีระพล มะอาจลิศ 
ิโ55ๆี ทีไศึกษากลยุทธ์การสืไอสาร฿นการผยผศาสนาของพระ วฺวชิรมธี ทีไพบวาสวนมากพระวฺวชิรมธี
฿ชຌวิธีจูง฿จดยการสนอนะ ตจะหมือนกันตรงการสรຌางสารทีไมีการ฿หຌหตุผลขຌอทใจจริงประกอบหลักค า
สอน  

จากผลวิจัย คุณสมบัติผูຌสงสารของพระติช นัท ฮันห์  ทีไพบคือมีความรูຌความสามารถ มี
ชาว์ปัญญา ทีไลึกซึๅงกีไยวกับศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผานการศึกษาหลักค าสอนละลงมือฝຄกฝนปฏิบัติ 
จนป็นบุคคลทีไมีความรูຌ ความสามารถ ละมีประสบการณ์ทีไเดຌจากการผานการฝຄกฝน ป็นบุลคลทีไมี
หตุผล ค าสอนจะตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการ฿ชຌหตุผล หลักค าสอนมีหลงอຌางอิงหรือผานการทดสอบ
ทดลองปฏิบัติมาลຌว ละยังมีหตุผลตางโมารองรับ มีคุณสมบัติมีคุณธรรม มีความนาชืไอถือ พราะบวช
ป็นพระท า฿หຌกิดความนาชืไอถือพราะตຌองรักษาศีล ละยังพยายามสอนลูกศิษย์ดยยึดหลักความถูกตຌอง 
เมสรຌางความดือนรຌอน฿หຌกบัสังคมละผูຌอืไน ละมีคุณสมบัติมีความป็นพืไอนป็นมิตรขຌากับบุคคลอืไนงาย 
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มีความอบอุน฿จ อืๅอฟ้อ ฿นสวนปัจจัยความนาชืไอถือพบวา พระติช นัท ฮันห์มีการปฏิบัติตนตามหลักค า
สอนของตนองเปดຌวย฿นกิจกรรมทีไกระท าประจ าวัน พระติช นัท ฮันห์สามารถทีไจะอຌางถึงผูຌทีไ มีชืไอสียงซึไง
ป็นทีไชืไอถือของผูຌฟังพืไอสนับสนุนหลักค าสอนของตน มีความสามารถทีไจะรียนรูຌทัศนคติจากกลุมตางโ
หรือกลุมผูຌรับสารสวน฿หญ พืไอน าความคิดหรือความชืไอของกลุมปງาหมาย฿หมทีไพบจอ มาปรับปลีไยน฿หຌ
ชืไอมยงละมาสนับสนุนความคิดหลักค าสอนของตน ละ฿นสวนระบียบนวความคิดตรงตามบบหมวก
สีหลืองคือ มีความคิดชิงบวก ละหมวกสีขียว คือ มีความคิดริริไมสรຌางสรรค์ หลักค าสอนป็นการคิด
บวกมองวาคนทัไวเปสามารถพัฒนาตนองเดຌ มีวิธีคิดรูปบบการสอน฿หมโ ปรับปรุงนืๅอหาค าสอน฿หຌ
ชืไอมยงกับหตุการตางโ รอบตัวทีไกิดขึๅน 

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะหนวยงาน 

แฺ ผลการวิจัยครัๅงนีๅพบวา หลักส าคัญทีไ฿ชຌ฿นการผยผศาสนาคือการฆษณาชวนชืไอละ
นຌมนຌาว฿จ การพยามยามชืไอมยงกับชีวิตประจ าวัน ฿ชຌวิธีการงายโ ท า฿หຌการฝຄกธรรมปฏิบัติธรรมดูป็น
รืไอง฿กลຌตัว รืไองธรรมชาติทัไวเป หนวยงานทีไกีไยวขຌองทางศาสนาควร฿หຌความส าคัญ฿นรืไองการ
ปรับปลีไยน รูปบบหลักธรรม รูปบบฝຄกปฏิบัติเมยากกินเปส าหรับผูຌทีไเมคยปฏิบัติ 

โฺ ผลการวิจัยครัๅงทีไพบวา หลักค าสอนของพระติช นัท ฮันห์ทีไเดຌรับการยอมรับ มีการ
สรຌางสารดຌวยภาษาทีไงาย มีภาษาทีไเพราะ ตัๅงอยูป็นหลักความจริง หลักวิทยาศาสตร์ มีหลักฐานอຌางอิง มี
ผลทดลองการฝຄกปฏิบัติมารองรับ หนวยงานทางศาสนาทีไมีหนຌาทีไ฿นการผยผศาสนา อาจจะปรับลดหลัก
ค าสอนทีไอຌางอิงถึงสิไงหนือธรรมชาติหรือ นรกสวรรค์ พืไอศาสนาพุทธจะเดຌรับความสน฿จมากขึๅนจาก
ตางชาติ 

ขຌอสนอนะงานวิจัย 

แฺ การวิจัย฿นครัๅงตอเปควรศึกษาจากหนังสือตຌนฉบับทีไพระติชนัทฮันห์ขียน พราะ฿น
ฉบับปล ผูຌทีไปลอาจมีการตีความเมตรงตามความคิดดิม หรือมีการพิไมติมขຌอมูลพืไอป็นการดึงดูด
ยอดขาย 

โฺ การวิจัย฿นครัๅงตอเปควรศึกษาปรียบทียบรูปการการผยผศาสนาพุทธกับศาสนา
อิสลามศาสนาคริสต์ หรือปรียบทียบกับบุคคลอืไนโ ฿นศาสนาพุทธ วามีรูปบบกลยุทธ์฿นการผยผ
ศาสนาหมือนละตกตางกันอยางเร 

ใฺ การวิจัย฿นครัๅงตอเปอาจมีการน ารูปบบกลยุทธ์การสืไอสาร กลยุทธ์การสรຌางสาร 
คุณสมบัติของผูຌสงสารของพระติชนัทฮันห์ เปปรียบทียบกับผูຌน าความคิด฿นดຌานอืไนโ ชน นักการมือง 
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นักบริหาร ทีไประสบความส ารใจ พืไอปรียบทียบความหมือนละความตกตาง฿นการ฿ชຌกลยุทธ์฿นการ
สืไอสาร 

 

รายการอຌางอิง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ ิแี พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอกีไยวกับศัลยกรรม ทีไมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอ฿จ฿นสวนประสมทางการตลาด ็Ps การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้า ละการบอกตอกีไยวกับ
ศัลยกรรมพืไอความงามของผูຌหญิง ิโี พืไอศึกษาประสบการณ์ท้าศัลยกรรม ทีไมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอ฿จ฿นสวนประสมทางการตลาด ็Ps การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้า ละการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรม
พืไอความงามของผูຌหญิง ดยกลุมตัวอยางของงานวิจัยนีๅ คือ ผูຌหญิงอายุระหวาง แ่ -โ5 ป ทีไมีการ
ท้าศัลยกรรมพืไอความงามภาย฿นระยะวลาสามปทีไผานมา จ้านวน ไเเ คน ดย฿ชຌบบสอบถามป็น
ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล  

ผลการวิจัยพบวา ผูຌหญิงทีไท้าศัลยกรรมพืไอความงามการปຂดรับขาวสารผานสืไออินตอร์นใตมาก
ทีไสุด สวน฿หญมีการท้าศัลยกรรมประภทสริมจมูก ละมีความพึงพอ฿จกีไยวกับสวนประสมทางการตลาด 
็Ps ละมีความตัๅง฿จ฿ชຌบริการซๅ้าหรือนวนຌมทีไจะ฿ชຌบริการทีไคลินิก฿หมกับการท้าศัลยกรรมจุด฿หม อีกทัๅง
ตຌองการบอกตอกีไยวกับขຌอมูลคลินิกละผลิตภัณฑ์อยู฿นระดับมาก จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ิแี การปຂดรับสืไอมีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ การตัดสิน฿จท้าซๅ้า ละการบอกตอของผูຌหญิงทีไ
ท้าศัลยกรรมพืไอความงาม ทีไระดับนัยส้าคัญทางสถิติ เ.เเแ ิโี ประสบการณ์การท้าศัลยกรรม มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จตามสวนประสมทางการตลาด ็Ps การตัดสิน฿จท้าซๅ้า ละการบอกตอดย
มีนัยยะส้าคัญทางสถิติทีไระดับ เ.เเแ 

ค าส าคัญ :  ศัลยกรรมพืไอความงาม ความพึงพอ฿จ การตัดสิน฿จท้าซๅ้า ละการบอกตอ 
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Abstract 

This research has the objective liked this (แี In order to study the relationship 

between the opening of the surgery media that has the effect on the satisfactory in the 

marketing mix ็Ps , the decision to make the surgery again and the word of mouth for 

the surgery for the beauty (โี In order to study the relationship between the experience 

in making the surgery that has the effect on the satisfactory in the marketing mix ็Ps, the 

decision to make the surgery again and the word of mouth related to the surgery for the 

beauty by the sampling group of this research that are women who have ages between 

แ่ – โ5 years old that has made the surgery for the inside beauty in the past three years 

for ไเเ persons by using the questionnaire as the tool to gather the information. 

The research result is found that there is opening to the media via the internet 

most. Mostly the surgery will be the augmentation rhinoplasty and there is the 

satisfactory related to the marketing mix ็Ps and there is the attention to make the 

surgery again or there are trends to make the surgery at the new surgery clinic with 

surgery at the new point. Moreover, there is the word of mouth related to the clinic 

information and the product in the high level. From the test result of the hypothesis, this 

is found that (แีThe opening of the media that has the relationship with the satisfactory, 

the decision to make the surgery again and the word of mouth of the woman that has 

made the surgery for the beauty at the significance level in the statistic at เ.เเแ ิโีThe 

surgery experience has the relationship with the satisfactory according to the marketing 

mix ็Ps, the decision to make the surgery again and the word of mouth that has the 

significance level in the statistic at the level of เ.เเแ. 
 

Keywords : The surgery for the beauty, the satisfactory, the decision to make the surgery 

again and the word of mouth. 
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บทน า  
ความสวยงามกับผูຌหญิงป็นสิไงทีไคูกันดยเมสามารถยกออกจากกันเดຌ ละ฿นปัจจุบันทคนลยี

ทางการพทย์กีไยวกับการท้าศัลยกรรมพืไอความงามเดຌมีการพัฒนาอยางรวดรใว อีกทัๅงเดຌขຌามามีบทบาท
ส้าคัญตอผูຌหญิงทีไตຌองการปลีไยนรูปราง หนຌาตาของตนองดีขึๅน ละผูຌหญิงบางคนตຌอง฿ชຌหนຌาตาพืไอ฿นการ
ประกอบอาชีพหรือ฿นการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ดังทีไนายพทย์มนตรี กิจมณี กลาวา รูปรางกับจิต฿จยกกัน
เมออก พราะทุกคนมีภาพรวมของตัวองความสวยท้า฿หຌกิดความสุข ความสบาย฿จ ผูຌหญิงจึงตຌองส้ารวจ
ตัวองหาจุดดีจุดดຌอยทีไตนองตຌองการกຌเข ิกชกรณ์ สรีฉันทฤกษ์ , โ55แี ดยฉพาะ฿บหนຌาละรูปราง
ป็นจุดดึงดูดทางพศทีไส้าคัญ กลาวเดຌวา หากผูຌสงสารมีรูปราง฿บหนຌาทีไดี จะสามารถชวย฿หຌขຌอมูลตาง โ 
นาดึงดูด฿จ ละนาชืไอถือมากขึๅน ิSolomon ,โเเไี อีกทัๅง สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ิโ55็ี กลาววา การ
ท้าศัลยกรรมพืไอความงามเมพียงตท้า฿หຌผูຌหญิงหนຌาตาดีขึๅนทานัๅน ตยังป็นรืไองของการลงทุน พราะ
ผูຌหญิงบางคนตຌองขຌาสังคม ขายหนຌาตาพืไอ฿หຌป็นทีไยอมรับ฿นสังคม ดังนัๅนการท้าศัลยกรรมสริมความงาม
จึงกลายมาป็นทางลือกกระสหลักส้าหรับผูຌหญิงพืไอตຌองการสรຌางความสมบูรณ์บบจนป็นทีไพึงพอ฿จตอ
ตนอง ละคนรอบขຌางทีไพบหใน  

จากผลการส้ารวจประทศทีไมีสถิติการท้าศัลยกรรมมากทีไสุดของลก ฿นป โ55็ พบวา ประทศ
กาหลี฿ตຌมีการท้าศัลยกรรมพืไอความงามป็นอับดับหนึไง ซึไงประทศเทยจัดอยู฿นอันดับทีไ โโ จึงท้า฿หຌ
ศัลยกรรมกลายป็นทีไรูຌจักละป็นทีไสน฿จมากขึๅน ิยูอาซียน , โ55็.ี นอกจากนีๅประทศเทยยังมีชืไอสียง
฿นทางทีไดี ละป็นทีไยอมรับดຌานศัลยกรรมสริมความงาม ละยังเดຌป็นจຌาภาพจัดงาน Proud Asia โเเ่ 
พืไอลกปลีไยนความคิดหในชิงวิชาการละวิทยาศาสตร์ทางการพทย์ดຌานศัลยกรรมตกตง รวมเปถึง
ดຌานสุขภาพละความงาม ละพืไอพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน฿หຌป็นทีไยอมรับทีไดียิไงขึๅนตอเป ิพัชร์พิชา ปวัน
รักข์พงษ,์ โ55โี จึงท้า฿หຌธุรกิจดຌานสริมความงามมีการพัฒนาอยางรวดรใว ละกลายป็นทีไยอมรับ ซึไง฿น
อดีตจะหในเดຌวา จากดิมผูຌทีไท้าศัลยกรรมจะมีพฤติกรรมการอาย หรือปกปຂดรืไองการขຌารับการ
ท้าศัลยกรรม ตปัจจุบันกลายมาป็นการยอมรับละปຂดผยมากขึๅน ละดຌวยนวัตกรรมลๅ้าหนຌาทาง
ทคนลยีทีไทันสมัยของสถานบันสริมความงาม ละการหาขຌอมูลของผูຌบริภคมาป็นอยางดี ท้า฿หຌ
ผูຌบริภคนิยมท้าศัลยกรรมสริมความงามพืไอความมัไน฿จป็นจ้านวนมาก ละอนาคตขຌางหนຌามูลคาธุรกิจนีๅ
จะติบตมากขึๅน ิศุภวรรณ วราภรณ์ละมนต์ชัย วงษ์กิตติเกรวัล, โ55่ี 

นอกจากนีๅ ปัจจัยทีไท้า฿หຌคนเทยยอมรับการท้าศัลยกรรมพืไอความงาม ละหันมาท้าศัลยกรรม
พืไอความงามมากขึๅน นืไองจากเดຌรับอิทธิพลของสืไอตาง โ ดยฉพาะกระสกาหลี หรือทีไรียกวา สืไอ
กาหลี ทีไขຌามากระตุຌน ท้า฿หຌคนเทย฿ส฿จกับบุคลิกหนຌาตามากขึๅน ทัๅง฿นรูปบบผาตัด ละเมผาตัด สืไอ
ประภทนีๅมีผลตอความคิด ความชืไอ ละคานิยมของบุคคล฿นสังคมเทย฿นรืไองความสวยงามของรางกาย 
ละสงสริมคานิยมการท้าศัลยกรรมมากขึๅน ิปรีชา พันธ์นน ละคณะ , โ55แี ดังนัๅนสืไอมวลชนจึงป็น
ครืไองมือส้าคัญทีไมีศักยภาพทีไจะผยพรขาวสารเปยังประชาชนหรือขຌาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌงายยิไงขึๅน ชน
สืไอสิงพิมพ์ สืไอวิทยุทรทัศน์ ละสืไอ฿นรูปบบตาง โ ทีไผานระบบอินตอร์นใต ละสามารถน้าขาวสารทีไ
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เดຌรับเปปรับ฿ชຌ฿นชีวิตประจ้าวัน฿หຌกิดประยชน์ หรือน้ามาประกอบ฿นการตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมพืไอความ
งาม ิกวิท วงศ์สุรวัฒน์, โ5ไๆี ละอิทธิพลของสืไอออนเลน์มีผลตอความตัๅง฿จท้าศัลยกรรมของผูຌหญิง 
ิปราดา ยังสบาย, โ55่ี กระนัๅนการทีไธุรกิจการท้าศัลยกรรมพืไอความงามจะจริญติบตขึๅนนัๅน จึง
จ้าป็นตຌองท้า฿หຌผูຌหญิงหันมาท้าศัลยกรรมซๅ้า รวมเปถึงการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรมพืไอความงาม  

ขຌอมูลทีไเดຌรับจากการวิจัยนีๅ ท้า฿หຌหในวาอิทธิพลของสืไอละประสบการณ์การท้าศัลยกรรมพืไอ
ความงาม น้าเปสูความพึงพอ฿จ฿นสวนประสมทางการตลาด ็Ps การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้า ละการ
บอกตอกีไยวกับศัลยกรรมของผูຌหญิง อีกทัๅงสามารถขยายผล฿นการพัฒนาธุรกิจศัลยกรรมพืไอความงาม฿หຌ
มีความยัไงยืนตอเป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

แี  พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับสืไอ ทีไมีตอความพึงพอ฿จ฿นสวนประสมทาง
การตลาด ็Ps ของสถานบันสริมความงาม การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมพืไอความงามซๅ้า ละการบอกตอ
กีไยวกับศัลยกรรมพืไอความงาม 

โี  พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางประสบการณ์การท้าศัลยกรรม ทีไมีตอความพึงพอ฿จ฿นสวน
ประสมทางการตลาด ็Ps ของสถานบันสริมความงาม การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมพืไอความงามซๅ้า ละ
การบอกตอกีไยวกับศัลยกรรมพืไอความงาม 

 

ขอบขต฿นการวิจัย 

การวิจัยนีๅป็นการศึกษาฉพาะผูຌหญิงทีไปຂดรับสืไอกีไยวกับศัลยกรรม ละประสบการณ์฿นการ
ท้าศัลยกรรมพืไอความงาม ทีไมีผลตอความพึงพอ฿จ฿นสวนประสมทางการตลาด ็Ps การตัดสิน฿จ
ท้าศัลยกรรมซๅ้า ละการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรม ดยก้าหนดประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา คือ ผูຌหญิงทีไ มี
ประสบการณ์฿นการท้าศัลยกรรมพืไอความงาม โ55ๆ – โ55่ ทีไอาศัยอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ละ
ระยะวลา฿นการศึกษาวิจัยริไมตัๅงต ดือนธันวาคม โ55่ – มีนาคม โ55้  

 

นิยามศัพท์ 
การปຂดรับสืไอ หมายถึง ครือขายทีไ฿ชຌ฿นการลือกดูขຌอมูล ลักษณะความถีไ฿นการ฿ชຌงาน ชวงวลา

฿นการ฿ชຌงาน ละระยะวลา฿นการ฿ชຌงานกีไยวกับการศัลยกรรมพืไอความงาม 

ประสบการณ์การท้าศัลยกรรม หมายถึง จ้านวนจุดทีไคยท้าศัลยกรรม ดยบงป็น โ สวน คือ 
บบผาตัด เดຌก สริมจมูก ท้าตาสองชัๅน สริมหนຌาอก ผาตัดริมฝปาก ละบบเมผาตัด เดຌก ฉีดฟຂล
ลอร์ รຌอยเหมบทใอกซ์ สักคิๅว ลซอร์หนຌา฿ส 
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ความพึงพอ฿จ หมายถึง ความรูຌสึกทีไดีตอสวนประสมทางการตลาด ็Ps เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ 
ดຌานราคา ดຌานสถานทีไละสิไงอ้านวยความสะดวก ดຌานการสงสริมการตลาดละการบริการ ดຌานบุคคล 
ดຌานการบริการ ละดຌานสภาพวดลຌอมของสถาบันสริมความงาม 

การตัดสิน฿จท้าซๅ้า หมายถึง นวนຌมทีไผูຌหญิงจะกลับมา฿ชຌบริการศัลยกรรมพืไอความงาม ละมี
ความสน฿จตอบริการ฿นจุดอืไนของรางกาย  

การบอกตอ หมายถึง วิธีการสืไอสารระหวางบุคคล หรือการสนทนา฿นกลุมทีไท้าศัลยกรรม 
ประกอบดຌวย บอกตอดຌานผลิตภัณฑ์ ละบอกตอดຌานประสบการณ์สวนตัว  

ศัลยกรรมพืไอความงาม หมายถึง การปรับปลีไยนรูปลักษณ์ภายนอกของตน฿หຌตกตางเปจากดิม
พืไอทีไจะ฿หຌเดຌมาซึไงความงาม฿นอุดมคติของผูຌหญิง ดยขຌารับการผาตัดกับคลินิกศัลยกรรม พืไอตຌองการ
ปลีไยนปลง฿บหนຌาหรือรางกาย รวมเปถึงการฉีดสารตาง โ ขຌาสูรางกาย พืไอตຌองการ฿หຌตนองสวยงาม
ขึๅน 

 

นวคิดละทฤษฎีที่฿ชຌ฿นการวิจัย 

แ.  นวคิดละทฤษฏีการปิดรับสื่อ 

ยุพดี ฐิติกุลจริญ ิโ5ใ็ี ฿หຌความหมายวา ขาวสารทีไผูຌรับสารเดຌรับนัๅน ป็นปัจจัยส้าคัญทีไชวย
ประกอบการตัดสิน฿จกระท้าสิไง฿ดสิไงหนึไงของมนุษย์ ซึไงความตຌองการปຂดรับขาวสารจะพิไมมากขึๅน กใ
ตอมืไอขาดความมัไน฿จ หรือเมน฿จ฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไง Charles k. Atkin (แ้็ใี กลาววา มนุษย์ทีไปຂดรับ
ขาวสารมากทาเหร ยอมป็นมนุษย์ทีไทันตอหตุการณ์ละป็นบุคคลทีไทันสมัย ผูຌรับสารตละคนจะมี
กระบวนการลือกสรรขาวสารทีไตกตางกันเปตามประสบการณ์ ความตຌองการ ความชืไอ ทัศนคติ 
ความรูຌสึกนึกคิด ฯลฯ Schamm & Atkin (อຌางถึง฿นวิลาลัณย์ รืองปฎิกาณ์, โ5ไๆี กลาววา การลือก
ปຂดรับสืไอของผูຌรับสารเวຌ฿นลักษณะดียวกันวา ผูຌรับสารมีนวนຌมทีไจะลือกปຂดรับสืไอทีไสามารถจัดหามาเดຌ
ละสะดวก฿นการปຂดรับมากทีไสุด รวมถึงป็นสืไอทีไผูຌรับสารปຂดรับป็นประจ้า ยุภาพร ขจรกศล ิโ55ๆี 
กลาววา ส้าหรับผูຌประกอบกิจการดຌานศัลยกรรมสริมความงาม฿นประทศเทย นิยมสืไอสารเปยังกลุม
ผูຌบริภคทีไป็นสตรีป็นสวน฿หญ ดยมีการปรียบทียบภาพถายกอนละหลังการท้าศัลยกรรมการ฿ชຌบุคคล
ทีไมีชืไอสียงมารับรองผลจากการท้าศัลยกรรมสริมความงาม การบอกลาประสบการณ์ตรงของผูຌ฿ชຌบริการ 
ซึไงวิธีการน้าสนอหลานีๅถือเดຌวาป็นกลวิธีทีไท้า฿หຌผูຌอานกิดการรียนรูຌกีไยวกับศัลยกรรมพืไอความงาม 

2. นวคิดละทฤษฏีประสบการณ์  
สมาคมการตลาดหงสหรัฐอมริกา หรือ American Marketing Association: AMA เดຌ฿หຌนิยาม

ของบรนด์เวຌวา บรนด์ คือ ชืไอ ลักษณะ สัญลักษณ์ หรือการออกบบ หรือการผสมผสานทัๅงหมดของสิไง
ทีไกลาวมาพืไอป็นการระบุวาสินคຌาหรือ บริการนัๅน โ ป็นของ฿คร บรนด์ยังตຌองมีการสรຌางความตระหนัก
รูຌ ิAwareness) ชืไอสียง ิReputation) ความดดดน ิProminence) ละอืไน โ ละบรนด์ยังป็นการ
สรຌางประสบการณ์รวมระหวางผูຌผลิตละผูຌบริภค ิAMA, โเแ5ี สอดคลຌองกับนวคิดของ ศิริกุล ลากัย
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กุล ิโ5ไ่ี กลาววา บรนด์ คือ ประสบการณ์ ละประสบการณ์ คือ สิไงทีไสรຌางความป็นบรนด์ ซึไงบ
รนด์เมสามารถสรຌางเดຌจากองค์ประกอบ฿ดองค์ประกอบ ดียว จะตຌองสรຌางจากหลายสิไงหลายอยาง ทุกสิไง
ทุกอยางมาผสมผสานรวมกันจนกิดขึๅนป็นสิไงทีไรารียกวาประสบการณ์ ของ บรนด์นัๅน โ อีกทัๅง 
Swystun (โเเ็ี กลาววา ประสบการณ์ จะตຌองถูกสรຌางขึๅน฿นจิต฿จของผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย บาง
ประสบการณ์ สามารถควบคุมเดຌ อาทิ บรรยากาศภาย฿นรຌาน การฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือรูปบบการ
฿หຌบริการ วใบเซต์ หรืออืไน โ ละบาง ประสบการณ์กใเมสามารถควบคุมเดຌ ชน การวิคราะห์วิจารณ์ ของ
นักขาว การสืไอสารบบปากตอปาก บรนด์ทีไขใงรงจะตຌองสรຌางการปฏิสัมพันธ์กับลูกคຌาเดຌอยางคงสຌน
คงวาซึไงผสานกันจน น้ามาซึไงประสบการณ์รวมทีไชัดจนละตกตาง ดຌานประสบการณ์การท้าศัลยกรรม฿น
ประทศเทย ละทพ วชวิสิฐ ิโ55็ี กลาววา ฿นปัจจุบันนัๅนผูຌหญิงเทยนิยมหันมาท้าศัลยกรรมพิไมมาก
ขึๅน ดยฉพาะการศัลยกรรมจมูกทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด฿นขณะนีๅ  
ใ. นวคิดละทฤษฏีความพึงพอ฿จ 

Maslow (แ้็เี กลาววา มนุษย์ป็นผูຌทีไมีความตຌองการอยูสมอ มืไอกิดความปรารถนาขึๅนกใจะมี
รงขับมืไอบรรลุวัตถุประสงค์ตามปງาหมายกใจะกิดความพึงพอ฿จความพึงพอ฿จ วิชัย หลืองธรรมชาติ 
ิโ5ใแี กลาววา ความพึงพอ฿จมีสวนกีไยวขຌองกับความตຌองการของมนุษย์ กลาวคือ ความพึงพอ฿จจะ
กิดขึๅนเดຌกใตอมืไอความตຌองการของมนุษย์เดຌรับการตอบสนอง Oliver (แ้่เี กลาววา ป็นการสดงออก
ทีไกิดจากการประมินประสบการณ์การซืๅอละการ฿ชຌสินคຌาละบริการความพึงพอ฿จของผูຌบริภค ป็นการ
สดงออกถึงความรูຌสึก฿นทางบวกของผูຌบริภคตอการบริการซึไงความรูຌสึกนีๅสามารถปรปลีไยนเดຌหลาย
ระดับตามปัจจัยทีไมีผลตอความพึงพอ฿จของผูຌบริภค ดยมีปัจจัยทีไส้าคัญ฿นดຌานสวนประสมการตลาด
บริการ ็Ps จากการศึกษาครัๅงนีๅ ป็นการศึกษา฿นสวนประสมการตลาดบริการ ็Ps ของสถาบันสริมความ
งาม สอดคลຌองกับศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะ ิโ5ไแี กลาววา นวคิดทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจสริมความงาม 
จะ฿ชຌสวนประสมการตลาด ิMarketing  Mix ) หรือ ็Ps ฿นการก้าหนดกลยุทธ์พืไอ฿หຌธุรกิจประสบ
ความส้ารใจ อีกทัๅงจิตตินันท์ ดชะคุปต์ ิโ5ใ้ี กลาววา ความพึงพอ฿จของผูຌบริภค จะสดงออกถึง
ความรูຌสึก฿นทางบวกหรือทางลบนัๅนขึๅนอยูกับสวนประสบทางการตลาด ็Ps ซึไงประกอบดຌวย ดຌาน
ผลิตภัณฑ์บริการ ดຌานราคาคาบริการ ดຌานสถานทีไบริการ ดຌานการสงสริมนะน้าบริการ ดຌานบุคคล ดຌาน
กระบวนการบริการ ละดຌานสภาพวดลຌอมของการบริการ  
ไ. นวคิดละทฤษฏีการตัดสิน฿จซื อซ  า 

Kim, Galliers, Shin, Han, & Kim (โเแโี กลาววา การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์หรือการรับบริการ
กับผูຌผลิตรายดิมทีไมีผลมากิดจากความพึงพอ฿จ฿นตัวผลิตภัณฑ์ละการบริการดังกลาวสืบนืไองจากการ
ตัดสิน฿จ฿นครัๅงรกทีไอาจกิดเดຌจากปัจจัยทัๅงภาย฿นละภายนอก฿นตัวของผูຌบริภคองป็นหลัก 
Gounaris, Dimitriadis & Stathakopoulos (โเแเี กลาวา การทีไผูຌบริภคพิจารณาตัดสิน฿จซืๅอ฿นสินคຌา
หรือบริการอยาง฿ด โ มาป็นระยะวลาหนึไงลຌว ดยท้าการซืๅอหรือ฿ชຌบริการจากผูຌ฿หຌบริการรายดิมอยาง
ตอนืไอง Anderson (โเเๆี กลาววา การขายทีไจะประสบความส้ารใจเดຌนัๅนอาจพิจารณาเดຌจากการทีไ
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ลูกคຌามีการซืๅอซๅ้า ซึไงการซืๅอซๅ้าจะกิดขึๅนเดຌจากการทีไลูกคຌามีความชืไอมัไน฿นตัวสินคຌาหรือบริการป็น
พืๅนฐาน ความชืไอถือเวຌวาง฿จเดຌ Hellier, Geursen, Carr & Richard (โเเใี กลาววา ป็นลักษณะของ
การตัดสิน฿จดยสวนบุคคลกีไยวกับการซืๅอสินคຌาหรือบริการซๅ้าอีกครัๅงตอมา ดยท้าการซืๅอสินคຌาหรือ฿ชຌ
บริการจากบริษัทดิม ดย฿นการตัดสิน฿จซืๅอครัๅงรกมักจะป็นตัวชีๅหรือคาดการณ์พฤติกรรม฿นการซืๅอซๅ้า
ครัๅงตอมาเดຌ Ehrenberg (แ้็โี กลาววา กอนทีไผูຌบริภคจะตัดสิน฿จซืๅอผูຌบริภคตຌองมีทัศนคติทีไดีละกิด
ประสบการณ์จากการทดลอง฿ชຌครัๅงกอน ละอิทธิพลภายนอก ชน การสงสริมการตลาดดຌวยกิจกรรมการ
ฆษณา การลดลก จก ถม การขายดย฿ชຌพนักงานขาย การพบหในสินคຌาการตัๅงราคา บรรจุภัณฑ์ รวม
เปถึงการบอกตอ ซึไงปัจจัยหลานีๅจะสงผลเปถึงการตัดสิน฿จซืๅอ การ฿ชຌสินคຌาหรือบริการ ละความรูຌสึกพึง
พอ฿จหลังการ฿ชຌสินคຌาหรือการรับบริการตาง โ จนปรปลีไยนเปป็นทัศนคติทีไดีตอตราสินคຌา Kotler & 

Keller (โเเๆี กลาววา ความพึงพอ฿จหรือความเมพึงพอ฿จตอสินคຌาจะมีผลตอพฤติกรรมทีไตามมา ถຌา
ลูกคຌากิดความพึงพอ฿จจะมีอกาสกลับมาซืๅอสินคຌาซๅ้าหรือ฿ชຌบริการซๅ้าอีก 

5. นวคิดละทฤษฏีการบอกตอ 

Assael (แ้้่ี กลาววา การสืไอสารบบบอกตอป็นการสืไอสารระหวางบุคคลตัๅงต โ คนขึๅนเป 
ซึไงอาจป็นสมาชิกของกลุมอຌางอิงหรือลูกคຌากับพนักงานขายกใเดຌ ซึไงกลุมคนหลานีๅตางกใเดຌรับอิทธิพลจาก
การสืไอสารบบบอกตอ Silverman (โเเแี กลาววา คนราท้าการตัดสิน฿จซืๅอครัๅงส้าคัญ มักจะมาจาก
ค้านะน้าของพืไอนฝูง ทีไปรึกษาหรือผูຌชีไยวชาญละการสืไอสารบบปากตอปากยังกิดขึๅนองตาม
ธรรมชาติ สาหตุทีไผูຌบริภค฿หຌความชืไอถือการสืไอสารบบบอกตอปากนาจะป็นพราะผูຌบริภคชืไอวาการ
สืไอสารบบบอกตอป็นการสืไอสารทีไมิเดຌกระท้าพืไอการคຌาละนอกหนือการควบคุมของจຌาของสินคຌา 
พราะคนสงขຌอมูลองกใเมมีสวนเดຌสวนสียอะเรกับการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภคนัๅนโลย Nielsen Global 

Online Consumer Survey (โเเ้ี ิอຌางถึง฿นวัฒนี ภูวทิศ, โ55ไีกลาววา ผูຌบริภครຌอยละ ้เ ฿หຌความ
ชืไอถือค้า นะน้าของบุคคลอืไน ทัๅงนีๅผูຌบริภครຌอยละ ็เ ลือกชืไอถือความคิดหในทีไเดຌรับจากสืไอออนเลน์ 
นอกจากนัๅนการท้าการตลาดบบบอกตอ฿นสืไอออนเลน์ ยังป็นกลยุทธ์ทีไนักการตลาดเมจ้าป็นตຌอง฿ชຌงิน
ลงทุนมากทาการท าการตลาด฿นรูปบบดิม ตตຌองหันมามุงนຌน฿หຌความส้าคัญกับการคัดลือกผูຌทรง
อิทธิพลทีไมีประสิทธิภาพ ละค้านึงถึงความถูกตຌองละความนาชืไอถือของขຌอมูลขาวสารประกอบกัน 
พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไน้าสนอสามารถสืไอสารรืไองราวของตราสินคຌาเปสูผูຌบริภค฿หຌเดຌตามทีไคาดหวัง  
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กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

จากการทบทวนนวคิดละทฤษฎี ผูຌวิจัยเดຌตัๅงสมมติฐาน ดังนีๅ  
สมมติฐานทีไ แ  การปຂดรับสืไอ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ฿นสวนประสมทางการตลาด ็Ps 

ของสถาบันสริมความงาม การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้า ละการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรมของผูຌหญิงทีไ
ท้าศัลยกรรมพืไอความงาม 

สมมติฐานทีไ โ  ประสบการณ์การท้าศัลยกรรม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ฿นสวนประสม
ทางการตลาด ็Ps ของสถาบันสริมความงาม การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้า ละการบอกตอกีไยวกับ
ศัลยกรรมของผูຌหญิงทีไท้าศัลยกรรมพืไอความงาม 

 

วิธีการด านินการวิจัย 

งานวิจัยมีวิธีการด้านินการวิจัย ดังตอเปนีๅ 
แี  ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ คือ ศึกษาผูຌหญิงทีไมีประสบการณ์฿นการท้าศัลยกรรมพืไอความ

งาม ชวงป พ.ศ. โ55ๆ – โ55่ อาศัยอยู฿นขตพืๅนทีไกรุงทพมหานครทัๅงหมด ไเเ คน ผูຌวิจัย฿ชຌทฤษฎีบบ
฿ชຌความนาจะป็น ิProbability Sampling) ดย฿ชຌการสุมตัวอยางบบหลายขัๅนตอน ิMulti-stage 

Random Sampling) ดยมีขัๅนตอน ดังนีๅ 
• ขัๅนตอนทีไ  แ ลือกสถาบันสริมความงาม ฿นขตพืๅนทีไกรุงทพมหานคร ดังนีๅ  แี 

Medmetic by Meko โี Bangkok Clinic Beauty Express ใี Yanhee International Hospital ไี 
Kongju Clinic 5ี รงพยาบาลศัลยกรรมตกตงกมล ๆี VR International Makeover Clinic    ็ี 
Authentic Clinic ่ี รสิตาคลินิก ้ี The แ Clinic แเี รัสมิ์ภูมิคลินิก ิปารดา ยังสบาย, โ55่ี 

• ขัๅนตอนทีไ โ สุมตัวอยางบบงาย ิSimple Random Sampling) ดยการจับสลาก พืไอ
คัดลือกสถานบันทีไจะป็นกลุมตัวอยาง พบวา สถาบันทีไป็นกลุมตัวอยาง เดຌก แี Medmetic by Meko 

โี Bangkok Clinic Beauty Express ใี Yanhee International Hospital ไี Authentic Clinic 5ี รสิ
ตาคลินิก 

• ขัๅนตอนทีไ ใ ฿ชຌการสุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Sampling) ละกใบขຌอมูลกับ
กลุมตัวอยางท้าศัลยกรรม฿นสถาบันสริมความงาม 

• ขัๅนตอนทีไ ไ  ฿ชຌการสุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Sampling) ดยท้าการจก
บบสอบถาม฿หຌกผูຌทีไคยท้าศัลยกรรม ดຌวยวิธีการสงบบสอบถามออนเลน์ ดยท้าการสงบบสอบถาม
฿นกลุมกีไยวกับศัลยกรรมพืไอความงาม ผานชองทางฟสบุຍค ิFacebook) 

โ. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็นบบสอบถาม ซึไงเดຌท้าการทดสอบความตรง 
ิValidity) ละความชืไอถือเดຌ ิReliability) ของบบสอบถามกอนน้าเปกใบขຌอมูลจริง คา IOC ทีไเดຌคือ 
ืแ ทัๅงหมดซึไงหมายถึงวา ผูຌชีไยวชาญเดຌท้าการพิจารณาบบสอบถามลຌวลงมติวา นืๅอหา การ฿ชຌภาษา
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ละครงสรຌางของบบสอบถามถูกตຌอง ละคาความชืไอมัไนของบบสอบถาม ดย฿ชຌคาสัมประสิทธิ์ 
ิCronbach’s Alpha Coefficient) เดຌผลสรุปวา บบสอบถามมีความชืไอมัไน 

ใ. การวิคราะห์ขຌอมูล ฿ชຌปรกรมประมวลผลคอมพิวตอร์ส้ารใจรูป ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลชิง
สถิติ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌการวิคราะห์ชิงพรรณนา ิDescriptive Statistic) พืไออธิบายลักษณะทางประชากรของ
ผูຌตอบบบสอบถาม พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ประสบการณ์การท้าศัลยกรรมพืไอความงาม ความพึงพอ฿จ 
การตัดสิน฿จท้าซๅ้า ละการบอกตอ นอกจากนีๅผูຌวิจัย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน ิ Inferential Statistic) พืไอ
ทดสอบสมมติฐานทีไตัๅงอาเวຌ ดย฿ชຌคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พียร์สัน ิPearson Correlation 

Coefficient) 

 

ผลการวิจัยละการอภิปรายผล 

กลุมตัวอยางทัๅงหมด ไเเ คน ผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมดป็นพศหญิง มีชวงอายุระหวาง แ่-โ5 
ป ิรຌอยละ 5แี มีสถานภาพสด ิรຌอยละ ็้.่ี มีระดับการศึกษาทีไระดับปริญญาตรี ิรຌอยละ ่เ.ใี 
ประกอบอาชีพพนักงานอกชนละนักรียน / นิสิต / นักศึกษา ิรຌอยละ โ่ี ละมีรายเดຌตอดือน โเุเเแ 

– ใเุเเเ บาท ิรຌอยละ ใไี 
กลุมตัวอยางมีการปຂดรับขาวสารกีไยวกับศัลยกรรมผานสืไออินตอร์นใตมากทีไสุด ิรຌอยละ ไ5.็ี 

รองลงมา คือ บุคคล ิรຌอยละ โใ.้ี ละวิทยุทรทัศน์ ิรຌอยละ แแ.้ีมีความถีไ฿นปຂดรับข าวสารกีไยวกับ
ศัลยกรรม แ – โ ครัๅงตอสัปดาห์ ิรຌอยละ ๆ็ี ฿นชวงวลา โเ.เแ-เเ.เเ น. ิรຌอยละ ไใ.่ี ละระยะวลา
฿นการปຂดรับขาวสารกีไยวกับศัลยกรรมเมกิน โ ชัไวมง ิรຌอยละ ไ5.่ี 

ซึไง฿นชวงป พ.ศ. โ55ๆ – โ55่ กลุมตัวอยางมีการท้าศัลยกรรมประภท สริมจมูกมากทีไสุด ิรຌอย
ละ ใเี รองลงมา คือ ลซอร์หนຌา฿ส ิรຌอยละ แๆ.็ี ละสักคิๅว ิรຌอยละ แ5.โี ทีไ หลือป็นการ
ท้าศัลยกรรมพืไอความงามดຌานอืไน โ เดຌก รຌอยเหมบทຍอกซ์ ตาสองชัๅน ฉีดฟຂลลอร์ สริมหนຌาอก ละ
ผาตัดริมฝปาก ตามล้าดับ 

ความพึงพอ฿จกีไยวกับสวนประสมทางการตลาด ็Ps ตอการท้าศัลยกรรมพืไอความงาม ดยรวม
อยู฿นระดับมาก พบวา มีความพึงพอ฿จ  ฿นรืไอง รืไอง สภาพวดลຌอมของการบริการ มากทีไสุด รองลงมา 
คือ ดຌานดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานบุคคล ดຌานราคา ดຌานกระบวนการบริการ ดຌานชองทางการจัดจ้าหนาย หรือ
คลินิกทีไท้าศัลยกรรม ละดຌานดຌานสงสริมการตลาด ละมืไอพิจารณา฿นตละดຌานดยละอียด พบวา  

แี ดຌานสภาพวดลຌอมของการบริการ ดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด มืไอพิจารณาดย
ละอียด พบวา มีความพึงพอ฿จ฿นความสะอาดของคลินิกศัลยกรรม มากทีไสุด รองลงมา คือ ความสวยงาม
ของคลินิกศัลยกรรม 

โี ดຌานผลิตภัณฑ์ ดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด มืไอพิจารณาดยละอียด พบวา มีความพึง
พอ฿จ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานมีการรองรับอยางถูกตຌอง ละคลินิกท้าศัลยกรรมมีภาพลักษณ์ทีไ
ดี มากทีไสุดทากับ รองลงมา คือ พทย์มีความชีไยวชาญ ละผลิตภัณฑ์มี฿หຌลือกหลายหลาย 
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 ใี ดຌานบุคคล ดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด มืไอพิจารณาดยละอียด พบวา มีความพึง
พอ฿จ฿นรืไองผูຌ฿หຌบริการ฿หຌความ฿ส฿จกับผูຌขຌารับการท้าศัลยกรรม รองลงมา คือ ผูຌ฿หຌบริการคอย฿หຌขຌอมูล
กีไยวกับการท้าศัลยกรรม ผูຌ฿หຌบริการมีมนุษยสัมพันธ์ทีไดี ละผูຌ฿หຌบริการพูดจาสุภาพรียบรຌอย 

ไี ดຌานราคา ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาดยละอียด พบวา มีความพึงพอ฿จ฿น
ราคาหมาะสมกับผลของการท้าศัลยกรรมทีไเดຌรับ มากทีไสุด รองลงมา คือ ราคาหมาะสมกับบริการทีไเดຌรับ 
ละราคาหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

5ี ดຌานกระบวนการบริการ ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาดยละอียด พบวา มี
ความพึงพอ฿จ฿นความขຌมงวดของการขຌา-ออก ละมีระบบรักษาความปลอดภัย มากทีไสุด รองลงมา คือ 
วลานัดขຌารับการท้าศัลยกรรมมีการจัดคิวเดຌอยางหมาะสม ละการก้าหนดกฎระบียบ ชน ตຌองปลีไยน
ชุดกอนขຌารับการท้าศัลยกรรม ป็นตຌน ทากัน 

ๆี ดຌานชองทางการจัดจ้าหนาย หรือคลินิกทีไท้าศัลยกรรม ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอ
พิจารณาดยละอียด พบวา มีความพึงพอ฿จ฿นมีจ้านวนสาขามาก รองลงมา คือ วันละวลาปຂด – ปຂด 
ท้าการของรຌานชัดจน ทรศัพท์ติดตอสะดวก ละการดินทางงายละสะดวก 

็ี ดຌานดຌานสงสริมการตลาด ดยรวมอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาดยละอียด พบวา มี
ความพึงพอ฿จ฿น มีการฆษณาผานชืไอทางสืไอสารตาง โ ชนอินตอร์นใต ผนปງาย ผนพับ ฯลฯ รองลงมา 
คือ การจຌงขຌอมูลรายละอียดของการขຌารับบริการ฿นตละรายการเวຌอยางชัดจน ละมีคูปอง หรือ
สวนลด฿นการท้าศัลยกรรม ดังตารางทีไ แ 

ตารางท่ี แ สดงคาฉลีไยความพึงพอ฿จ฿นสวนประสมทางการตลาด ็Ps ของผูຌหญิงทีไท้าศัลยกรรม 

ความพึงพอ฿จ฿นสวนประสม 

ทางการตลาด 7Ps 
M ความหมาย 

สภาพวดลຌอมของการบริการ 4.34 มากทีไสุด 

ดຌานผลิตภัณฑ์ 4.26 มากทีไสุด 

บุคคล 4.23 มากทีไสุด 

ดຌานราคา 4.16 มาก 

ดຌานกระบวนการบริการ 4.13 มาก 

ชองทางการจัดจ้าหนาย 4.09 มาก 

ดຌานสงสริมการตลาด 4.05 มาก 

 

การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้า กลุมตัวอยางมีความตัๅง฿จ฿ชຌบริการซๅ้าหรือนวนຌมทีไจะ฿ชຌบริการทีไ
คลินิก฿หมกับการท้าศัลยกรรมจุด฿หม มากทีไสุด รองลงมา คือ นวนຌมทีไจะ฿ชຌบริการทีไคลินิกดิมกับการ
ท้าศัลยกรรมจุดดิม นวนຌมทีไจะ฿ชຌบริการทีไคลินิก฿หมกับการท้าศัลยกรรมจุดดิม ละนวนຌมทีไจะ฿ชຌ
บริการทีไคลินิกดิมกับการท้าศัลยกรรมจุด฿หม ดังตารางทีไ โ 
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ตารางท่ี 2 สดงคาฉลีไยการตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้าของผูຌหญิง 
การตัดสิน฿จท าศัลยกรรมซ  า M ความหมาย 

นวนຌมทีไจะ฿ชຌบริการทีไคลินิก฿หมกับการ
ท้าศัลยกรรมจุด฿หม 

4.04 มาก 

นวนຌมทีไจะ฿ชຌบริการทีไคลินิกดิมกับการ
ท้าศัลยกรรมจุดดิม 

3.91 มาก 

นวนຌมทีไจะ฿ชຌบริการทีไคลินิก฿หมกับการ
ท้าศัลยกรรมจุดดิม 

3.83 มาก 

นวนຌมทีไจะ฿ชຌบริการทีไคลินิกดิมกับการ
ท้าศัลยกรรมจุด฿หม 

3.77 มาก 

 

การบอกตอ กลุมตัวอยางทัๅงหมดมีการบอกตอ ซึไงกลุมตัวอยางตຌองการบอกตอกีไยวกับขຌอมูล
คลินิกละผลิตภัณฑ์  ิมืไอมีคนถามี มากทีไสุด รองลงมา คือ บอกตอกีไยวกับประสบการณ์สวนตัว ิมืไอมี
คนถามี บอกตอกีไยวกับประสบการณ์สวนตัว ิมຌเมมีคนถามี ละบอกตอกีไยวกับขຌอมูลคลินิกละ
ผลิตภัณฑ์ ิมຌเมมีคนถามี ดังตารางทีไ ใ 

 

ตารางท่ี ใ สดงคาฉลีไยการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรมของผูຌหญิง 
การบอกตอกี่ยวกับศัลยกรรม M ความหมาย 

บอกตอกีไยวกับขຌอมูลคลินิกละผลิตภัณฑ์  
ิมืไอมีคนถามี 

4.36 มากทีไสุด 

บอกตอกีไยวกับประสบการณ์สวนตัว  
ิมืไอมีคนถามี 

4.12 มาก 

บอกตอกีไยวกับประสบการณ์สวนตัว  
ิมຌเมมีคนถามี 

3.92 มาก 

บอกตอกีไยวกับขຌอมูลคลินิกละผลิตภัณฑ์  
ิมຌเมมีคนถามี 

3.91 มาก 

 

การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

แี  สมมติฐานทีไ แ การปຂดรับสืไอมีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ฿นสวนประสมทางการตลาด 
็Ps การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้า ละการบอกตอ  

ผลการวิจัยพบวา ดຌานการปຂดรับสืไอมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอ฿จสวนประสมทาง
การตลาด ็Ps ทีไระดับนัยยะส้าคัญ เ.เเเ กลาวคือ มืไอผูຌหญิงทีไท้าศัลยกรรมมีการปຂดรับขาวสารกีไยวกับ
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ศัลยกรรมมาก กใจะท้า฿หຌกิดความพึงพอ฿จดยรวม฿นตามปัจจัยส้าคัญทัๅง ็Ps มาก จากผลการวิจัย
สอดคลຌองกับสมปรารถนา พรหมชวย ิโ55โี พบวา การท้าธุรกิจสริมความงาม ตຌองการ฿ชຌสืไอ
อินตอร์นใต พืไอป็นชຌองทาง฿นการขຌาถึงกลุมปງาหมาย พืไอสามารถพิไมจ้านวนลูกคຌา สรຌางความภักดี
ของลูกคຌา อีกทัๅงลูกคຌายังกิดความพึงพอ฿จอีกดຌวย ดังนัๅนลຌวธรรมชาติของมนุษย์จะมีการปຂดรับขาวสาร
อยูตลอดวลา สะทຌอน฿หຌหในวาผูຌหญิงทีไท้าศัลยกรรมพืไอความงาม มีความตຌองการทีไจะปຂดรับขาวสาร
กีไยวกับศัลยกรรม พืไอ฿หຌทราบขຌอมูลละป็นนวทาง฿นการท้าศัลยกรรม฿นครัๅงตอเป ซึไงความตຌองการ
ป็นหนึไง฿นปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการลือกปຂดรับขาวสารของมนุษย์ทัๅงสิๅน ิTodd Hunt and Brent d. 

Ruben, แ้้ใี ชน ถຌาผูຌหญิงตຌองการทราบขຌอมูลกีไยวกับศัลยกรรมพืไอความงาม กใมีการคຌนควຌาขຌอมูล
จากสืไอตาง โ ดยฉพาะอยางยิไง คือ สืไออินตอร์นใต นืไองจากผลการวิจัย พบวา ผูຌหญิงปຂดรับขาวสาร
จากสืไออินตอร์นใตมากทีไสุด รองลงมา คือ บุคคล ละสืไอวิทยุทรทัศน์ ป็นตຌน  

จากผลการวิจัยยังพบวา การปຂดรับสืไอมีความสัมพันธ์ทางลบกับการตัดสิน฿จท้าซๅ้า ทีไระดับนัยยะ
ส้าคัญ เ.เเเ กลาวคือ กลาวคือ มืไอผูຌหญิงทีไท้าศัลยกรรมมีการปຂดรับขาวสารกีไยวกับศัลยกรรมมาก ต
จะมีการตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมพืไอความงามนຌอย ซึไงจะหในเดຌวาการปຂดรับขาวสารกีไยวกับศัลยกรรมมาก
ขึๅน เมเดຌสงผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมพืไอความงามซๅ้าของผูຌหญิง ตป็นพียงการสงผลตอ
การน้าขຌอมูลเปป็นนวทางหรือประยุกต์฿ชຌ฿นการประกอบการตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมคนัไนอง ซึไง
ผลงานวิจัยเมสอดคลຌองกับ พัทธนันท์ ดใดกຌว ิโ55ไี พบวา ประชาชนมีการปຂดรับขຌอมู ลขาวสาร
กีไยวกับประทศกาหลีมาก กใยิไงมีพฤติกรรมการบริภคสินคຌากาหลีมากตามเปดຌวยชนกัน ตอยางเรการ
ตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้านัๅน อาจมีปัจจัยดຌานอืไน โ ขຌามาประกอบการตัดสิน฿จ ดังนัๅนลຌวการตัดสิน฿จซืๅอ
หรือการรับบริการซๅ้า ตຌองมีผลมาจากความพึงพอ฿จนืไองจากการตัดสิน฿จ฿นครัๅงรก ิKim, Galliers, 

Shin, Han & Kim, โเแโี ซึไงความพึงพอ฿จหรือความเมพึงพอ฿จตอสินคຌาจะมีผลตอพฤติกรรมทีไตามมา 
ถຌาลูกคຌากิดความพึงพอ฿จจะมีอกาสอยางมากทีไจะซืๅอสินคຌาซๅ้าอีก ิKotler & Keller, โเเๆี  

จากผลการวิจัยยังพบอีกวา การปຂดรับสืไอมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบอกตอของผูຌหญิงทีไ
ท้าศัลยกรรมพืไอความงาม ทีไระดับนัยยะส้าคัญ เ.เเเ กลาวคือ กลาวคือ มืไอผูຌหญิงทีไท้าศัลยกรรมมีการ
ปຂดรับขาวสารกีไยวกับศัลยกรรมมาก ตจะการบอกตอกีไยวกับพืไอความงามนຌอย ดังนัๅนลຌวการปຂดรับ
ขาวสารกีไยวกับศัลยกรรมมากนัๅนเมเดຌสงผลตอพฤติกรรมการบอกตอขຌอมูลขาวสาร ตอาจป็นพียง
ปຂดรับขาวสาร พืไอกใบขຌอมูลเวຌป็นความรูຌสวนตัว จนสามารถกลายป็นผูຌมีความรูຌความชียวชาญกีไยวกับ
ศัลยกรรมพืไอความงาม ซึไงผลการวิจัยเมสอดสอดคลຌองกับประสริฐ กวินนิพันธ์ ิโ55ๆี พบวา ผูຌบริภคมี
ความตຌองการทีไจะบอกตอ กีไยวกับคุณสมบัติของสินคຌา ละนะน้า฿หຌผูຌอืไน฿ชຌสินคຌา ชนนีๅลຌวการบอกตอ
ของผลการวิจัยครัๅงนีๅเมเดຌขึๅนอยูกับการปຂดรับขาวสารมาก ตอยางเรการสืไอสารบบบอกตอ ป็นชอง
ทางการสืไอสารทีไส้าคัญทีไจะบอกรืไองราว ขຌอมูลกีไยวกับสินคຌาละบริการตาง โ ซึไงมีพลัง฿นดຌานการพร 
กระจายขาวสาร ละการมีอิทธิพล฿นการตัดสิน฿จซืๅอ ดังทีไ Silverman,  โเเแ กลาววา การสืไอสารบบ
ปากตอปากจะขึๅนองตามธรรมชาติ ดยทีไเมจ้าป็นตຌองคอยยืนก้ากับอยูขຌาง โ นัไนอง  
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โี สมมติฐานทีไ โ ประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอ฿จ฿นสวนประสมทางการตลาด ็Ps 

การตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมซๅ้า ละการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรมของผูຌหญิงทีไท้าศัลยกรรมพืไอความงาม 

ผลการวิจัยพบวา ประสบการณ์การท้าศัลยกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอ฿จดยรวม
฿นสวนประสมทางการตลาด ็Ps ทีไระดับนัยส้าคัญทางสถิติ เ.เเแ กลาวคือ มืไอผูຌหญิงทีไมีประสบการณ์฿น
การท้าศัลยกรรมพืไอความงามมาก ยิไงท้า฿หຌกิดความพึงพอ฿จดยรวม฿นตามปัจจัยส้าคัญทัๅง ็Ps มาก 
จากผลการวิจัยสอดคลຌองกับกัญญา ทิพย์รักษา ิโ55ไี พบวา นักศึกษาทีไคยมีประสบการณ์มีความพึง
พอ฿จ฿นการขຌารับบริการการท้าการศัลยกรรมความงาม สวน฿หญมีการสริมจมูกมากทีไสุด ละนักศึกษาทีไ
เมคยมีประสบการณ์การขຌารับบริการการท้าศัลยกรรมตมีนวคิดทีไจะท้าศัลยกรรมความงาม฿นอนาคต 
ดังนัๅน ประสบการณ์ตาง โ จะตຌองถูกสรຌางขึๅน฿นจิต฿จของผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย กลาวคือ ตຌองผานการ
ท้าศัลยกรรมมาลຌวอยางนຌอย แ ครัๅง พืไอจะกิดการทราบผลของความพึงพอ฿จนัๅน โ ดังทีไ Swystun, 

โเเ็ กลาววา ความพึงพอ฿จ฿นการบริการ ป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึไงทีไชวย฿หຌงานประสบความส้ารใจ
ดยฉพาะอยางยิไงงานทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการ ยอมมีความส้าคัญตอทัๅงผูຌ฿หຌบริการละผูຌรับบริการ 
ละมหาวิทยาลัยธรรมาธิราช ิโ5ไไี  กลาววา ความพึงพอ฿จ฿นการบริการ ป็นหนึไง฿นสวนประสม
การตลาด ็Ps ทีไชวย฿หຌงานประสบความส้ารใจดยฉพาะอยางยิไงงานทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการ ยอมมี
ความส้าคัญตอทัๅงผูຌ฿หຌบริการละผูຌรับบริการ 

จากผลการวิจัยยังพบวา ประสบการณ์การท้าศัลยกรรมพืไอความงามมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การตัดสิน฿จท้าซๅ้า ทีไระดับนัยส้าคัญทางสถิติ เ.เเแ กลาวคือ มืไอผูຌหญิงทีไมีประสบการณ์฿นการ
ท้าศัลยกรรมพืไอความงามมาก ยิไงท้า฿หຌกิดการตัดสิน฿จท้าศัลยกรรมพืไอความงามซๅ้ามาก จากผลการวิจัย
สอดคลຌองกับ พัชร์พิชา ปวันรักข์พงษ์ ิโ55โี พบวา นักสดงหญิงตัดสิน฿จศัลยกรรมสริมความงาม ป็น
ผลจาก฿นงของการป็นดารานักสดงทีไตຌองอาศัยหนຌาตา รูปรางละบุคลิกภาพทีไดูดีป็นองค์ประกอบ
ส้าคัญ ซึไงการท้าศัลยกรรมจมูก ป็นอันดับรกทีไคน฿นวงการบันทิงจะตຌองท้า ซึไงการมีหนຌาตาละ
บุคลิกภาพทีไดี จะสามารถน้าเปสูความส้ารใจเดຌ ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา การท้าศัลยกรรมบน฿บหนຌานัๅนป็นสิไง
ทีไชวยสรຌางความมัไน฿จตอผูຌพบหใน ผูຌทีไมีรูปราง฿บหนຌาทีไดี จะสามารถชวยสรຌางความนาดึงดูด฿จ ละ
นาชืไอถือมากขึๅน ิSolomon, โเเไี ละผูຌหญิงท้าศัลยกรรมพืไอความงาม พราะตຌองการปลีไยนปลง
ตนองเป฿นทางทีไดีขีๅน ิศิริลักษณ์ คชนิล, โ55เี อีกทัๅง ผูຌหญิงสวน฿หญมีประสบการณ์การท้าศัลยกรรม
จมูกกือบทัๅงหมด  

จากผลการวิจัยยังพบอีกวา ประสบการณ์การท้าศัลยกรรมพืไอความงามมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรมพืไอความงาม ทีไระดับนัยส้าคัญทางสถิติ เ.เเแ กลาวคือ มืไอผูຌหญิงทีไมี
ประสบการณ์฿นการท้าศัลยกรรมพืไอความงามมาก ยิไงท้า฿หຌกิดการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรมพืไอความ
งามมาก ึพิไมสอดคลຌองกับึจากผลการวิจัยยังสอดคลຌองกับผลงานวิจัยของ ประสริฐ กวินนิพันธ์ ิโ5ไๆี 
พบวา ผูຌบริภคมีการ฿ชຌสินคຌา ลຌวกิดความพึงพอ฿จ ละมีความตຌองการทีไจะบอกตอ กีไยวกับคุณสมบัติ
ของสินคຌา ละนะน้า฿หຌผูຌอืไน฿ชຌสินคຌา อยู฿นระดับมาก ดังนัๅนการทีไคนราท้าการตัดสิน฿จท้าศัลยกรรม 
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มักจะมาจากค้านะน้าของพืไอนฝูง หรือผูຌ ชีไยวชาญ ดยมีลักษณะการสืไอสารบบปากตอปาก 
ิSilverman, โเเแี ทัๅงนีๅยังสอดคลຌองกับ Nielsen Global Online Consumer Survey (โเเ้ี พบวา 
ผูຌบริภครຌอยละ ้เ ฿หຌความชืไอถือค้า นะน้าของบุคคลอืไน ชนนีๅลຌวผูຌทีไมีประสบการณ์การท้าศัลยกรรม
มาก กใจะป็นมีอิทธิ฿นบอกตอเปกีไยวกับประสบการณ์฿นการท้าศัลยกรรมพืไอความงามเปยังคน฿กลຌชิด 
ละคนอืไน โ พืไอป็นลกปลีไยนขຌอมูลละพูดคุยรืไองทีไตนองสน฿จ พรຌอมทัๅงรับความคิดหในพืไอ
ประมวลผลละตีความ กอนทีไจะตัดสิน฿จลือกท้าศัลยกรรมพืไอความงาม หรือท้าศัลยกรรมพืไอความงาม
ซๅ้า ดังนัๅนผูຌทีไเมคยผานการท้าศัลยกรรม฿ด โ มา กใมักจะสน฿จละขຌารับบริการตามค้าบอกกลาวของคนทีไ
มีประสบการณ์ท้าศัลยกรรมอีกดຌวย ิวัฒนี ภูวทิศ, โ55ไี  

 

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลเปประยุกต์฿ชຌ 
แี  ผูຌประกอบการท้าศัลยกรรม สามารถน้าผลวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจสริมความงาม พืไอ฿หຌ

ตอบสนองผูຌผูຌบริภคละพืไอความยัไงยืนของธุรกิจ 

โี  ผูຌประกอบธุรกิจพืไอความงามควรพิไมชองทางผยพรขาวสารทางสืไอออนเลน์ ประกอบกับ
รวมท้ากิจกรรมกับผูຌบริภคผานสืไอออนเลน์ ฿หຌผูຌบริภคมีอกาสคຌนหาขຌอมูล บงปันขຌอมูล ละมี ปฎิ
สัมพันธ์ผานทางวใบเซด์ หรือจัดกระทูຌหรือหຌองสนทนากีไยวกับศัลยกรรม ปຂดอกาส฿หຌผูຌบริภคละ
จຌาหนຌาทีไป็นผูຌกระจายขาวสารดຌวยการบอกตอกีไยวกับศัลยกรรมเปยังกลุมอืไน โ ซึไงสามารถความสัมพันธ์
ทีไดีตอกันระหวางผูຌประกอบการละผูຌบริภคกลุมปງาหมายปัจจุบัน ละขยายการกลุมปງาหมาย฿หมทาง
สังคมออนเลน์ 

ใี  พืไอพัฒนา฿หຌธุรกิจพืไอความงามป็นธุรกิจทีไยัไงยืน ความหมัไนควรรักษาประสิทธิภาพละ
พัฒนาคุณภาพของสวนประสมทางการตลาด ็Ps ของสถาบันสริมความงาม เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌาน
ราคา ดຌานชองทางการจัดจ้าหนาย หรือคลินิกทีไท้าศัลยกรรม ดຌานสงสริมการตลาด ดຌ านบุคคล ดຌาน
กระบวนการบริการ ดຌานสิไงวดลຌอมของบริการ 

ไี  ควรมุงพัฒนาสวนประสมทางการตลาด ฿นดຌานการสงสริมการตลาด ิPromotion) นืไองจาก 
ผลการวิจัย พบวา ผูຌบริภคมีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด ดังนัๅนควรพิไมการจัดปรมชัไนตาง โ พืไอ฿หຌลูกคຌา
กิดความพึงพอ฿จมากขึๅน อาทิชน จกคูปองสวนลด฿นการขຌามา฿ชຌบริการ฿นครัๅงตอเป หรือ฿หຌผูຌบริภค
รวมลนกมส์พืไอชิงรางวัล฿นการท้าศัลยกรรมพืไอความงาม ป็นตຌน 

 

ขຌอสนอนะ฿นการวิจัยครั งตอเป 

แี  งานวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ หากมีการศึกษาป็นงานวิจัยชิงคุณภาพ ดยมีการ
สัมภาษณ์ พืไอ฿หຌเดຌฐานขຌอมูลอันป็นประยชน์ทีไกวຌางขึๅน ละน้าเปพัฒนาธุรกิจสริมความงาม฿หຌยัไงยืน 
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึก 
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โี  ควรมีการศึกษาการรับรูຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับศัลยกรรม ผานทัๅงทางสืไอออนเลน์ ละสืไอ
ออฟเลน์ พืไอศึกษาปรียบทียบความตกตางกับการรับรูຌคุณคา ความพึงพอ฿จ ปัจจัย฿นการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาซๅ้าของผูຌบริภค ละการบอกตอ พืไอ฿หຌเดຌฐานขຌอมูลอันป็นประยชน์ทีไกวຌางขึๅน 

ใี  การศึกษาครัๅงนีๅ ศึกษาฉพาะผูຌหญิงทานัๅน หากมีการศึกษากีไยวกับศัลยกรรมพืไอความงาม฿น
ครัๅงตอเป ควรศึกษากลุมตัวอยางทีไป็นพศชาย หรือพศทีไสาม นืไองจากมีการท้าศัลยกรรมเมมีพียงค
ผูຌหญิงพียงพศดียว ต฿นปัจจุบันผูຌชายหรือพศทีไสามกใหันมาสน฿จท้าศัลยกรรมพิไมขึๅน ละการ
ท้าศัลยกรรมเดຌขຌามามีบทบาทตอทุกพศมากขึๅน 

  
อกสารอຌางอิง 
ภาษาเทย 

กชกรณ์ สรีฉันทฤกษ์ .  ิโ55แี . วาทกรรมความงามของผูຌหญิง฿นสังคมเทย: มุมมองพหุมิติ . 
กรุงทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

กวิท วงศ์สุรวัฒน์. ิโ5ไๆี. รายงานการวิจัยรืไองการพัฒนาขีดสมรรถนะของสวนกลางละสวน ภู มิ ภ า ค
฿นการก้ากับดูลองค์กรปกครองทิๅงถิไน. กรุงทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 

จิตตินันท์ ดชะคุปต์. ิโ5ใ้ี. จตคติละความพึงพอ฿จ฿นการบริการ ฿น จิตวิทยาการบริการ  ิหน วยทีไ 
่-แ5ี ิพิมพ์ครัๅงทีไ โี. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช. 

 ทพ   วชวิ สิ ฐ .  ิ โ55็ ี .  หญิ ง เทย พึไ งพาศั ล ยกรรม  ตຌ น หตุ ข าดความมัไ น ฿ จ .  สื บคຌ นจ าก 
http://women.kapook.com/viewโ็5แ็.html. 

ประทศทีไมีสถิติการท้าศัลยกรรมมากทีไสุดของลก. ิม.ป.ป.ี. สืบคຌนมืไอ แ สิงหาคม โ55่ , จาก 
http://www.uasean.com/kerobowเแ/็โ้. 

ประสริฐ กวินนิพันธ์. ิโ5ไๆี. ความพึงพอ฿จละความตຌองการบอกตอของผูຌบริภคภายหลังการ ซืๅอละ฿ชຌ
บริการผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์คอตตຌ ิCOTTO) (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ, กรุงทพมหานคร 

ปราดา ยังสบาย. ิโ55่ี. อิทธิพลของสืไอออนเลน์ ิOnline media) ทีไมีผลตอความตัๅง฿จท้าศัลยกรรมของ
ผูຌ ห ญิ ง ฿ น  ข ต ก รุ ง  ท พ ม ห า น ค ร .  สื บ คຌ น จ า ก 
http://gscm.nida.ac.th/gscmconference/images/Proceeding/โ55่/โ-โ.pdf 

ปรีชา พันธ์นน, ละคณะ. ิโ55แี. สืไอบันทิงกาหลีกับคานิยม฿นวัฒนธรรมกาหลีของวัยรุนเทย. 
ิรายงานการวิจัยี. กรุงทพมหานคร: ศูนย์มนุษยวิทยาสรินธร. 

พัชร์พิชา ปวันรักข์พงษ์. ิโ55โี. ดารานักสดงหญิงกับศัลยกรรมสริมความงาม ิวิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงทพมหานคร. 

พัทธนันท์ ดใดกຌว. ิโ55ไี. การปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับประทศกาหลีจากสืไอมวลชนทีไมีผลตอ
คานิยมละพฤติกรรมการบริภคสินคຌากาหลีของประชาชน฿นกรุงทพมหานคร. วารสาร



 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ้าป โ55้ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (แ ก.ค. โ55้ี   245 

วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร ละ ส า รส น ท ศศาส ตร์ .  สื บ คຌ น  มืไ อ  โ  กั น ย า ยน  โ 55่ .  จ า ก
http://www.bec.nu.ac.th/bpm/misjournal/files/แใ5แแไ5ๆ้ๆใ-pattanan.pdf. 

มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช. ิโ5ไไี. ทฤษฎีละนวปฏิบัติ฿นการบริหารการศึกษา ิพิมพ์ครัๅงทีไ ใี. 
กรงุทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช. 

ยุพดี ฐิติกุลจริญ. ิโ5ใ็ี. ทฤษฎีการสืไอสาร. กรุงทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค้าหง. 
ยุภาพร ขจรกศล. ิโ55ๆี. การน้าสนอตัวบบดຌานบวกของการท้าศัลยกรรมสริมความงาม฿น นิตยสาร

ฟชัไนละบันทิงเทยละการตอบสนองของวัยรุนสตรีเทย ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
เมเดຌตีพิมพ์ี. มหาวิทยาลัยกรุงทพ, กรุงทพมหานคร. 

วัฒนี ภูวทิศ. ิโ55ไี. การ฿ชຌประยชน์จากสืไอสังคมออนเลน์ละผลกระทบชิงจริยธรรม฿นการ น้ า สนอ
ขาวสารของผูຌสืไอขาว. วารสารนักบริหาร, ใแิแี, แๆๆ-แ็ไ. 

วิลาวัณย์ รืองปฏิกรณ์. ิโ5ไๆี. ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการปຂดรับสืไอพืไอการสืไอสารการตลาดกับ
ความรูຌทัศนคติละพฤติกรรมการทองทีไยว฿นครงการเทยทีไยวเทย ิวิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงทพมหานคร. 

ศัลยกรรมสริมความงามมีบทบาทตอการขຌาสูวงการบันทิงของยาวชนเทย฿นปัจจุบัน. ิโ55ใี. สืบคຌนมืไอ 
แ สิงหาคม โ55่. จาก http://www.manageronline.com. 

ศิริลักษณ์ คชนิล. ิโ55เี. รางกายกับการปลีไยนปลงรือนราง. สืบคຌนจาก http://midnight 

univ.org/midnightโ5ไไ/เเเ้้้้ๆเโ.html. 

ศิริวรรณ สรีรัตน์, ละคณะ. ิโ5ไแี. การวิจัยธุรกิจ. กรุงทพมหานคร: พชรจรัสสงหงลกธุรกิจ. 
ศุภวรรณ วราภรณ์  มนต์ชัย วงษ์กิตติ เกรวัล .  ิโ55่ี .  สืบคຌนมืไอ 5 สิ งหาคม โ55่. จาก 

http://www.nowโๆ.tv/mobile/view/ไแโใแ.html. 

สมปรารถนา พรหมชวย. ิโ55โี. กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการของคลินิกศัลยกรรมความ
งาม มกะคลินิก  (การศึกษาฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต เมเดຌตีพิมพ์ี.  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
กรุงทพ. 

สั ม พั น ธ์  ค ม ฤ ท ธิ์ .  ิ โ 5 5 ็ ี .  ห ลั ก  5  ขຌ อ  ลื อ ก ห ม อ ศั ล ย ก ร ร ม ค ว า ม ง า ม .  สื บ คຌ น จ า ก
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=้5็เเเเแแๆแใ5. 

ภาษาอังกฤษ 

Anderson, M. L. (โเเๆี. Thinking about women. (็th ed.). New York: Pearson Education. 

Assael, H. (แ้้่ี. Consumer behavior and marketing action. Ohio: Southwestern. 

Charles k. Atkin. (แ้็ใี. Anticipated communication and mass media information seeking 

public opiniob quarterly. New York. 

Ehrenberg, A. S. C. (แ้็โี. Repeat – buing; Theory and application. Amsterdam: North – 

Holland. 



 246 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

Gounaris, S., Dimitriadis, S., & Stathakopoulos, V. (โเแเี. An examination of effects of 

service quality and satisfaction on customer's behavioral intention in e-shopping. 

Journal of Service Marketing, ไิโี , แไโ -แ5ๆ. doi: 

แเ.แแเ่/เ่่็ๆเไแเแแเใแแแ่Hellier, P. K., Geursen, G. M., Carr, R. A., & Rickard, J. 

A. (โเเใี. Customer repurchase intention: A general structural equation model. 

European Journal of Marketing. 

Kim, C., Galliers, R. D., Shin, N., Ryoo, J-H., & Kim, J. (โเแโี. Factors influencing Internet 

shopping value and customer repurchase intention. Electronic Commerce 

Research and Applications, แแิไี, ใ็ไ-ใ่็. doi: แเ.แเแๆ/j.elerap.โเแโ.เไ.เเโKotler 

and Keller. (โเเๆี. Marketing Management. แโ th ed. Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Education. 

Maslow, Abraham. (แ้็เี. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row 

Publishers. 

Oliver, R.L. (แ้่เี. A cognitive model of the antecedents and consequences of 

satisfaction  decisions. Journal of Marketing Research, แ็ิไี, ไๆเ-ไๆ้. doi: 

แเ.โใเ็/ใแ5เไ้้  
Silverman, G. (โเเแี. The secrets of word-of-mouth marketing: How to trigger exponential 

sales  through runaway word of mouth. New York: Amacom. 

Solomon, M. R. (โเเไี. Consumer behavior: Buying, having and being (ๆth ed.). Upper 

Saddle River, NJ: Pearson Education International. 

Swystun, Jeff. (โเเ็ี. The Brand Glossary. New York: Palgrave Macmillan. 

Todd, Hunt, and Brent, Ruben D. (แ้้ใี. Mass Communication: Producer and Consumers. 

New York: Harper Collage Publishers. 

The American Marketing Association. (โเแ5ี. Dictionary.Retrieved June ่, โเแๆ, from 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B&dLetter=B. 



 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55้ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (แ ก.ค. โ55้ี   247 

 

 

 

ตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทย 

Indicators of Tourism City Reputation in Thailand 

 

 

 

สภณ ศรีวัฒนะ1 

ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธ์รืไอง ตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทย  มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาถึง
ตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทยผานการรับรูຌของผูຌสวนเดຌสวนสีย฿นตละกลุม  ดย฿ชຌ
หลักการนวคิดชืไอสียงองค์กรป็นพืๅนฐานส าคัญละการส ารวจตัวชีๅวัดชืไอสียงองค์กรมา฿ชຌ ป็นนวทาง
พืไอพัฒนา฿หຌกลายมาป็นตัวชีๅวัดส าหรับชืไอสียงมือง฿นดຌานการทองทีไยวอยางฉพาะจาะจง  ดย฿ชຌ
วิธีการวิจัยบบผสมผสานดຌวยการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผานการสัมภาษณ์ชิงลึกผาน
ผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ฿นกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียจ านวน 5 กลุม เดຌก ผูຌอยูอาศัย นักทองทีไยว จຌาหนຌาทีไ
ภาคอกชน จຌาหนຌาทีไภาครัฐละนักลงทุนป็นจ านวน 18 ตัวอยาง ฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัดทีไป็นตัวทนของ
มืองทองทีไยวทีไมีลักษณะตกตางกัน เดຌก กรุงทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี ละจังหวัดอยุธยา ฿น
สวนของการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) ฿ชຌครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูลดຌวยบบสอบถาม฿น
พืๅนทีไกรุงทพมหานครป็นจ านวน 979 ตัวอยาง ดย฿ชຌสถิติวิคราะห์องค์ประกอบชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ฿นการจ านกองค์ประกอบส าหรับตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของ
ประทศเทย  
 ผลการวิจัยพบวาตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทยนัๅนประกอบดຌวยตัวปรจ านวน 
93 รายการ ซึไงสามารถจ านกองค์ประกอบเดຌป็นจ านวน 9 ดຌาน เดຌก 1.ดຌานสนห์ดึงดูด฿จ (Emotional 

appeals) 2.ดຌานการบริหารจัดการการทองทีไยว (Tourism governance) 3.ดຌานครงสรຌางสาธารณูปภค 
(Infrastructure) 4.ดຌานสภาพสังคม (Society) 5.ดຌานวิถีชีวิต (Way of life) 6.ดຌานความป็นทຌองถิไน 
(Localness) 7.ดຌานสินคຌาละบริการ (Products and Services) 8.ดຌานการสืไอสาร (Communications) 

ละ 9.ดຌานนยบาย (Policy) ซึไงผานการตรวจสอบคุณภาพความทีไยงของครืไองมือ ดยมีคาสัมประสิทธิ์
อัลฟຆาครอนบาช (α) = .973 

 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท กลุมวิชาการจัดการการสืไอสารบบบรูณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 ทีไปรึกษา อาจารย์ประจ าภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิทศศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ค ำส ำคัญ: ชืไอสียงมืองทองทีไยว, ผูຌมีสวนเดຌสวนสียตอมืองทองทีไยว, ตัวชีๅวัด   
 

Abstract 

 This research Indicators of Tourism City Reputation in Thailand  aims to explore 

the criteria of tourism city reputation s indicators through perception of each stakeholder 

group in Thailand. This also includes an exploratory study of corporate reputation s 
indicators to create the new indicators to specifically measure city reputation in tourism. 

The research methodology is consisted of both qualitative and quantitative approaches. 

Qualitatively, each group of stakeholders have been interviewed such as residents, 

visitors, private sectors, public sectors, and investors. This was conducted in a total of 18 

interviewees in three different types of tourism destination including Bangkok as 

recreational and entertainment tourism city, Kanchanaburi province as natural tourism 

city, and Ayudhya province as historical and cultural tourism city. Quantitatively, primary 

data were collected by survey questionnaire from 979 respondents and was statistically 

analysed by Exploratory Factor Analysis to categorize factors and variables for measuring 

tourism city reputation. Results of this exploratory research with Cronbach s alpha  (α) 

exceeding .973 revealed that the indicators for tourism city reputation in Thailand were 

consisted of 93 variable items and can be categorized into 9 factors namely emotional 

appeals, tourism governance, infrastructure, society, way of life, localness, products and 

services, communications, and policy.  

Keywords: Tourism city reputation, Tourism city stakeholders, Indicators 

 

 

บทน ำ ควำมป็นมำละควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ชืไอสียงองค์กร (Corporate reputation) ป็นนวคิดทีไนิยม฿ชຌกันอยางพรหลาย฿นภาคธุรกิจ
ละวดวงวิชาการขนงการตลาดละการประชาสัมพันธ์  ซึไงจากการรวบรวมขຌอมูลดຌานชืไอสียงผาน
งานวิจัย฿นชวงวลาเมกิน 10 ปมานีๅพบวา ชืไอสียงเมเดຌถูกจ ากัด฿ชຌค฿นบริบทขององค์กรหรือหนวยงาน
พียงอยางดียว ตบุคคล สถานทีไ มืองหรือประทศองกใมีชืไอสียงดຌวยชนดียวกัน (Harmaakorpi, Kari 

& Parjnen, 2008) พราะฉะนัๅนการขงขันทางธุรกิจจึงเมเดຌมีพียงค฿นรูปบบขององค์กรหรือหนวยงาน
พียงทานัๅน สถานทีไองกใมีการขงขันทีไเมตกตางกัน (Begg, 1999; Lever, 1999; Porter, 1990) ทัๅง฿น
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ระดับภูมิภาค ระดับประทศละระดับสากล (Berg & Braun, 1999; Anholt, 2007) ดຌวยสภาพวดลຌอม
ทางการขงขันระหวางสถานทีไลຌว องค์ประกอบหนึไงทีไมีหนຌาทีไส าคัญอันป็นปัจจัยหลักอยางหลีกลีไยง
เมเดຌลยกใคือ ชืไอสียงสถานทีไ (Place reputation) ซึไงมีอิทธิพลทีไเมตางเปจากชืไอสียงองค์กร฿นการนຌม
นຌาว฿จผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿หຌกิดทัศนคติทีไดีละน าเปสูการยินยอมสมัคร฿จทีไจะจายงิน฿นราคาทีไสูงขึๅน  
(Carmeli, 2002; Carmeli & Tisher, 2004) ต฿นรูปบบของชืไอสียงสถานทีไนัๅนกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
เดຌตกตางกันออกเป ซึไงประกอบดຌวย ผูຌอยูอาศัย (Residents) นักทองทีไยว (Visitors) หรือนักลงทุน 
(Investors) ป็นตຌน ดังนัๅนการดึงดูดความสน฿จของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไตกตางกันยอมสดง฿หຌหใน
ถึงวัตถุประสงค์ทีไตกตางชนดียวกัน เมวาจะป็นการมองหาสถานทีไตัๅง฿นการด านินธุรกิจ การมองหาคน
ทีไมีความสามารถขຌามาท างาน฿นพืๅนทีไ หรือการประกอบอาชีพทีไสรຌางรายเดຌจากการบริการนักทองทีไยว 
มຌกระทัไงการพักผอนหรือหาความบันทิงองกใตาม อีกทัๅงยังสามารถรียนรูຌ฿นการลกปลีไยนภาษาละ
วัฒนธรรม (Berg & Braun, 1999) ดังนัๅนจากค านิยามดิมของชืไอสียงองค์กรจึงถูกพัฒนามา฿ชຌ฿นบริบท
฿หมดยค านิยามของชืไอสียงสถานทีไ หมายถึง ภาพรวมการรับรูຌของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นทุกโ กลุมทีไมีตอ
ศักยภาพของสถานทีไดังกลาวทีไสามารถตอบสนองตอทุกความตຌองการเดຌ (Puente, Garcia & Mazagatos, 

2012) 

 นอกจากนีๅชืไอสียงสถานทีไยังป็นองค์ประกอบส าคัญทีไขับคลืไอน฿หຌกิดการติบตละสรຌางมูลคา
กศรษฐกิจ฿นอุตสาหกรรมการทองทีไยวอยางมหาศาล ดยชืไอสียงสถานทีไนัๅนมีการจ านกเปตามขนาด
ของสภาพวดลຌอมทางกายภาพ ดยชืไอสียงสถานทีไนัๅนมีการจ านกเปตามขนาดของสภาพวดลຌอมทาง
กายภาพ เดຌก ชืไอสียงประทศ (Country reputation) ทีไป็นภาพรวมขนาด฿หญ ละการมองภาพยอย
ทีไลใกลงมาอีกคือชืไอสียงมือง (City reputation) ซึไงความตกตางของภาพรวมการรับรูຌระหวางชืไอสียง
ประทศละชืไอสียงมืองนัๅนถูกมองวามีความสัมพันธ์กันอยางหนียวนน ตามขຌอตຌยຌงทีไ King (1993) 

ละ Gottman (1983) กลาวเวຌวามืองหลวงป็นสมือนกระจกทีไสะทຌอน฿หຌหในถึงการติบตทางธุรกิจทีไ
คอยขับคลืไอนศรษฐกิจ วัฒนธรรมความป็นอยูผูຌคนละสภาพสังคมทีไ฿ชຌป็นสัญลักษณ์ทนของประทศ 
ซึไงสนับสนุนขຌอคิดหในทีไ Hall (2002) ละ Campbell (2003) เดຌกลาววาเวຌ฿นลักษณะดียวกันวามือง
สมือนป็นสัญญะทีไสืไอ฿หຌหในถึงความป็นอกลักษณ์ของการทองทีไยว ผานการตกตงความสวยงามของ
ภูมิทัศน์มือง ละมีครงสรຌางสาธารณูปภคทีไพียบพรຌอมรองรับกทุกคน อีกทัๅงยังรวบรวมสถานทีไหรือสิไง
ทีไนาสน฿จเวຌป็นระบียบพืไอสรຌางความสะดวกสบาย฿นการขຌาถึงจุดบริการกนักทองทีไยว  (Gordon, 

2006) เมวาจะป็นการชืไอมตอระหวางการดินทางทุกชองทางบนภาคพืๅนดินละภาคอากาศทัๅง
ภาย฿นประทศหรือระหวางประทศ (Ritchie & Maitland, 2007) ดຌวยหนຌาทีไชิงสัญลักษณ์ของมือง
หลวงยอมป็นทีไรูຌจักละป็นทีไชืไนชอบ฿นสายตาของนักทองทีไยว (Dube & Gordon, 2000) ซึไงสงผลตอ
อกลักษณ์ละภาพลักษณ์ดยรวมของประทศ (Daum, 2005) ต฿นขณะทีไอีกหนึไงความหในของ Covell 

(1993) เดຌกลาวเวຌวามืองหลวงองนัๅนมิเดຌสะทຌอน฿หຌหในฉพาะดຌานบวกของประทศพียงอยางดียว ยอม
มีดຌานลบทีไสามารถกระทบตอภาพรวมของประทศชนดียวกัน ดังนัๅนชืไอสียงของมืองหลวงจึงเมสามารถ
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ป็นภาพทนทัๅงหมดของประทศละปฏิสธการมีอยูของมืองอืไนโ ซึไง฿นตละมืององกใมีอกลักษณ์ละ
วัฒนธรรมทຌองถิไนทีไตกตางกัน  ทรัพยากร฿นตละพืๅนทีไองกใยอมตกตางกัน รวมเปถึงผูຌรับผิดชอบ฿นการ
จัดการตละมืององกใมีภาคสวนทีไรับผิดชอบยกออกจากกัน 

 ชืไอสียงมืองทองทีไยว (Tourism destination reputation) นัๅนถูกพัฒนามาจากนวคิดชืไอสียง
ทีไนิยม฿ชຌ฿นศาสตร์ดຌานการตลาดละพฤติกรรมองค์กร รวมเปถึงสาขาอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง ซึไงสามารถอธิบาย
เดຌถึงความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมผูຌบริภคละการตัดสิน฿จ ชน หากองค์กรมีชืไอสียงทีไดียอมสงผลชิง
บวกตอความภักดีของผูຌบริภค (Nguyen & Leblanc, 2001)  ดຌวยความชัดจน฿นค านิยามละป็นทีไ
ยอมรับอยางกวຌางขวาง฿นดຌานวิชาการละวิชาชีพ ชืไอสียงจึงกลายป็นนวคิดทีไมีความนาสน฿จ฿นการ
หยิบยืมมา฿ชຌ฿นบริบททีไตางกันออกเป ซึไงจากขຌอมูลทีไพบนัๅนเดຌมีนักวิจัยนิยามความหมายของชืไอสียงมือง
ทองทีไยวอาเวຌจ านวนหนึไงซึไงสามารถอธิบายเดຌถึงความสัมพันธ์ระหวางชืไอสียงกับมืองทองทีไยวเวຌเดຌ
อยางชัดจน ดย Arigas, Montero & Yrigoyen (2015) ละ Boisen (2007) ทีไอธิบายเวຌวา ชืไอสียง
มืองทองทีไยวนัๅนหมายถึง ภาพรวมการรับรูຌทีไสะสมมาอยางยาวนานจากการกระท าทีไผานมา฿นอดีตละ
ศักยภาพของมือง฿นดຌานการทองทีไยวทีไสามารถตอบสนองความตຌองการ฿นทุกโ กลุมของผูຌมีสวนเดຌสวน
สีย เดຌก ผูຌอยูอาศัย (Residents) นักทองทีไยว (Visitors) ภาครัฐ (Public sector) ภาคอกชน (Private 

sector) ละนักลงทุน (Investors) ดยมี 4 องค์ประกอบทีไส าคัญคือ ความนาชืไอถือ (Credibility) ความ
นาเวຌวาง฿จ (Reliability) ความซืไอสัตย์ (Trustworthiness) ละความรับผิดชอบ (Responsibility) จากทีไ
กลาวมานัๅนจึงสามารถชีๅ฿หຌหในเดຌวาชืไอสียงมืองทองทีไยวนัๅนมิ฿ชรืไองของผูຌบริภคหรือนักทองทีไยวพียง
อยางดียว ตควร฿หຌความส าคัญกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นทุกกลุมพืไอสะทຌอน฿หຌหในภาพรวมการรับรูຌทีไมีตอ
มืองทองทีไยว฿นมิติทีไครบถຌวน 

 องค์กร World Travel and Tourism (1992) เดຌรายงานวาปัจจุบันการทองทีไยวเดຌกลายป็น
อุตสาหกรรมขนาด฿หญทีไติบตอยางรวดรใวอีกทัๅ งยังมีความส าคัญตอสภาพศรษฐกิจละสังคมจน
กลายป็นหนึไง฿นอุตสาหกรรมทีไมีขนาด฿หญทีไสุดของลก ดยผลรวมรายเดຌของการทองทีไยวนัๅนอยูทีไราวโ 
3.5 ลຌานลຌานบาทหรือนับป็นรຌอยละ 12 ของคา฿ชຌจายผูຌบริภคทัๅงหมด฿นลกละมีตัวลขการจຌางงานอยู
ทัๅงสิๅน 130 ลຌานคนหรือนับป็นรຌอยละ 7 ของอัตราการจຌางงานทัๅงหมด ยิไงกวานัๅนตัวลขการลงทุน฿นตละ
ปอยูทีไประมาณ 4 สนลຌานบาท ดย Theobald (1995) กลาววาประมินผลดຌานการทองทีไยวควร
ค านึงถึงความกีไยวขຌองของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นทุกกลุมทีไมองหในตาง฿นมิติอืไนโ มิ฿ชการสรุปชีๅวัดดຌวย
ครงสรຌางมิติดีไยวทีไนຌนความส าคัญกับองค์ประกอบทางดຌานศรษฐกิจหรือศักยภาพทางการงินพียงอยาง
ดียว ชน รายเดຌจากการทองทีไยว (Gross output) การสรຌางมูลคาพิไม (Value added) การลงทุนระยะ
ยาว (Capital investment) อัตราการจຌางงาน (Employment) ละการรวบรวมภาษี (Tax 

contribution) ป็นตຌน 

 จากการประมินผลดຌานการทองทีไยวบบครงสรຌางมิติดีไยวทีไนຌนฉพาะดຌานศรษฐกิจรายเดຌละ
จ านวนนักทองทีไยวทีไขຌามาผย฿หຌหในถึงจุดออนทีไเมสามารถอธิบายป็นภาพกวຌางทีไมีความหลากหลาย
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ทางมิติตางโ ทีไมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอืไนโ ดຌานการทองทีไยว ซึไงจุดออนดังกลาวนัๅนปรากฏ฿หຌหใน฿นการ
ประมินผลดຌานการทองทีไยวของประทศเทยชนดียวกัน ดยขຌอมูลสถิติจากกรมการทองทีไยวของ
ประทศเทย฿นป พ.ศ. 2558 พบวา จังหวัดบุรีรัมย์นัๅนมีรายเดຌจากการทองทีไยวสูงทีไสุดป็นจ านวน 3.6 

พันลຌานบาท  ต฿นขณะทีไกรุงทพมหานครมีจ านวนนักทองทีไยวสูงทีไสุดป็นจ านวนถึง  18 ลຌานคน 
(กรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา, 2558) ซึไงผลลัพธ์ดังกลาวนัๅนเมสามารถน ามา฿ชຌ
อธิบายเดຌถึงความชัดจนของชืไอสียงมืองดຌานการทองทีไยวเดຌ 

 ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงมุงศึกษาถึงการพัฒนาตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทยทีไสามารถ
รายงานผลเดຌอยางชิงประจักษ์ ดยอาศัยนวคิดชืไอสียงองค์กรละสถานทีไทองทีไยวมา฿ชຌป็นนวทาง฿น
การพัฒนาตัวชีๅวัดผานมุมมองของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นทุกกลุมทีไหลากหลาย ซึไงผูຌวิจัยชืไอวาชืไอสียงมือง
ทองทีไยวนัๅนมีองค์ประกอบอืไนโ ทีไตกตางเปจากชืไอสียงองค์กร จึงป็นทีไมาของงานวิจัยครัๅงนีๅ 

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. พืไอพัฒนาตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทย 

 

กำรทบทวนวรรณกรรม 

 

นวคิดชืไอสียงองค์กร (Corporate reputation) 

 ชืไอสียงองค์กรคือการประมินความสมไ าสมอหรือความมัไนคงของคุณลักษณะทีไทุกคนสามารถจับ
ตຌองเดຌอยางป็นรูปธรรมผานชวงวลาทีไสะสมมาอยางยาวนาน ซึไงชืไอสียงองค์กรนัๅนป็นครงสรຌางทีไ
ประกอบดຌวยมิติอันหลากหลาย ชน ดຌานคุณภาพ ดຌานการตลาด ดຌานภาวะความป็นผูຌน า หรือดຌานดຌาน
นวัตกรรม ป็นตຌน (Herbig & Milewicz,1993) ซึไงสอดคลຌองกับทีไ Trotta & Cavallaro (2012) เดຌกลาว
อาเวຌ฿นลักษณะดียวกันวา ชืไอสียงองค์กรหมายถึง ผลลัพธ์ทีไรวบรวมมาจากความคาดหวัง การรับรูຌละ
ขຌอคิดหในทัๅงหมดทีไมีตอองค์กรมาป็นระยะวลายาวนานจากมุมมองของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นทุกกลุมตัๅงต 
ลูกคຌา พนักงาน ผูຌ฿หຌบริการละนักลงทุนเปจนถึงกลุมสาธารณชน ผานค าบอกลา ประสบการณ์ตรงหรือ
สังกตจากพฤติกรรมขององค์กร ยิไงเปกวานัๅน รุงนภา พิตรปรีชา (2557) เดຌอธิบายสริมพิไมติมอีกวา 
ชืไอสียงขององค์กรยังสามารถสะทຌอน฿หຌหในถึงผลลัพธ์ความส ารใจ฿นอดีตทีไผานมา รวมเปถึงศักยภาพทาง
ธุรกิจทีไสามารถสรຌางผลประกอบการทีไดีละอืๅอประยชน์ทีไตอบสนองตอความพึงพอ฿จ฿นผูຌมีสวนเดຌสวน
สียทุกกลุมทีไกีไยวขຌอง นอกจากนีๅลຌวชืไอสียงองค์กรยังป็นสินทรัพย์นามธรรมอันมีคา฿นทางธุรกิจดยมี
องค์ประกอบพืๅนฐานทีไส าคัญคือ อกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ละภาพลักษณ์องค์กร 
(Corporate Image) ทีไตรงกับค านิยามของ Griffin (2014) ทีไกลาววา ชืไอสียงหมายถึงผลลัพธ์ทีไกิดขึๅน
จากการตัดสินหรือมุมมองดยผานประสบการณ์สวนตัวของผูຌ อืไนทีไมีตอการกระท าตางโ ทีไกิดขึๅนภาย฿น
องค์กร ชน ศักยภาพ คุณภาพสินคຌาหรือบริการ การตัดสิน฿จกຌเขปัญหาละค าถลงการณ์หรือการ
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ฆษณา ดยการตัดสินชืไอสียงหลานัๅนจะกิดขึๅนสมือนป็นภาพดยรวมของความคิดหในตางโ ทีไผูຌอืไนมอง
วาองค์กรนัๅนป็นอยางเร ซึไงผลลัพธ์ของชืไอสียงทีไกิดขึๅนนัๅนป็นสิไงทีไองค์กรเมสามารถควบคุมเดຌ  ตการ
กระท า (Actions) การตัดสิน฿จ (Decisions) ค าถลงการณ์ (Announcements) หรือนวัตกรรมทีไสรຌาง
ขึๅนดยองค์กรนัๅนป็นตัวปรส าคัญทีไสามารถจัดการละควบคุม฿หຌกิดผลลัพธ์ชืไอสียงทีไดีอยางมี
ประสิทธิภาพเดຌ 
 

นวคิดสถำนทีไทองทีไยว (Tourism destination) 

 การทองทีไยวริไมป็นทีไนิยมละมีการติบตอยางรวดรใวตัๅงตอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชย์
ละยุคบุกบิกของธุรกิจหมาครืไองบินสวนตัวเดຌถูกกอตัๅงขึๅน฿นชวงป  ค.ศ. 1950 ภายหลังตอมาการ
ทองทีไยวเดຌกลายป็นอุตสาหกรรมทีไมีขนาด฿หญทีไสุดละมีจ านวนผูຌประกอบอาชีพทีไกีไยวขຌองกับการ
ทองทีไยวมากทีไสุดของลก฿นชวงป ค.ศ. 1992 ซึไงการติบตอยางมหาศาลของอุตสาหกรรมการทองทีไยว
ละการประกอบอาชีพทีไกีไยวขຌองนัๅนผย฿หຌหในถึงภาวะวิกฤตละประดในทีไอุตสาหกรรมก าลังประสบอยู
ป็นจ านวนมาก เมวาจะป็นผลกระทบทีไกิดขึๅนกับสถานทีไทองทีไยว (Destination) ทีไสงผลตอผูຌอยูอาศัย 
(Residents) หรือการปลีไยนปลง฿นอนาคตของผูຌคนทีไสงผลตอสถานทีไองกใตาม (Theobald, 1995) 

 Ritchie & Crouch (2003) ละ Cooper (1998) กลาววา สถานทีไทองทีไยวป็นสวนหนึไงของ
ภาคอุตสาหกรรมการทองทีไยวทีไมีครงสรຌางทีไผสมผสานระหวางการจัดการ (Management) ละการ
ประสานงานรวมกัน (Coordination) ดยป็นพืๅนทีไทางภูมิศาสตร์ (Geographical locations) ทีไ
ครอบคลุมทัๅงการ฿หຌบริการ (Services) ละครงสรຌางสาธารณูปภค (Infrastructures) ทีไจ าป็นตอการ
ดินทางละการพักผอนของผูຌมายือนรวมเปถึงบทบาทของนักทองทีไยวทีไขຌามาพืไอบริภคประสบการณ์
฿นการดินทาง  ดย Marchiori et al. (2010) มองวาการรักษาระดับการขงขัน฿นธุรกิจการทองทีไยวนัๅน 
หนวยงานทีไรับผิดชอบละสถานทีไทองทีไยวองมีความจ าป็นทีไจะตຌองนຌมนຌาวความสน฿จของผูຌบริภคดຌวย
วิธีทีไหลากหลาย ชน การน าสนอคุณประยชน์ละคุณลักษณะฉพาะของสินคຌา  (Benefits and 

Characteristic of the products) หรือการ฿หຌตัวลือกราคาทีไดีกวา (Offering price benefits) ยิไงเปกว่า
นัๅนชืไอสียงของสถานทีไทองทีไยวองกใมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จของผูຌบริภคชนดียวกัน 

 Swarbrooke (1995) เดຌท าการจ านกสถานทีไทองทีไยวตามสิไงดึงดูด฿จออกป็น 3 ประภท คือ 
สิไงดึงดูด฿จทางธรรมชาติ (Natural) สิไงดึงดูด฿จทีไมนุษย์สรຌางขึๅน (Man-maded) ละสิไงดึงดูด฿จทาง
ศิลปวัฒนธรรม (Cultural) ซึไงมีความตกตางเปจากการบงประภทของกรมการทองทีไยวหงประทศ
เทยลใกนຌอย ดยฐานขຌอมูลระบบของกรมการทองทีไยวหงประทศเทย (2559) เดຌบงสถานทีไทองทีไยว
อาเวຌ 4 ประภท ดังนีๅ 1.สถานทีไทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์ 2.สถานทีไทองทีไยวชิงธรรมชาติ 3.สถานทีไ
ทองทีไยวชิงศิลปวัฒนธรรม ละ 4.สถานทีไทองทีไยวทีไมนุษย์สรຌางขึๅน  
 นอกจากนีๅผูຌมีสวนเดຌสวนสียของสถานทีไทองทีไยวนัๅนพบวาสามารถจ านกออกเดຌป็น  5 กลุม 
เดຌก 1.ผูຌอยูอาศัย 2.นักทองทีไยว 3.ภาครัฐ 4.ภาคอกชน ละ 5.นักลงทุน ดยอิงจากการมองหในพຌอง
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ตຌองกันของ Swarbrooke (1999) ละ Dabphet (2013) ทีไ฿ชຌกณฑ์คุณลักษณะตามความหมาะสมคือ 
ความส าคัญ (Importance) ความรูຌ (Knowledge) ความสามารถ (Skills) ละอ านาจ (Power) 

 

วิธีกำรวิจัย 

 

 ผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการวิจัยบบผสมผสานดຌวยการวิจัยชิงคุณภาพละชิงปริมาณซึไงบงขัๅนตอนออกป็น 
4 สวน เดຌก  
 1.การทบทวนมาตรวัดชืไอสียงองค์กร ชืไอสียงมืองละศักยภาพดຌานการทองทีไยวทีไมีอยูดิม ดย
มีกณฑ์฿นการพิจารณา 6 กณฑ์ คือ วัตถุประสงค์฿นการวิจัย กลุมประชากรทีไศึกษา กลุมตัวอยาง฿นการ
ส ารวจกใบขຌอมูล องค์ประกอบทีไคຌนพบ฿นมาตรวัด ละรายการตัวปรทีไปรากฏ฿นมาตรวัด  
 2.การส ารวจตัวชีๅวัดดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก฿นกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย จ านวน 18 คน ฿นพืๅนทีไ
ทองทีไยวทีไตกตางกัน เดຌก จังหวัดกาญจนบุรี (มืองทองทีไยวชิงธรรมชาติ) จังหวัดอยุธยา (มือง
ทองทีไยวชิงวัฒนธรรมละประวัติศาสตร์) ละกรุงทพมหานคร (มืองทองทีไยวชิงสันทนาการ) 

 3.การออกบบครืไองมือบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนาตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของ
ประทศเทย ดยรางขึๅนมาจากการทบทวนมาตรวัดทีไกีไยวขຌองละการส ารวจผานวิธีการสัมภาษณ์฿นกลุมผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย 

 4.การตรวจสอบคุณภาพของครืไองมือดย฿ชຌสถิติวิคราะห์องค์ประกอบชิงส ารวจ (Exploratory 

factor analysis) จากการกใบขຌอมูล฿นกลุมตัวอยางจ านวน 979 ตัวอยาง ส าหรับการตรวจสอบความตรง
ชิงครงสรຌาง (Construct validity) ละการตรวจสอบความทีไยง (Reliability) ดຌวยคาสัมประสิทธิ์
อัลฟຆาครอนบาช (Cronbach s alpha coefficient) 

 

ผลกำรวิจัย 

 ขຌอคຌนพบ฿นสวนรกจากการทบทวนมาตรวัดชืไอสียงองค์กร ชืไอสียงมืองละศักยภาพดຌานการ
ทองทีไยวทีไมีอยูดิมป็นจ านวน 14 มาตรวัด ผูຌวิจัยจึงเดຌขຌอสรุปวามีตัวรายการตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ านวน 76 

รายการ ละสามารถจ านกองค์ประกอบ฿หຌอยู฿นลักษณะดียวกันเดຌป็นจ านวน 10 องค์ประกอบ เดຌก 
1.ดຌานการจัดการมือง 2.ดຌานสินคຌาละบริการ 3.ดຌานนวัตกรรมละความป็นผูຌน า 4.ดຌานศักยภาพทาง
การงิน 5.ดຌานความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม 6.ดຌานการ฿ชຌทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์ 7.ดຌาน
วัฒนธรรมละผูຌคน  8.ดຌานสนห์จูง฿จ  9.ดຌานความป็นสากล ละ 10.ดຌานกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด 
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ตารางทีไ 1 รายการมาตรวัดทีไกีไยวขຌองกับชืไอสียงองค์กร ชืไอสียงมืองละศักยภาพดຌานการทองทีไยว 

หัวขຌองำนวิจัย องค์ประกอบ จ ำนวนตัวปร 

AMAC Reputation Measurement (Fortune magazine, 1995) 8 องค์ประกอบ 8 รายการ 

WMAC Reputation Measurement (The Financial Times, 

2000) 
8 องค์ประกอบ 8 รายการ 

Corporate reputation scale developed from Keller s 
brand equity model  

(Caruana & Chircop, 2000) 

12 

องค์ประกอบ 
12 รายการ 

Corporate reputation scale developed from Keller s 
brand equity model (Gains-Ross, 1997) 

5 องค์ประกอบ 13 รายการ 

Reputation Quotient (Fombrun, 2000) 6 องค์ประกอบ 20 รายการ 

Reptrak system (Reputation institute, 2006) 7 องค์ประกอบ 23 รายการ 

City Reptrak (Reputation institute, 2011) 3 องค์ประกอบ 13 รายการ 

Indicator for Measuring Competitiveness in tourism  

(Dupers & MacCallum, 2013) 
4 องค์ประกอบ 11 รายการ 

Destination reputation model (Marchiori et al., 2002) 7 องค์ประกอบ 22 รายการ 

Resident support for tourism development: The role of 

residents  place image and perceived tourism impacts 

(Stylidis et al., 2014) 

5 องค์ประกอบ 29 รายการ 

The destination is where I live! ‘esident s perception of 

tourism impacts  

(Renda, Mendes & do Valle, 2014) 

4 องค์ประกอบ 42 รายการ 

Residents and Tourism: What Is Really at Stake? 

(Easterling, 2005) 
4 องค์ประกอบ 14 รายการ 

Measuring comparative destination performance: A study 

in Spain and Turkey. (Kozak, 2002) 
8 องค์ประกอบ 44 รายการ 
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หัวขຌองำนวิจัย องค์ประกอบ จ ำนวนตัวปร 

Perspectives of Hotel Investors on Kenya s 
Competitiveness as a Tourism Investment Destination 

(Ndivo, 2013) 

5 องค์ประกอบ 31 รายการ 

สรุปผลกำรทบทวนจำกมำตรวัดทีไกีไยวขຌอง 
10 

องค์ประกอบ 
76 รำยกำร 

 

 ผลสรุป฿นสวนตอมาทีไเดຌจากการสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅง 5 กลุม จ านวน 18 คน 
฿น 3 พืๅนทีไทองทีไยวทีไตกตางกัน ดยสามารถสรุปผลออกป็น 5 ประดใน ดังนีๅ 1.ความมีชืไอสียงของมือง
ทองทีไยว 2.ความนาชืไอถือของมืองทองทีไยว 3.ความนาเวຌวาง฿จของมืองทองทีไยว 4.ความซืไอสัตย์ของ
มืองทองทีไยว ละ 5.ความรับผิดชอบของมืองทองทีไยว  
 ประดในทีไ 1 ความมีชืไอสียงของมืองทองทีไยว ผูຌ฿หຌขຌอมูลรับรูຌเดຌถึง ความสวยงามทางธรรมชาติ  
รืไองราวทางประวัติศาสตร์ สถานทีไทองทีไยวทีไหลากหลาย ความป็นอกลักษณ์ของมือง วัฒนธรรม
ประพณี ละความงามดຌานสถาปัตยกรรม นอกจากนีๅยังมี฿นรืไองของ ความสะดวก฿นการหาของ
รับประทาน มีกิจกรรมสันทนาการ ความอรอยของอาหารละมาตรฐานความปลอดภัยของทีไพัก ป็นตຌน 

 ประดในทีไ 2 ความนาชืไอถือของมืองทองทีไยว ดยสวนมากผูຌ฿หຌขຌอมูลมักจะชืไอมยงเปถึง 
รืไองราวทางประวัติศาสตร์ ความป็นอกลักษณ์ของมือง วัฒนธรรมประพณี ความสะอาดของมือง ละ
การดูลอนุรักษ์พืๅนทีไทองทีไยว นอกจากนีๅยังมีคุณลักษณะอืไนโ อีก ชน ความรูຌความสามารถของเกด์
ทองทีไยว ปัญหาการจราจรติดขัด ละการฆษณาอยางสมไ าสมอ ป็นตຌน 

 ประดในทีไ 3 ความนาเวຌวาง฿จของมืองทองทีไยว ฿นสวนของความนาเวຌวาง฿จของมืองนัๅนผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลสวนมาก฿หຌความส าคัญกับรืไองของอาหารอรอย รองลงมาคือรืไองของการดูลอนุรักษ์พืๅนทีไ
ทองทีไยว ความสวยงามทางธรรมชาติ ความคุຌมคา฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหรืออาหาร ละการรวม
พิธีกรรมทางศาสนา ชน การเหวຌพระ ท าบุญ หรือขอพรกับสิไงศักดิ์สิทธิ์ ป็นตຌน 

 ประดในทีไ 4  ความซืไอสัตย์ของมืองทองทีไยว  ผูຌ฿หຌขຌอมูลสวน฿หญมองวาความซืไอสัตย์ของมือง
นัๅนควร฿หຌความส าคัญกับการมีจຌาหนຌาทีไคอยดูลนักทองทีไยว การจัดทศกาลประจ าป สภาพอากาศทีไดี 
ละการคงสภาพความสวยงามทางธรรมชาติ ป็นตຌน 

 ประดในทีไ 5 ความรับผิดชอบของมืองทองทีไยว มืไอกลาวถึงความรับผิดชอบของมืองทองทีไยว
ลຌวผูຌ฿หຌขຌอมูลมองวาสิไงทีไควรค านึงถึงคือ ความสะอาดของมือง การควบคุมปริมาณของนักทองทีไยวทีไขຌา
มา ความปลอดภัย฿นการมาทีไยว การ฿หຌขຌอมูลละขຌอปฏิบัติทีไครบถຌวนกนักทองทีไยว รวมเปถึงปัญหา
อาชญากรรมละมิจฉาชีพ ป็นตຌน 
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 จากขຌอสรุปทัๅง 5 ประดในทีไกลาวมาพบวามีคุณลักษณะทีไสามารถน าเป฿ชຌป็นรายการตัวปรพิไม
ชึๅนมาป็นจ านวน 23 รายการตัวปร ซึไงน าเปสูการออกบบครืไองมือบบสอบถาม฿นขัๅนตอนถัดเป 

 การออกบบสอบถามตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทย฿ชຌผลสรุปทีไเดຌจากการ
ทบทวนมาตรวัดทีไกีไยวขຌองละการส ารวจตัวชีๅวัดผานผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  ดยน ามาประมวลป็น
บบสอบถามตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทย ซึไงมีมาตรวัดบงป็น 5 ระดับ มีจ านวนขຌอ
ค าถามทัๅงหมด 95 ขຌอ ซึไงประกอบเปดຌวยองค์ประกอบทัๅง 10 ดຌาน เดຌก ดຌานการจัดการมือง จ านวน 16 

ขຌอ ดຌานสินคຌาละบริการ จ านวน 11 ขຌอ ดຌานนวัตกรรมละความป็นผูຌน า จ านวน 3 ขຌอ ดຌานศักยภาพ
ทางการงิน จ านวน 13 ขຌอ ดຌานวัฒนธรรมละผูຌคน จ านวน 6 ขຌอ ดຌานความรับผิดชอบตอสังคมละ
สิไงวดลຌอม จ านวน 11 ขຌอ ดຌานการ฿ชຌทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์ จ านวน 6 ขຌอ ดຌานสนห์จูง฿จ จ านวน 
22 ขຌอ ดຌานความป็นสากล 2 ขຌอ ละดຌานกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด จ านวน 5 ขຌอ จากนัๅนจึงเดຌน า
ครืไองมือเปตรวจสอบความทีไยง (Reliability) ดย฿ชຌคาสัมประสิทธิ์อัลฟຆาของครอนบาชกับกลุมตัวอยาง
จ านวน 34 คน พบวาครืไองมือชุดนีๅมีคา α ทากับ .969 

 ฿นขัๅนตอนถัดเปผูຌวิจัยจึงด านินการตรวจสอบความถูกตຌองชิงครงสรຌาง  (Construct validity) 

ดຌวยการกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางป็นจ านวน 979 ตัวอยาง ดยสามารถจกจงกลุมตัวอยางออกป็น
ลักษณะ ดังนีๅ พศชาย 261 คน (คิดป็นรຌอยละ 26.7) พศหญิง 707 คน (คิดป็นรຌอยละ 72.7) ชวงอายุ
ตไ ากวา 18 ป 29 คน (คิดป็นรຌอยละ 3) มีอายุระหวาง 18 - 25 ป 500 คน (รຌอยละ 51.1) มีอายุระหวาง 
26 - 33 ป 291 คน (คิดป็นรຌอยละ 29.7) มีอายุมากกวา 33 ป 159 คน (รຌอยละ 16.2) ป็นนักรียนหรือ
นักศึกษา 458 คน (คิดป็นรຌอยละ 46.8) พนักงานบริษัทอกชน 270 คน (คิดป็นรຌอยละ 27.6) จຌาหนຌาทีไ
ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 99 คน (คิดป็นรຌอยละ 10.1) ประกอบธุรกิจสวนตัว 100 คน (คิดป็นรຌอยละ 
10.2) นักลงทุน 6 คน (คิดป็นรຌอยละ .6) ละอืไนโ 46 คน (คิดป็นรຌอยละ 4.7) 

 มืไอน ามาท าการทดสอบความหมาะสมของขຌอมูลตัวอยางดย฿ชຌหลักการสถิติของ  Kaiser-

Meyer-Olkin  (KMO Measure of sampling adequacy) พบวาบบสอบถามชุดนีๅมีความหมาะสมทีไ
จะน าเป฿ชຌวิคราะห์องค์ประกอบ฿นระดับดียีไยม (KMO = .961) 

 

ตารางทีไ 2 ผลการทดสอบความหมาะสมของขຌอมูลตัวอยางกอนน าเปวิคราะห์องค์ประกอบ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy .961 

Bartlett s test of sphericity 

Approx. Chi-square 58730.435 

df 4371 

Sig. 0.000 
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 ผลสรุปทีไเดຌจากการวิคราะห์องค์ประกอบพบวามี 16 องค์ประกอบทีไเดຌคาลักษณะฉพาะ (Eigen 

values) มากกวา 1 ซึไงมืไอท าการหมุนกนปัจจัยรวมบบตัๅงฉาก (Orthogonal factor rotation) ดຌวยวิธี 
Varimax พืไอจัดกลุมรายการตัวปรทีไมีความสัมพันธ์฿นปัจจัยรวมกันพบวาหลือพียง 9 องค์ประกอบ  
ดังนีๅ ดຌานสนห์ดึงดูด฿จ ประกอบดຌวยตัวปร 21 รายการ  (λ = 28.609) ดຌานการบริหารจัดการการ
ทองทีไยว ประกอบดຌวยตัวปร 20 รายการ (λ = 5.112) ดຌานครงสรຌางสาธารณูปภค ประกอบดຌวยตัว
ปร 18 รายการ (λ = 4.365) ดຌานสภาพสังคม ประกอบดຌวยตัวปร 10 รายการ (λ = 4.074) ดຌานวิถี
ชีวิต ประกอบดຌวยตัวปร 8 รายการ (λ = 2.300) ดຌานความป็นทຌองถิไน ประกอบดຌวยตัวปร 2 รายการ 
(λ = 1.874) ดຌานสินคຌาละบริการ ประกอบดຌวยตัวปร 6 รายการ (λ = 1.843) ดຌานการสืไอสาร 
ประกอบดຌวยตัวปร 6 รายการ (λ = 1.707) ละ ดຌานนยบาย ประกอบดຌวยตัวปร 2 รายการ (λ = 

1.563) 
 

ตารางทีไ 3 ตารางสรุปผลการวิคราะห์องค์ประกอบชิงส ารวจ 

องค์ประกอบ 
คา

ลักษณะฉพาะ  

คาความปรปรวน 

รຌอยละ สัดสวนสะสมทัๅงหมด 

ดຌานสนห์ดึงดูด฿จ 28.609 30.44% 30.44% 

ดຌานการบริหารจัดการการทองทีไยว 5.112 5.44% 35.87% 

ดຌานครงสรຌางสาธารณูปภค 4.365 4.64% 40.52% 

ดຌานสภาพสังคม 4.074 4.33% 44.85% 

ดຌานวิถีชีวิต 2.300 2.45% 47.3% 

ดຌานความป็นทຌองถิไน  1.874 1.99% 49.29% 

ดຌานสินคຌาละบริการ 1.843 1.96% 51.25% 

ดຌานการสืไอสาร 1.707 1.82% 53.07% 

ดຌานนยบาย 1.563 1.66% 54.73% 

 

 ฿นขัๅนตอนสุดทຌายนัๅนหลือรายการตัวปรทัๅงสิๅน 93 รายการ ดยมีการคัดตัวปรออกเป 2 

รายการคือ การคຌาบริการทางพศ  (r = .094) ซึไงมีคาอ านาจจ านก (Discrimination) ตไ ากวากณฑ์
มาตรฐาน รายเดຌจากการทองทีไยว  ทีไมีคาความรวมกัน (Communaity) ตไ ากวา .5 จึงเมสามารถอยู



 258 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

รวมกับตัวปรอืไนโ ฿นตละองค์ประกอบเดຌอยางชัดจน มืไอน าเปตรวจสอบหาคาความทีไยงอีกครัๅงพบวา
ครืไองมือบบสอบถามชุดนีๅมีคา α ทากับ .973 

 ทຌายทีไสุดงานวิจัยชิๅนนีๅจึงเดຌพัฒนาครืไองมือชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทยทีไผานการ
ตรวจสอบความถูกตຌองชิงครงสรຌาง (Construct validity) ละความทีไยง (Reliability) ทีไมีคุณภาพตาม
กณฑ์มาตรฐาน฿นการสรຌางครืไองมือชีๅวัดดยมีรายละอียดของรายการตัวปร฿นตละองค์ประกอบทีไ
สมบูรณ์ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ 4 ตารางรายการตัวปร฿นตละองค์ประกอบ 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนสนห์ดึงดูด฿จ 28.609 30.435  

ราคาทีไพักตอคืน   .415 

ความป็นมิตรของจຌาบຌาน   .547 

คุณภาพชีวิตของคน฿นพืๅนทีไ   .398 

การ฿หຌขຌอมูลสินคຌาหรือบริการทีไตรงกับสภาพความป็นจริง .430 

การน าสนอภาพลักษณ์มืองทองทีไยวทีไสอดคลຌองกับความป็นจริง .430 

สามารถรองรับนักทองทีไยวเดຌทุกกลุม (บຌคพใค หรือนักธุรกิจ)  .421 

ประสบการณ์ทีไนาประทับ฿จ฿นการมาทองทีไยว .619 

ความดดดนป็นอกลักษณ์ของจังหวัด   .590 

ความสวยงามทางธรรมชาติ   .655 

มีความคุຌมคาตอการตัดสิน฿จเปทองทีไยวมืไอทียบกับคา฿ชຌจาย .621 

ความนาสน฿จของมือง   .613 

มีความหลากหลายของรຌานอาหาร   .488 
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ความสะดวก฿นการหาของรับประทาน   .512 

ความคาดหวังทีไจะเดຌรับความรูຌสึกดีโ 
กลับมา 

  
.643 

สถาปัตยกรรมละความสวยงามของมือง   .598 

สภาพอากาศ   .452 

สถานทีไทองทีไยวทีไหลากหลาย   .550 

มีสิไงดึงดูด฿จ฿หຌอยากกลับเปทีไยวอีก   .611 

ตรงกับเลฟ์สเตล์ของนักทองทีไยว   .614 

฿หຌความรูຌสึกผอนคลายหมือนเดຌมาพักผอน   .689 

มีปງายทีไ฿หຌขຌอมูลดຌวยภาษาอืไนโ นอกจากภาษาเทย฿นหลงทองทีไยว .416 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   21 รำยกำร 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรกำรทองทีไยว 5.112 5.439  

สินคຌาขึๅนชืไอประจ ามือง   .390 

คุณภาพของสินคຌาทีไวางขายภาย฿นมือง   .429 

การ฿หຌบริการดຌานการพทย์ละสุขภาพ   .377 

ความป็นตຌนบบผูຌน าดຌานการทองทีไยว   .446 

วิสัยทัศน์ของผูຌน ามืองหรือผูຌวาราชการจังหวัด .525 

การน าทคนลยี฿หมโ มา฿ชຌภาย฿นมืองทีไกอ฿หຌกิดความทันสมัย .434 
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ความมัไนคงทางการงินของจังหวัด   .648 

คาครองชีพ   .453 

ความสีไยง฿นการลงทุนประกอบกิจการ฿นจังหวัดนัๅนโ .769 

ความคุຌมคา฿นการลงทุนประกอบกิจการ฿นระยะยาว .753 

งบประมาณ฿นการพัฒนามือง   .649 

ป็นศูนย์รวมองค์กรชัๅนน า   .636 

มีสภาพวดลຌอมจูง฿จ฿หຌอยากขຌาเปท างาน฿นจังหวัดนัๅนโ .653 

อกาส฿นการหางานหรือประกอบอาชีพดຌานการทองทีไยวละบริการ .763 

การ฿หຌความส าคัญกับอาชีพดຌานการทองทีไยวละบริการ .631 

ฐานงินดือนของผูຌประกอบอาชีพดຌานการทองทีไยวละบริการ .758 

อัตราการกใบภาษี   .661 

มีการ฿ชຌทรัพยากรทางธรรมชาติอยางคุຌมคา   .408 

สภาพวดลຌอมอืๅอตอการประกอบธุรกิจ   .490 

สวนสาธารณะ   .418 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   20 รำยกำร 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนครงสรຌำงสำธำรณูปภค 4.365 4.643  

การขຌาถึงของระบบสาธารณูปภค (เฟฟງาละนๅ าประปา) .404 

ความสะดวกสบายของการดินทางดຌวยระบบขนสงมวลชน .604 

ระบบการบริหารจัดการมืองดຌานการทองทีไยว .512 
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ความสมไ าสมอ฿นการพัฒนามืองดຌานการทองทีไยว .538 

การดูลอา฿จ฿สนักทองทีไยวของจຌาหนຌาทีไภาครัฐ .683 

การ฿หຌขຌอมูลละขຌอปฏิบัติ฿นสถานทีไตางโ อยางครบถຌวนกนักทองทีไยว .663 

ความสะดวกสบาย฿นการดินทางระหวางทาอากาศยาน .580 

การขຌาถึงของสัญญาณทรศัพท์มือถือ฿นตละพืๅนทีไ .485 

สถานการณ์ทางการมือง   .628 

ป็นจุดชืไอมตอเปยังจังหวัดอืไนโ เดຌสะดวก   .587 

ความสะอาดของมือง   .781 

สุขอนามัยของหຌองนๅ าสาธารณะ   .780 

การอนุรักษ์สิไงวดลຌอมละพืๅนทีไหลงทองทีไยว .728 

การปງองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ   .613 

มาตรฐานคุณภาพละความปลอดภัยของทีไพัก  .523 

การบริการของรถรับสงทใกซีไ   .455 

ความปลอดภัย฿นการมาทีไยว   .485 

ความสวางของทຌองถนน฿นวลากลางคืน   .361 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   18 รำยกำร 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนสภำพสังคม 4.074 4.334  

การจราจรติดขัด   .628 

อิทธิพลของนักทองทีไยวชาวตางชาติทีไขຌามาปลีไยนปลงสภาพสังคม .627 
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ความรับผิดชอบตอชุมชน฿นพืๅนทีไ฿กลຌหลงทองทีไยว .400 

การขายสินคຌากงราคากนักทองทีไยว   .777 

มลพิษทางสียงหรือความนาหนวกหู (สียงรถยนต์ละการกอสรຌาง) .800 

มลพิษทางอากาศ   .812 

กิจกรรมหรือทศกาลทีไขัดตอกฏหมายละศีลธรรม .683 

อาชญากรรมละมิจฉาชีพ   .785 

ความออัดของคหะสถานละผูຌคน   .664 

ทัศนียภาพทางธรรมชาติถูกบดบังดຌวยสิไงกอสรຌาง .675 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   10 รำยกำร 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนวิถีชีวิต 2.300 2.447  

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมละชืๅอ
ชาติ 

  .413 

อกลักษณ์ทางวัฒนธรรม   .570 

สถานทีไส าคัญละรืไองราวทาง
ประวัติศาสตร์ 

  
.605 

พิธีกรรมละความชืไอทางศาสนา ชน บูชาเหวຌพระ ท าบุญ ขอพร บนบานสิไง
ศักดิ์สิทธิ์ 

.588 

มีกิจกรรมสันทนาการละความบันทิง   .434 

สถานทีไชຌอปปຂ้งละหຌางสรรพสินคຌา   .768 

สถานทีไทองทีไยวยามราตรี   .721 
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มีกิจกรรมหรือทศกาลดຌานกีฬาทีไดดดน   .465 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   8 รำยกำร 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนควำมป็นทຌองถิไน  1.874 1.994  

งานทศกาลทຌองถิไนประจ าจังหวัด   .483 

ความสวยงามของวัดละวัง   .535 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   2 รำยกำร 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนสินคຌำละบริกำร 1.843 1.961  

อาหารอรอยละมีคุณภาพ   .409 

ความหลากหลายของทีไพัก   .540 

การบริการของจຌาหนຌาทีไทีไพัก   .497 

การบริการของจຌาหนຌาทีไเกด์ทองทีไยว   .506 

ความรูຌความสามารถของจຌาหนຌาทีไเกด์ทองทีไยว  .500 

ราคาของสินคຌาละอาหารทีไวางขายภาย฿นมือง  .386 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   6 รำยกำร 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนกำรสืไอสำร 1.707 1.816  
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ผูຌคนสามารถสืไอสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอืไนโ เดຌ .382 

กลยุทธ์การสืไอสารดຌานการทองทีไยวทีไสรຌางสรรค์ .572 

มีการประชาสัมพันธ์ดຌานการทองทีไยวอยางตอนืไอง .683 

มีการ฿ชຌสืไอฆษณาดຌานการทองทีไยวอยางสมไ าสมอ .674 

ป็นจังหวัดทีไมีคนรูຌจักดี   .405 

ค านะน าหรือค าบอกลาประสบการณ์ดีโ จากผูຌอืไน .493 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   6 รำยกำร 

รำยกำรตัวปร Eigen values % of Variance Factor loading 

ดຌำนนยบำย 1.563 1.662  

นยบาย฿นการสงสริมดຌานการทองทีไยว .497 

ปริมาณการขຌามาของนักทองทีไยว .544 

มีจ ำนวนรำยกำรตัวปรทัๅงสิๅนป็นจ ำนวน   2 รำยกำร 

 

 

อภิปรำยผล 

 จากผลการวิจัยทีไคຌนพบนัๅน ผูຌวิจัยขอสนอประดใน฿นการอภิปราย ดังตอเปนีๅ 
 กระบวนกำรพัฒนำตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทย 

 ขຌอคຌนพบทีไเดຌจากการส ารวจตัวชีๅวัดชืไอสียงทีไมีอยูดิมพบวา บบสอบถามทัๅงหมดทีไเดຌท าการ
ทบทวนนัๅนประกอบเปดຌวยมิติทีไหลากหลายละ฿หຌความส าคัญกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมากกวาหนึไงกลุม  
ตามความหในทีไ Post & Griffin (1997) กลาวเวຌวา ชืไอสียงนัๅนป็นการสังคราะห์ความคิด การรับรูຌละ
ทัศนคติของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นทุกกลุม ดยป็นการน าสนอประสิทธิภาพดยรวม฿นอดีตทีไผานมาจาก
มุมมองของบุคคลจากภาย฿นละภายนอกทีไกีไยวขຌอง฿หຌเดຌขຌามามีสวนรวม นอกจากนีๅลຌวยังสอดคลຌองกับ
หนึไง฿นความชืไอทีไมีตอส านักความสัมพันธ์ (Evaluative school) ทีไ Fombrun & Riel (1997) เดຌชีๅจง
อาเวຌ฿นค านิยามของกระบวนทัศน์ชืไอสียง  ซึไงผูຌวิจัยองกใชืไอ฿นนวคิดของส านักความสัมพันธ์นีๅ
ชนดียวกันวา ชืไอสียงนัๅนมีครงสรຌางความหลากหลายของมิติทีไรวบรวมมาจากการรับรูຌของผูຌมีสวนเดຌสวน
สีย฿นทุกโ ฝຆาย  
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 จากผลสรุปทีไเดຌมาจากการ฿ชຌวิธีวิจัยบบผสมผสานนัๅนพบวาการพัฒนามาตรวัดทีไ฿ชຌส าหรับ฿น
ประทศเทยนัๅน ยอมมิเดຌมาจากการทบทวนมาตรวัดจากผลงานวิจัยทีไป็นทีไนิยมหรือป็นทีไยอมรับ฿นระดับ
สากลพียงอยางดียว ดยสอดคลຌองกับขຌอคิดหในของ Jovicic ละ Ilic (2012) ทีไเดຌอธิบายอาเวຌวา 
งืไอนเขหรือสภาพสังคมทีไตกตางกันของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียนัๅนชีๅ฿หຌหในถึงความปลีไยนปลงหรือความ
ตกตางกันเปตามปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅน฿นตละพืๅนทีไหรือชวงวลา ดยทีไมีกระบวนการพัฒนาตัวชีๅวัดตาม
นวทางดียวกันกับทีไ Mowfort & Munth (2003) สนออาเวຌวา ตัวชีๅวัดนัๅนมีความจ าป็นทีไตຌองน าขຌอมูล
ดิมทีไมีอยูกอนลຌวมาสังคราะห์ละกลัไนกรองพืไอผสมผสานขຌากับขຌอมูล฿หมทีไรวบรวมพิไมขຌามา จนกิด
ป็นการลดทอนละสรุป฿หຌหลือสิไงทีไป็นกน฿จความส าคัญ฿นการน าเปประมินขຌอมูลทีไกิดประยชน์เดຌ 
 อุปสรรค฿นการพัฒนาตัวชีๅวัด฿หຌเดຌคุณภาพตามมาตรฐานทีไอาศัยนวทาง฿นการพัฒนาตัวชีๅวัดดย
฿ชຌขຌอมูลชิงประจักษ์ (Empirical method) จากการกใบขຌอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง ดยอาศัยหลักการ
วิคราะห์องค์ประกอบตามทีไ Johnstone (1981) เดຌกลาวเวຌวา อาจจะกิดปัญหารืไองความเมพียงพอ
ของกลุมตัวอยาง นืไองจากการตัวปรทีไเดຌน ามาศึกษานัๅนคอนขຌางมีจ านวนมาก จึงสงผล฿หຌขนาดของกลุม
ตัวอยางมีการพิไมทวีคูณขึๅน พราะมีความจ าป็นทีไจะตຌอง฿ชຌขนาดของกลุมตัวอยางป็นจ านวน 10 ทาของ
รายการตัวปรป็นอยางนຌอย 

 การ฿ชຌครืไองมือบบสอบถาม฿นรูปบบของ Likert scale ทีไ฿ชຌกันอยางกวຌางขวางละป็นทีไนิยม
฿นขนงสังคมศาสตร์ ป็นวิธีทีไกลุมตัวอยางหรือประชาชนสวน฿หญมีความคุຌนคยละสามารถท าความ
ขຌา฿จเดຌงาย ซึไงสามารถชวย฿หຌกใบขຌอมูลเดຌอยางสะดวกละรวดรใว ดยมาตรวัด Likert scale ทีไพบ
สวนมากคือการบงความคิดหในออกป็น 5 ระดับ คือ หในดຌวยอยางยิไง หในดຌวย เมน฿จ เมหในดຌวย ละ
เมหในดຌวยอยางยิไง ดังความหในของ ศุกลิน วนากษมสันต์ (2552) ดยผูຌวิจัยมองวาอาจเมหมาะกับ
งานวิจัยชิๅนนีๅ ซึไงอาจมีการปรับ฿ชຌค าอืไนทีไหมาะสมมากกวา ชน สงผลอยางยิไง สงผล เมน฿จ เมสงผล 
ละเมสงผลอยางยิไง นืไองจากป็นการส ารวจความคิดหในของกลุมตัวอยางตอปัจจัยดังกลาวทีไสงผลตอ
ชืไอสียงมืองดຌานการทองทีไยว พืไอหลีกลีไยงความสับสนของกลุมตัวอยางถึงการส ารวจชืไอสียงดຌานการ
ทองทีไยวของประทศเทย 

 

 องค์ประกอบระหวำงชืไอสียงองค์กรละชืไอสียงมืองดຌำนกำรทองทีไยว 

 จากการศึกษาบืๅองตຌนถึงบบจ าลององค์ประกอบของชืไอสียงองค์กรทีไนิยมของมาตรวัด  AMAC, 

Reputation QuetientSM หรือ Reptrak พบวาองค์ประกอบหลักโ ทีไยอมมีหมือนกันคือ คุณภาพของ
สินคຌาละบริการ (Products & Services) การรับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility) 

สภาพวดลຌอม฿นทีไท างาน (Workplace environment) ภาวะผูຌน าหรือวิสัยทัศน์ (Vision & Leadership) 

นวัตกรรม (Innovation) ละความมัไนคงทางการงิน (Financial performance) ซึไงองค์ประกอบหลานีๅ
สงผลตอมายังองค์ประกอบดຌานชืไอสียงมืองของตัวชีๅวัด City reptrak ทีไ Fombrun ละ Riel เดຌ
พัฒนาขึๅน฿นป 2012 ตมีลักษณะทีไถูกบีบอัด฿หຌกลายป็นรายการตัวปรทีไอยูภาย฿ตຌองค์ประกอบกลุม
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฿หญทน ชน องค์ประกอบดຌานสินคຌาละบริการ ดຌานนวัตกรรม ละดຌานความมัไนคงทางการงินนัๅนอยู
ภาย฿ตຌองค์ประกอบของการติบตทางศรษฐกิจ (Advanced economy) สวนดຌานภาวะผูຌน าละดຌานการ
รับผิดชอบตอสังคมถูกน าเปอยูภาย฿ตຌองค์ประกอบประสิทธิภาพของรัฐบาล (Effective government) 

ละดຌานสภาพวดลຌอม฿นทีไท างานถูกนิยาม฿หม฿หຌกลายป็นสภาพวดลຌอม  พืไอปรับ฿หຌขຌากับ
องค์ประกอบดຌานความนาดึงดูด฿จของสภาพวดลຌอม (Appealing environment)  ดยสืไอเปยังความ
สวยงามทางธรรมชาติหรือมือง 
 อยางเรกใตาสามารถสรุปบืๅองตຌนจากการทบทวนมาตรวัดทีไกีไยวขຌองกับชืไอสียงองค์กร  ชืไอสียง
มืองละศักยภาพดຌานการทองทีไยวจนเดຌองค์ประกอบป็นนวทาง฿นการศึกษาป็นจ านวน  10 

องค์ประกอบ เดຌก 1.ดຌานการจัดการมือง 2.ดຌานสินคຌาละบริการ 3.ดຌานนวัตกรรมละความป็นผูຌน า 4.

ดຌานศักยภาพทางการงิน 5.ดຌานวัฒนธรรมละผูຌคน 6.ดຌานความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม 7.

ดຌานการ฿ชຌทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์ 8.ดຌานสนห์จูง฿จ 9.ดຌานความป็นสากล ละ 10.ดຌานกลยุทธ์การ
สืไอสารการตลาด ตมืไอเดຌท าการกใบขຌอมูลพืไอน ามาตรวจสอบความถูกตຌองชิงครงสรຌางดຌวยการ
วิคราะห์องค์ประกอบพบวา฿นทຌายทีไสุดผลทีไเดຌจึงมีความตกตางกันลใกนຌอยคือ 9 องค์ประกอบ เดຌก 1.

ดຌานสนห์ดึงดูด฿จ 2.ดຌานการบริหารจัดการการทองทีไยว 3.ดຌานครงสรຌางสาธารณูปภค 4.ดຌานสภาพ
สังคม 5.ดຌานวิถีชีวิต 6.ดຌานความป็นทຌองถิไน 7.ดຌานสินคຌาละบริการ 8.ดຌานการสืไอสาร ละ 9.ดຌาน
นยบาย 

 สวนทีไมีลักษณะคลຌายกันระหวางองค์ประกอบของชืไอสียงองค์กรละชืไอสียงมืองทองทีไยวคือ  
ดຌานสินคຌาละบริการ ซึไงป็นสิไงรกทีไผูຌบริภคสามารถรับรูຌละซึมซับป็นประสบการณ์ดຌวยตนองจากการ
สัมผัสดยตรงตามทีไ Herbig & Milewicz (1993) เดຌกลาวเวຌวา หากผูຌบริภครับรูຌเดຌวาสินคຌานัๅนมีคุณภาพ
ทีไย หรือบริการมีความลาชຌา ยอมกิดความเมเวຌวาง฿จละน ามาสูการขาดความนาชืไอถือกองค์กร  จน
น าเปสูการมีชืไอสียงดຌานลบ 

 สวนหนึไงทีไป็นปัจจัยส าคัญทีไกอ฿หຌกิดความตกตางกันขององค์ประกอบระหวางชืไอสียง฿นสอง
บริบทนีๅ คือ กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย นืไองจากผูຌมีสวนเดຌสวนสียของชืไอสียงองค์กรนัๅนประกอบเปดຌวย 
ลูกคຌา พนักงาน ผูຌ฿หຌบริการ นักลงทุน ชุมชนละสาธารณชน ตามค านิยามของ Trotta & Cavallaro 

(2012)  ต฿นขณะทีไกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของชืไอสียงมืองทองทีไยวนัๅนประกอบดຌวย ผูຌอยูอาศัย 
นักทองทีไยว ภาครัฐทีไสงสริมดຌานการทองทีไยว ภาคอกชน฿นอุตสาหกรรมการทองทีไยว สืไอ ละนัก
ลงทุน (Swarbrooke, 1999) ซึไงตรงกับขຌอคิดหในทีไ สมถวิล ชูทรัพย์ (2550) เดຌกลาวอาเวຌวา ปัจจัยทีไ
สงผลตอความตรงของตัวชีๅวัดนัๅนขึๅนอยูกับความชัดจนของค านิยามชิงปฏิบัติการของตัวปรทีไน ามาศึกษา
ละการก าหนดมนทัศน์ทีไครอบคลุมตรงตามบริบทละนวคิดเดຌน ามา฿ชຌ฿นการศึกษา ซึไงอาจกอ฿หຌกิด
ขຌอคຌนพบหรือบทสรุป฿หมโ ทีไตกตางเปจากดิม 
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ขຌอสนอนะ฿นกำรวิจัย 

1. ประภทของมืองทองทีไยว฿นงานวิจัยชิๅนนีๅเดຌมีการสรุปออกมาป็นจ านวน 3 ประภททีไตกตางกัน 
เดຌก มืองทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรม มืองทองทีไยวชิงธรรมชาติ  ละมือง
ทองทีไยวชิงสันทนาการละความบันทิง ซึไงประภทของมืองทองทีไยว฿นรายละอียดชิงลึกนัๅนมี
มากกวา 3 ประภท ชน มืองทองทีไยวดຌานการกีฬา มืองทองทีไยวดຌานสุขภาพละการพทย์ 
ละมืองทองทีไยวดຌานการผจญภัย 

2. พืๅนทีไตัวอยาง฿นการลือกป็นตัวทนของตละประภทสถานทีไทองทีไยวนัๅนมีการคัดลือกพียงค 1 

จังหวัดตอ 1 ประภทมืองทองทีไยวทานัๅน เดຌก จังหวัดกาญจนบุรีป็นตัวทนของมืองทองทีไยว
ชิงธรรมชาติ จังหวัดอยุธยาป็นตัวทนของมืองทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรม ละ
กรุงทพมหานครป็นตัวทนของมืองทองทีไยวชิงสันทนาการละความบันทิง ซึไงยังมีจังหวัดอืไนโ 
ทีไสามารถป็นตัวทน฿นตละประภทสถานทีไทองทีไยวพืไอ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูลจากกลุมผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย฿นพืๅนทีไดังกลาวมากยิไงขึๅน ชน มืองพัทยาส าหรับมืองทองทีไยวชิงสันทนาการละความ
บันทิง จังหวัดกระบีไหรือจังหวัดนครนายกส าหรับมืองทองทีไยวชิงธรรมชาติ ละจังหวัดชียง฿หม
หรือจังหวัดสุขทัยส าหรับมืองทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรม 

3. สวนหนึไงของงานวิจัยชิๅนนีๅ฿ชຌวิธีการหาขຌอมูลผานการสัมภาษณ์ชิงลึกกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียป็น
จ านวน 5 กลุม เดຌก ผูຌอยูอาศัย นักทองทีไยว จຌาหนຌาทีไภาครัฐ พนักงาน฿นบริษัทอกชน ละนัก
ลงทุน ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ฿นตละกลุมนัๅนมีจ านวนพียงกลุมละ 1 คนตอ 1 พืๅนทีไจังหวัดทีไป็น
ตัวทนมืองทองทีไยว฿นตละประภท ดังนัๅนพืไอความสมบูรณ์ของขຌอมูล฿นงานวิจัยชิๅนถัดเปควรมี
จ านวนผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ฿นตละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมากยิไงขึๅน 

4. งานวิจัยชิๅนนีๅป็นการศึกษาถึงตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทย  ดย฿ชຌอาศัยหลัก
นวคิดของชืไอสียงองค์กรป็นพืๅนฐานส าคัญ ละมีการส ารวจตัวชีๅวัดดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก฿น
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของมืองทองทีไยว พืไอน ามารางป็นครืไองมือบบสอบถามส าหรับการ
ตรวจสอบความตรงชิงครงสรຌางของนวคิด ดຌวยสถิติการวิคราะห์องค์ประกอบชิงส ารวจ 
(Exploratory factor analysis) ดังนัๅนหากมีการศึกษา฿นครัๅงถัดเปควรมีการ฿ชຌสถิติวิคราะห์
องค์ประกอบชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) พืไอพิสูจน์ซๅ าอีกครัๅงวาองค์ประกอบทีไ
คຌนพบ฿นงานวิจัยชิๅนนีๅสามารถน าเป฿ชຌประมินเดຌจริงละถูกตຌองตามกระบวนการพัฒนาตัวชีๅวัด 

5. งานวิจัยชิๅนนีๅยังมิเดຌผานการตรวจสอบความตรงชิงนืๅอหาจากผูຌทรงคุณวุฒิ  ซึไงหากมีการพิไม
กระบวนการ฿นสวนนีๅขຌาเป จึงอาจท า฿หຌการพัฒนาตัวชีๅวัดชืไอสียงมืองทองทีไยวของประทศเทยมี
ความสมบูรณ์มากยิไงขึๅน 
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รูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขຌอมลูการทองทีไยวจากสืไอออนเลน ์ 
ความนาชืไอถือละพฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยวตางประทศ 

Lifestyle, Perception online travel information, Credibility and 

Behavior of decision making for travel aboard 

 

 

อภชญ  ณฐพงศ์พฤทธ์1 
พชน เชยจรรย 2

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางรูปบบการด านินชีวิต ความ
นาชืไอถือ การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ ละพฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยวของ
นักทองทีไยวชาวเทยวาป็นอยางเร ดยผูຌวิจัย฿ชຌวิธีการวิจัยชิงปริมาณดยการส ารวจ (Survey Research) 

ดຌวยบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ป็น
คาความถีไ(Frequency) คารຌอยละ (Percentage) รวมเปถึงการวิคราะห์ขຌอมูลชิงอนุมาน(Inferential 

Statistic) ดย฿ชຌสถิติความสัมพันธ์ของพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient)  

 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางทีไท าการส ารวจสวน฿หญป็นพศหญิง สถานภาพสด มีอายุ
ระหวาง 21 – 30 ป ดยป็นผูຌส ารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี มีรายเดຌตอดือน20,001 – 30,000 
บาท ป็นพนักงานอกชน ฿นสวนของรูปบบการด านินชีวิตสามรถบงออกป็น ็ กลุม เดຌก 1) กลุม
รียนรูຌสังคม฿หม 2) กลุมคนรวมสมัย 3) กลุมครอบครัวสุขสันต์ 4) กลุมทองทีไยวสวงบุญ 5) กลุม
ประวัติศาสตร์การมือง ๆ) กลุมรักศิลปะ ละ ็) กลุมกຌาวทันลก ดยรูปบบการด านินชีวิตของ
นักทองทีไยวมีความสัมพันธ์฿นทางบวกกับการตัดสิน฿จทองทีไยว นอกจากนีๅความนาชืไอถือละการรับรูຌ
ขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์฿นทางบวกกับการตัดสิน฿จทองทีไยวชนกัน 

ค าส าคัญ:  รูปบบการด านินชีวิต, ความนาชืไอถือ, การรับรูຌขຌอมลูการทองทีไยว, พฤติกรรมการตัดสิน฿จ
ทองทีไยว 
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Abstract 

This study aims at examining the relationship between lifestyle, creditability, 

perception on online travel information and behaviors of Thai tourists towards decision 

making on travelling. The quantitative research was done by a survey method. 400 sets of 

survey questionnaires were distributed to Thai tourists and the analysis utilized 

Descriptive Statistics in frequency and percentage. Also, the analysis applied Inferential 

’tatistics by using Pearson s Product Moment Correlation Coefficient.  

The result of the study reveals that most of the survey respondents were women. 

They were single, holding a Bachelor Degree, and working for private companies with 

monthly income ranging from 20,001 to 30,000 Thai Baht. Their lifestyle characteristics 

can be categorized into 7 types: 1) New social learner 2) Contemporary person 3) Family-

oriented person 4) Pilgrimage-oriented person 5) History and Politics person 6) Arts person 

7) Generation C. Moreover, lifestyle of Thai tourists had a positive relationship with 

behavior of Thai tourists  decision on travelling. Nevertheless, the study outcome proved 
that creditability and perception towards travel information from social media enhanced 

positive relationship with their traveling decision as well. 

Keyword: Lifestyle, Credibility, Perception online travel information and Credibility and 

behavior of Thai tourist  decision for tourism 

 

บทน า 
ยุคของสืไอสังคมออนเลน์มีบทบาทตอมนุษย์฿นปัจจุบันป็นอยางยิไง นืไองจากครือขายสังคม

ออนเลน์ิOnline Social Network) เดຌกลายป็นปรากฏการณ์ของการชืไอมตอการสืไอสารระหวางบุคคล
฿นลกอินตอร์นใต ดยมุงนຌน เปทีไการสรຌางชุมชนออนเลน์ซึไงท า฿หຌผูຌคนสามารถทีไจะลกปลีไยน บงปัน
ขຌอมูล ตามประยชน์กิจกรรม หรือความสน฿จฉพาะรืไองซึไงกันละกัน จน฿นปัจจุบันนักการตลาดเดຌมอง
ครือขายสังคมออนเลน์ป็นสืไอ฿หมประภทหนึไง ดยพวกขาปลีไยนจากการรียกครือขายสังคมออนเลน์
มาป็นสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Media) ซึไงป็นชองทางการสืไอสารผานสืไอ฿หมทีไป็นทีไนิยมมากจน
กลายป็นวัฒนธรรมสวนหนึไงของผูຌ฿ชຌอินทอร์นใต฿นปัจจุบัน พราะครือขายสังคมออนเลน์ปรียบสมือน
ป็นบริการพืๅนฐานของวใบเซต์ทีไผูຌ฿ชຌสามารถสดงตน฿หຌป็นทีไรูຌจักกคนทัไวเป  ดยการสรຌางหนຌาตางหรือ
วใบเซต์ิWeb Page) ของตัวองละอนุญาต฿หຌผูຌอืไนทีไ฿ชຌบริการครือขายดียวกัน  ขຌามารวมบงปัน
ประสบการณ์การณ์กับผูຌ฿ชຌนัไนโ เดຌ (ปณิชา นิติพรมงคล,2012) จากทีไส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารสรุปผลส ารวจพฤติกรรม
การ฿ชຌอินตอร์นใตของปพ.ศ. โ55่ สรุปผลส ารวจเวຌวาภาพรวมของผูຌ฿ชຌอินตอร์นใตสวน฿หญมักจะท า
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กิจกรรมผานทางคอมพิวตอร์ดังนีๅ อันดับ 1 ฿ชຌสืบคຌนขຌอมูลคิดป็นรຌอยละ ๆโ.โ  อันดับ 2 ฿ชຌพืไอรับ-สง
อีมล คิดป็นรຌอยละ 5ใ.็ อันดับ ใ ฿ชຌติดตอขຌอมูลสืไอสารผานครือขายสังคมออนเลน์ (Social Network) 

คิดป็นรຌอยละ ไ5.ใ อันดับทีไ ไ ฿ชຌอาน/ติดตามขาวสาร/อานหนังสืออิลใกทรอนิกส์ คิดป็นรຌอยละ 40.7 
ละอันดับทีไ5 ฿ชຌดูทรทัศน์/ภาพยนตร์/ฟังวิทยุออนเลน์ คิดป็นรຌอยละ 42.20 ดยขຌอมูลการทองทีไยวมี
การสืบคຌนป็นอันดับทีไ 4 คิดป็นรຌอยละ 23.2  

ปัจจุบันการทองทีไยวป็นอุตสาหกรรมทีไป็นตัวขับคลืไอนศรษฐกิจอันดับ  แ ของลก ดยทาง
องค์กรการทองทีไยวลกหงสหประชาชาติ (World Tourism Organization: UNWTO) รายงานวาป 
พ.ศ. 2558ิดือนมกราคม-ดือนมษายนี มีนักทองทีไยวทีไดินทางทองทีไยวระหวางประทศทัไวลกรวม
ทัๅงสิๅน ใใโ ลຌานคน พิไมขึๅนจากปพ.ศ. โ55็ จ านวน แไ ลຌานคน คิดป็นรຌอยละ ไ  รวมเปถึงผลส ารวจ
ฉบับลาสุดสดง฿หຌหในวา฿นรอบสองปทีไผานมา มีนักทองทีไยวชาวเทยมากถึง ่้% ออกดินทางทองทีไยว
เปตางประทศละมากสุดถึง 5 ทริปตอคน ดยมีคา฿ชຌจายฉลีไย฿นตละทริป ประมาณ ไไุเเเ บาท ดย
พฤติกรรมการทองทีไยวของนักทองทีไยวสวน฿หญจะริไมหันมาสืบคຌนขຌอมูลจากทางสืไอสังคมออนเลน์มาก
ขึๅน ดยทาง eRevMax สืไอออนเลน์ดຌานการรงรม จัดท า Infogaphic นวนຌมการทองทีไยวบบ
ออนเลน์฿นอชีย  พบวา มืองเทยยังครองชมป์อันดับหนึไงทีไนักทองทีไยวถบอชียดຌวยกันองอยากมา
ทีไยวมากทีไสุด สวนพฤติกรรมนักทองทีไยวถบอชียริไมปลีไยนเป การทองทีไยวบบออนเลน์เดຌรับความ
นิยมมากยิไงขึๅน 

ค าถามน าวิจัย 

แ.รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จของ
นักทองทีไยวอยางเร 

โ.ความนาชืไอถือของขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จของนักทองทีไยวอยางเร 

3.การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของ
นักทองทีไยวอยางเร 

วัตถุประสงค์ 
แ.พืไอศึกษารูปบบการด านินชีวิต ความนาชืไอถือ การรับรูຌทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของ

นักทองทีไยวชาวเทย 

โ.พืไอศึกษารูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จของ
นักทองทีไยวชาวเทย 

ใ.พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความนาชืไอถือของขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์กับ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 
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ไ.พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์กับพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 

สมมติฐาน  
1.รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไ ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จของ

นักทองทีไยว 

2.ความนาชืไอถือของขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จของนักทองทีไยว 

3.การรับรูຌมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 

ขอบขตการวิจัย 

ขอบขตดຌานพืๅนทีไ การวิจัยครัๅงนีๅกใบขຌอมูลจากนักทองทีไยวชาวเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไ฿ชຌ
ขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ 

ขอบขตดຌานประชากร ประชากรกลุมปງาหมาย฿นการศึกษางานวิจัยครัๅงนีๅ คือนักทองทีไยวเทยทีไ
฿ชຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ดยกลุมตัวอยาง คือ นักทองทีไยวชาวเทยทีไ฿ชຌสืไอออนเลน์฿นการ
คຌนหาขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศ  

นวคิด ทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
 วิจัยรืไอง รูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ ความนาชืไอถือ
ละการตัดสิน฿จการทองทีไยวตางประทศ  ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌศึกษานวคิด ทฤษฎี ละงานวิจัยทีไ
กีไยวขຌองละเดຌน าสนอตามหัวขຌอดังนีๅ 

1.นวคิดกีไยวกับรูปบบการด านินชีวิต AIOs 

อดุลย์ จาตุรงค์กุล ิ2550: 277) เดຌกลาวถึงรูปบบการด านินชีวิตเวຌวา การด ารงชีวิตของ 
มนุษย์ตละยุคมิเดຌป็นอยางเมมีหลักกณฑ์ มนุษย์อยูรวมกันป็นกลุม ตละกลุมมีกฎหรือกณฑ์ทีไ ทุกคน
฿นกลุมพึงถือปฏิบัติพฤติกรรมของตละคน฿นกลุมจึงป็นเป฿นท านองดียวกัน มืไอกลุม สังกัดชัๅนทางสังคม
ละวัฒนธรรมของกลุมชัๅนทางสังคม ละวัฒนธรรมทีไกลาวมาลຌวนีๅพัฒนาบบ  ผนการด ารงชีพหรือ฿ชຌ
ชีวิตตลอดจนถึงบบผนของการบริภคขึๅนมา฿ชຌ฿นสังคมบบหรือบบผนดังกลาว รารียกวา บบ
ของการ฿ชຌชีวิต  

มิชลอ ิMitchell อຌาง฿น กาญจนา กຌวทพ, 2541) เดຌกลาวถึงนวทางการศึกษารูปบบ การ
ด านินชีวิตเวຌวาคนราจะพยายามทีไจะมีชีวิต฿นบบอยางทีไราชืไอราฝัน ละรา฿หຌคุณคา  ซึไง สอดคลຌอง
กับนวคิดของคอทลอร์ ิKotler, 1997) ทีไวาคนราจะกระท าสิไงตาง โ ทีไสอดคลຌองกับรูปบบการด านิน
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ชีวิตทีไราก าลังด านินอยูหรือทีไราตຌองการจะป็น ดังนัๅนถຌาราสามารถท าความขຌา฿จกีไยวกับรูปบบการ
ด านินชีวิตเดຌส ารใจรากใขຌา฿จวาท าเมคนราถึงสดงออกชนนัๅน ละมีบบผนการด านินชีวิตชนนัๅน 

รูปบบการด านินชีวิตบบ AIOs 

การวัดวิถีชีวิตหรือรียกอีกอยางหนึไงวา การพรรณนาลักษณะทางจิตวิทยาหรือมาตรวัดจิตนิสัย 
฿นทางปฏิบัติมักจะ฿ชຌ ใ ตัวปร คือ กิจกรรม (Activity) ความสน฿จิInterests)ละความคิดหใน  
ิOpinions) หรือรียกอีกอยางวา AIOs ดยบบส ารวจAIOs นีๅประกอบดຌวยขຌอค าถามตางโ ดังนีๅ 

1. กิจกรรมทีไท า พืไอ฿หຌผูຌบริภคปຂดผยสิไงทีไท า สิไงทีไซืๅอ รวมถึงการ฿ชຌวลาวาง 
2. ความสน฿จ ป็นค าถามทีไวัดความชอบละการจัดล าดับความส าคัญของผูຌบริภค 

3. ความคิดหใน ป็นค าถามทีไมุงนຌนความคิด ความรูຌสึก ละทัศนะคติตางโของผูຌบริภค 

รายละอียดละความหมายของ AIOs มีดังนีๅ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 255เ, หนຌา 285)  

A คือกิจกรรมซึไงหมายถึงปฏิกิริยาทีไสดงออก ชน ดูทรทัศน์ จายของ฿นรຌานคຌาหรือ ลา฿หຌพืไอน
ฟังกีไยวกับบริการซอมรถของอูประจ า มຌวาปฏิกิริยานีๅ฿คร โ กใหในอยูตเมสามารถ ดาหตุผลของการ
กระท าเดຌหมดละกใเม฿คร จะมี฿ครท าการวัดพืไอหาหตุผลของปฏิกิริยานีๅ  

I คือความสน฿จป็นความสน฿จ฿นรืไองราวหตุการณ์ หรือวัตถุดยมีระดับของความ  ตืไนตຌนทีไ
กิดขึๅนมืไอเดຌตัๅง฿จติดตอกันมาหรือมีความตัๅง฿จป็นพิศษกีไยวกันมัน  

O คือความคิดหใน ป็นเป฿นรูปค าพูดหรือขียนตอบทีไบุคคลตอบตอสถานการณ์ทีไ  กระตุຌนรา
ค าถามความคิดหใน฿ชຌพืไออธิบายปลความหมายการคาดคะนละการประมาณคา  ชน ชืไอ฿นสิไงซึไง
บุคคลอืไนตัๅง฿จความชืไอกีไยวกับหตุการณ์฿นอนาคต ประมินรางวัลทีไจะเดຌรับ จากการลือกทางลือกละ
ทษทีไจะป็นผลของการลือกทางลือก 

จากการศึกษานวคิดกีไยวกับรูปบบการด านินชีวิต AIOsทีไเดຌกลาวมา฿นขຌางตຌนมีประดในส าคัญ
ทีไชืไอมยงงานวิจัยรืไอง รูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ ความ
นาชืไอถือละการตัดสิน฿จการทองทีไยวตางประทศ ท า฿หຌราทราบวารูปบบลักษณะการด านินชีวิตของ
นักทองทีไยววามีผลตอการตัดสิน฿จลือกดินทางทองทีไยวตางประทศ  พืไอป็นการจาะจงกลุม
นักทองทีไยว ดยลือก฿ชຌวิธีการวัดบบ AIO พืไอป็นการส ารวจรูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยว
กอนทีไจะตัดสิน฿นทองทีไยวตางประทศ 

2.นวคิดกีไยวกับความนาชืไอถือของขຌอมูล 

 Baier (1986) ฿หຌค าจ ากัดความวา ความชืไอถือเวຌวาง฿จคือความชืไอมัไน฿นผูຌอืไนวา ขาจะกระท า
ทุกวิถีทาง฿นการปกปງองผลประยชน์ของราละจะเมท ารຌายหรืออารัดอาปรียบรา ดังนัๅน ความชืไอถือ
เวຌวาง฿จจึงสัมพันธ์กับจุดออนทีไกิดจากความเมนนอน฿นพฤติกรรมของผูຌอืไน ฿นอนาคต  

Sztompka (1999) ฿หຌค าจ ากัดความของความชืไอถือเวຌวาง฿จวาคือ การพนันหรือ การคาดดา 
ิBet) ตอพฤตกิรรมหรือการกระท าของผูຌอืไน฿นอนาคต  ละกลาววาความชืไอถือ เวຌวาง฿จประกอบดຌวย 7 



 276 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ปัจจัย เดຌก ความสมไ าสมอ ิRegularity) ประสิทธิภาพ ิEfficiency) ความนาชืไอถือ ิReliability) การ
ป็นตัวทน ิRepresentativeness) ความยุติธรรม ิFairness) ความพรຌอม รับผิดชอบ ิAccountability) 
ละความมตตากรุณา ิBenevolence) 

Kotler et al. (2003) เดຌมีการตัๅงขຌอสังกต฿นดຌานของความนาชืไอถือของหลงขຌอมูลวา มຌ
ทางดຌานของผูຌบริภคจะเดຌรับขຌอมูลจากหลงขຌอมูลพืไอการคຌามากกวาหลงขຌอมูลอืไนโ ตผูຌบริภคมักจะ
รูຌสึกวาหลงขຌอมูลบุคคลละหลงสาธารณะ มีความส าคัญมากกวาหลงขຌอมูลทางการคຌา  

 Fogg B.J.(2002) เดຌกลาววาความนาชืไอถือของสืไอออนเลน์ริไมป็นหัวขຌอการศึกษาทีไส าคัญตัๅงต 
ค.ศ.แ้้้ พราะหลงขຌอมูลจากวใบเซต์เดຌพิไมขึๅนป็นจ านวนมากจากทีไทาง The Stanford Persuasive 

Technology Lab ของมหาวิทยาลัย Stanford เดຌมีการริไมศึกษาลักษณะการนຌมนຌาวจิต฿จของทคนลยี  
ส ารวจกลุมตัวอยาง ทัๅง฿นสหรัฐอมริกาละยุรป พืไอประมินวใบเซต์จ านวน 5แ หง฿นป โเเโ พบวา มี
ปัจจัยบางประการชวยสงสริมความนาชืไอถือ ละปัจจัยบางประการทีไท า฿หຌวใบเซต์มีความนาชืไอถือ
ลดลง จากปัจจัยรวมทัๅงหมด ็ ประการดังนีๅ 

ปัจจัยความนาชืไอถือพิไมขึๅนเดຌก 

1. รูຌสึกอยู฿นลกของความจริง 
2. ฿ชຌงานงาย 

3. ป็นผูຌช านาญการ 
4. ความเวຌนืๅอชืไอ฿จเดຌ 
5. อา฿จ฿สตอผูຌยีไยมชม  

ปัจจัยทีไท า฿หຌความชืไอถือลดลงคือ 

1. มีลักษณะพืไอการคຌา 
2. ความป็นมือสมัครลน 

ปัจจัยหลานีๅลຌวนสงผลตอความนาชืไอถือของวใบเซต์ทัๅงทางบวกละทางลบ จึงป็นสิไงทีไ 
ตຌองน ามาพิจารณา฿นการออกบบพัฒนาวใบเซต์ตอเป฿นอนาคต 

3. นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการรับรูຌ 
Schiffman and Kanuk (2010,p.175) ฿หຌความหมายวา การรับรูຌ หมายถึง กระบวนการทีไมนุษย์

ตละคนลือก จัดระบียบละปลความหมายของสิไงกระตุຌน ฿หຌป็นความหมาย ป็นภาพทีไติดอยู หรือจะ
฿หຌความหมายอยางงาย การรับรูຌคือวิธีการทีไรามองลกรอบตัว หากผูຌบริภคตละคนเดຌรับการกระตุຌนจาก
สิไงรຌาดียวกัน฿นสภาพวดลຌอมหมือนกัน จะลือกจัดการ ละตีความตกตางกัน ขึๅนอยูกับความตຌองการ 
คานิยม ละความคาดหวัง 
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กันยา สุวรรณสง (25ไไ) สนอวา ฿หຌความหมายของค าวา การรับรูຌ คือ การ฿ชຌประสบการณ์ดิม 

ปลความหมายสิไงรຌา ทีไผานประสาทสัมผัสลຌวกิดความรูຌสึก ระลึกรูຌความหมายวาป็นอยางเร
กระบวนการรับรูຌ    ซึไงประกอบดຌวย 3 กระบวนการหลักคือ (1) กระบวนการภายนอกหรือสิไงรຌา (2) 

กระบวนการภาย฿นหรือการรับรูຌ ละ (3) กระบวนการสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง  
การรับรูຌมีความส าคัญตอการรียนรูຌ ดยการรับรูຌท า฿หຌกิดการรียนรูຌ ถຌาเมมีการรับรูຌการรียนรูຌจะ

กิดขึๅนเมเดຌ  ดังนัๅนการสัมผัสป็นบัน฿ดขัๅนรกของการรับรูຌ มืไอรางกายรับรูຌผานทางประสาทสัมผัสทัๅง 5 กใ
จะกิดการตีความ ดยอาศัยความคิด ความขຌา฿จ ความจ า การรียนรูຌละมนภาพ หลังจากนัๅน กใท าการ
ตัดสิน฿จละสดงปฏิกิริยาตอบสนองดยสดงพฤติกรรม฿ดพฤติกรรมหนึไงออกมา (กันยา สุวรรณสง
,25ไ0) 

จากนวคิดการรับรูຌทีไเดຌกลาวมา฿นขຌางตຌน จึงสามารถสรุปเดຌวาการรับรูຌของผูຌบริภค ดยผานการ
รับรูຌทางสัมผัสทัๅง 5 จนกิดการประมวลผล ตีความพืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคจนท า฿หຌกิด
พฤติกรรมการทองทีไยว ของนักทองทีไยวทีได านินการคຌนหาขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ พืไอกิด
การตัดสิน฿จ฿นการทองทีไยว 

4.นวคิดกีไยวกับพฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยว 

 บุญลิศ จิตตัๅงวัฒนา ิโ555ี พฤติกรรมนักทองทีไยว หมายถึง การกระท าทุกอยางของ
นักทองทีไยวเมวาการกระท านัๅนนักทองทีไยวจะรูຌตัวหรือเมรูຌตัวกใตาม ละบุคคลอืไนจะสังกตหใน      การ
กระท านัๅนเดຌหรือเมกใตาม ดยการกระท านัๅนอาจขึๅนอยูกับสภาวะวดลຌอม ความรูຌสึกนึกคิด ละความรูຌ
ความขຌา฿จของนักทองทีไยว พืไอตอบสนองความตຌองการละความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวตอสิไง฿ดสิไง
หนึไง  
 ชิฟมน ละคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) เดຌ฿หຌความหมายของพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคเวຌวาป็นพฤติกรรมทีไผูຌบริภคสดงออกเมวาจะป็นการสาะหา ซืๅอ ฿ชຌ ประมินผล หรือการ
บริภคผลิตภัณฑ์ บริการ ละนวคิดตาง โ ซึไงผูຌบริภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตຌองการของตน
เดຌป็นการศึกษาการตัดสิน฿จของผูຌบริภค฿นการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยู ทัๅงงิน วลา ละก าลังพืไอบริภค
สินคຌาละบริการตาง โ อันประกอบดຌวย ซืๅออะเร ท าเมจึงซืๅอ ซืๅอมืไอเร อยางเร ทีไเหน ละความบอยครัๅง
฿นการซืๅอ 

ปัจจัยทีไมีผลตอการตัดสิน฿จทองทีไยว 

แ. ปัจจัยภาย฿นทีไมีผลตอการตัดสิน฿จของนักทองทีไยว  

การรับรูຌ คือ กระบวนการทีไบุคคล฿ชຌพืไอสรຌางความขຌา฿จถึงสิไงตาง โ รอบตัวของผูຌบริภค ดยการ
ลือก การจัดจง ละการปลความหมายจากขຌอมูลขาวสารทีไเดຌรับจากสิไงวดลຌอม  

รงจูง฿จ หมายถึง รงผลักดันทีไกิดจากภาย฿นหรือภายนอกตัวบุคคลซึไงสรຌางความกระตือรือรຌน
ละเมยอทຌอตอการท าสิไง฿ดสิไงหนึไง  
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ทัศนคติป็นความรูຌสึกละการสดงออกตอสิไงตาง โ เดຌก สิไงของ บุคคล หตุการณ์ ฿นลักษณะ
ของการชืไนชมหรือเมชืไนชม ทัศนคติป็นผลของความรูຌสึกทีไมีตอสิไง฿ด โ อยางรงกลຌา ละดຌวยความ
ชืไอมัไน  

บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาภาย฿นตัวของบุคคลซึไงป็นตัวก าหนดละสะทຌอน฿หຌ
หในวาบุคคลสนองตอบตอสิไงวดลຌอมรอบตัวขาอยางเร 

การรียนรูຌ หมายถึง การปลีไยนปลง฿นพฤติกรรมอันนืไองมาจากประสบการณ์฿นอดีต ดังนัๅน 

การรียนรูຌป็นการปลีไยนปลง฿นนืๅอหาความรูຌ฿นความทรงจ าถาวรของมนุษย์ละป็นผลมาจาก
กระบวนการประมวลขຌอมูลขาวสาร ซึไงป็นสาหตุของการปลีไยนปลง฿นความทรงจ า การปลีไยนปลง
ดังกลาวจะสงผลตอการปลีไยนปลง฿นพฤติกรรมของมนุษย์  

2. ปัจจัยภายนอกทีไมีผลตอการตัดสิน฿จของนักทองทีไยว  

กลุมอຌางอิง (Reference Group) หมายถึง กลุมซึไงท าหนຌาทีไป็นกรอบ฿นการอຌางอิงหรือป็น
นวทาง฿หຌกบุคคล฿นการตัดสิน฿จ฿นการซืๅอสินคຌาละบริการ฿ด โ  

ครอบครัว หมายถึง การทีไบุคคลตัๅงต 2 คนขึๅนเปซึไงอาศัยอยูดຌวยกันละมีความกีไยวพันกันดย
สายลือด หรือการตงงานระหวางชายหญิง หรือการรับดใกมาป็นบุตรบุญธรรม 

ชัๅนทางสังคม หมายถึง การบงบุคคล฿นสังคมออกตามล าดับชัๅน฿หຌหในเดຌอยางชัดจน ดยสมาชิก
ของชัๅนทางสังคม฿ด โ จะมีสถานภาพทางสังคมดียวกัน ขณะทีไบุคคลทีไป็นสมาชิกของชัๅนทางสังคมอืไนจะ
มีสถานภาพทางสังคมทีไสูงหรือตไ ากวา  

วัฒนธรรม฿นมุมมองของพฤติกรรมผูຌบริภค หมายถึง ผลรวมของความชืไอ คุณคา ละ
ขนบธรรมนียมทีไกิดจากการรียนรูຌซึไงท าหนຌาทีไ฿นการก าหนดพฤติกรรมการบริภคของสมาชิก฿นสังคม
หนึไง 
ระบบการทองทีไยว 

หมายถึง สิไงตางโ฿นอุตสาหกรรมการทองทีไยวทีไมีความสัมพันธ์กันละมีความส าคัญทีไท า฿หຌกิด
กิจกรรมการทองทีไยวทีไมีระบียบ สิไงส าคัญ฿นระบบทองทีไยวประกอบดຌวย ไ สวน฿หญโ฿นลักษณะวงจร 
ดังนีๅ  

1. ความตຌองการของตลาดนักทองทีไยว อิทธิพลจากภาย฿นละภายนอก พฤติกรรม กระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอ ละการจัดหา  

2. การดินทางทองทีไยวหลังจากการซืๅอ การวิคราะห์ตลาดหลัก การคลืไอนยຌายอยางตอนืไอง
ของ นักทองทีไยว ละรูปบบของการขนสง  

3. การศึกษาอุปสงค์ของการทองทีไยว ณ หลงทองทีไยว รูปบบ กิจกรรมการทองทีไยว ละการ
฿หຌบริการ ซึไงตຌองการการวางผน การจัดการ ละการพัฒนาอยางป็นระบบ฿หຌมี คุณภาพมาตรฐานสากล  
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4. การตลาดการทองทีไยว ป็นการตรวจสอบปัจจัยทางการตลาดของภาคธุรกิจ ทัๅงทีไ  ควบคุมเดຌ 
ละควบคุมเมเดຌ พืไอสรຌางความขใงกรงของธุรกิจจัดหาสินคຌาละบริการ฿นครือขาย฿หຌมีศักยภาพ  ฿น
การสรຌางรงจูง฿จ ละกระตุຌนความตຌองการของนักทองทีไยวเดຌอยางทຌจริง  

การศึกษานวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการทองทีไยว฿นการตัดสิน฿จทีไเดຌกลาวมา฿นขຌางตຌนมีประดใน
ส าคัญทีไชืไอมยงงานวิจัยรืไอง รูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ ความ
นาชืไอถือละการตัดสิน฿จการทองทีไยวตางประทศผูຌวิจัยตຌองการทราบวาพฤติกรรมการทองทีไยวของ
นักทองทีไยวมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จทีไยว นืไองจากวากระบวนการตัดสิน฿จตางโของนักทองทีไ ยวมี
กระบวนความคิดทีไซับซຌอน ตຌองผานกระบวนการของสิไงรຌาตางโ ชน การฆษณาุ การบอกตอของพืไอน
หรือคนรอบโตัว ป็นตຌน จนท า฿หຌนักทองทีไยวกิดการกระตุຌนจากสิไงรຌาจนสงผล฿หຌกิดการตัดสิน฿จ
ทองทีไยวตางประทศ 

5.นวคิดกีไยวกับวใบเซด์ละสืไอออนเลน์ 

ศิริพร กนกชยัสกุล กลาวเวຌวาครือขายสังคมออนเลน์ป็นผลมาจากการพัฒนา ทคนลยีละวใบ
รูปบบ฿หมนัๅนอง ผูຌ฿ชຌสามารถ฿ชຌผยพรขຌอมูลสวนบุคคล/ความป็นตัวตน ขียนลารืไองราวตาง โ ผาน 
Blog หรือสดงรูปภาพพืไอ฿หຌพืไอน โ เดຌรับขຌอมูลทีไป็นปัจจุบันของตน รวมถึงปຂดอกาส฿หຌรูຌจักกันผาน
พืไอนของพืไอน ซึไงกใคือการ฿ชຌNetworking ของพืไอนท าความรูຌจักกับบุคลอืไนนัๅนอง นอกจากนัๅนผูຌ฿ชຌยัง
สามารถลนกมตาง โ กับ พืไอนดยสงขຌอความถึงกันเดຌ฿นวลาดียวกัน ผูຌ฿ชຌละพืไอน โ จึงมีชองทาง
ติดตอกันพิไมขึๅนทัๅงนีๅผูຌ฿ชຌยัง สามารถก าหนดสิทธิ่ฉพาะบุคคลทีไอยู฿นสังคมสมือนของตน 

ประภทของครือขายสังคมออนเลน์  
ภิษก ชัยนิรันดร์ิ2554) กลาวถึง หมวดหมูของครือขายสังคมออนเลน์ตามทีไปรากฏ฿น สังคมเทยเวຌ

6 ประภท ดังนีๅ 
1. Blog ซึไงป็นการลดรูปจากคาวา Weblog ซึไงถือป็นระบบจัดการนืๅอหา (Content  

Management System: CMS) รูปบบหนึไง ซึไงท า฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถขียนบทความรียกวา Post ละท าการ
ผยพรเดຌดยงาย การกิดของ Blog ปຂดอกาส฿หຌ฿คร โ ทีไมีความสามารถ฿นดຌานตาง โ สามารถผยพร
ความรูຌดังกลาวดຌวยการขียนเดຌอยางสรี  เมมีขีดจ ากัด รืไองทคนิคอยาง฿นอดีตอีกตอเป ท า฿หຌกิด Blog 

ขึๅนมาจ านวนมากมายละพิไมนืๅอหา฿หຌกับลกออนเลน์เดຌป็นจ านวนมหาศาลอยางทีไเมคยมีมากอน 
นอกจากนีๅครืไองมือทีไส าคัญทีไท า฿หຌกิด ลักษณะของ Social คือการปຂด฿หຌพืไอนโขຌามาสดงความหในเดຌ
นัไนอง 

฿นงของการตลาด Blog อาจจะถูกน ามา฿ชຌเดຌ฿น 2 รูปบบ คือการทีไบริษัทจัดท า Blog (Corporate 

Blog) ละ Blog ทีไขียนจาก Blogger อิสระ ทีไมี ความสามารถขียนรืไองทีไตนถนัดละมีผูຌติดตามจ านวน
มาก จนกลายป็น Marketing Influencer 

2. Twitter ละ Microblogอืไน โป็นรูปบบหนึไงของ Blog ทีไจ ากดัขนาดของการ  Post  
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ตละครัๅงเวຌทีไ140 ตัวอักษร ดยรกริไมดิมทีผูຌออกบบ Twitter ตຌองการ฿หຌผูຌ฿ชຌขียนรืไองราววา คุณ
ก าลังท าอะเรอยู ฿นขณะนีๅิWhat are you doing?) ตกิจการตางโกลับน า Twitter เป฿ชຌ฿นทาง ธุรกิจเม
วาจะป็นการสรຌางการบอกตอ พิไมยอดขาย สรຌาง Brand หรือป็นครืไองมือส าหรับ การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกคຌา ิCRM) ทัๅงนีๅรายังสามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการประชาสัมพันธ์  

3. Social Networking จากชืไอกใสามารถปลความหมายเดຌวาป็นครือขายทีไชืไอมยงรา กับ
พืไอนโจนกลายป็นสังคม ทัๅงนีๅผูຌ฿ชຌจะริไมตຌนสรຌางตัวตนของตนองขึๅน฿นสวนของ Profile ซึไง 
ประกอบดຌวยขຌอมูลสวนตัว ิInfo) รูป ิPhoto) การจดบันทึกิNote) หรือการ฿สวิดีอิVideo) นอกจากนีๅ
Social Networking ยังมีครืไองมือส าคัญ฿นการสรຌางจ านวนพืไอน฿หຌมากขึๅน นักการตลาดน าSocial 

Networking มา฿ชຌ฿นการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกคຌาอาจจะอยู ฿นรูปของ การสรຌาง Brand ผานกมหรือ 
Application ตางโ หรืออาจ฿ชຌป็นครืไองมือของ CRM ผานทาง Pages ละนอกจากนีๅตัวลูกคຌาองหาก
ชืไนชอบ฿นสินคຌาหรือบริการ กใสามารถรวมกลุมกันจัดตัๅง Group ขึๅนมาเดຌ 

4. Media Sharing ป็นวใบเซต์ทีไปຂดอกาส฿หຌราสามารถ upload รูปหรือวิดีอพืไอ บงปัน฿หຌกับ
ครอบครัว พืไอน โ หรือมຌกระทัไงพืไอผยพรสาธารณชน นักการตลาด ณ ปัจจุบันเมจ าป็นจะตຌองทุมทุน
฿นการสรຌางหนังฆษณาทีไมีตຌนทุนสูง ราอาจจะ฿ชຌกลຌองดิจิตอล ราคาถูก โ ถายทอดความคิดป็นรูปบบ
วิดีอจากนัๅนน าขึๅนเปสูวใบเซต์Media Sharing อยาง YouTube หากความคิดของราป็นทีไชืไนชอบกใท า฿หຌ
กิดการบอกตออยางพรหลายหรือกรณีหาก กิจการขายสินคຌาทีไนຌนดีเซน์ทีไสวยงามกใอาจจะถายรูปลຌว
น าขึๅนเปสูวใบเซต์อยาง Flickr พืไอ฿หຌลูกคຌาเดຌชม หรืออาจจะ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการน าชมรงงานหรือ
บรรยากาศ฿นการท างาน ของกิจการป็นตຌน หรืออยางกรณีของ Multiply ทีไคนเทยนิยมน ารูปภาพทีไ
ตนองถายมาสดงฝมือ หมือนป็นกลลอรีสวนตัวท า฿หຌผูຌวาจຌางเดຌหในฝมือกอนทีไจะท าการจຌาง 

5. Social News and Bookmarking ป็นวใบเซต์ทีไชืไอมยงเปยังบทความหรือนืๅอหา฿น
อินทอร์นใต ดยผูຌ฿ชຌป็นผูຌสงละปຂดอกาส฿หຌคะนนละท าการหวตเดຌ ชวยกลัไนกรองวาบทความหรือ
นืๅอหา฿ดนัๅนป็นทีไนาสน฿จทีไสุด฿นสวนของ Social Bookmarking นัๅนป็นการทีไปຂดอกาส฿หຌคุณสามารถ
ท าการ Bookmark นืๅอหาหรือวใบเซต์ทีไชืไนชอบดยเม ขึๅนอยูกับคอมพิวตอร์ครืไอง฿ดครืไองหนึไง ต
สามารถท าผานออนเลน์ละนืๅอหา฿นสวนทีไราท า Bookmark เวຌนีๅสามารถทีไจะบงปัน฿หຌคนอืไนโเดຌดຌวย 
นักการตลาดจะ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการบอกตอละสรຌางจ านวนคนขຌามายังทีไวใบเซต์  หรือ Campaign 

การตลาดทีไตຌองการ 
6. Online Forums ถือป็นรูปบบของ Social Media ทีไกากทีไสุดป็นสมือนสถานทีไทีไ ฿หຌผูຌคน

ขຌามาพูดคุย฿นหัวขຌอทีไพวกขาสน฿จ ซึไงอาจจะป็นรืไองพลงละอืไนโอีกมากมายเดຌท าการลกปลีไยน
ความคิดหในสดงขຌอมูลขาวสาร ตลอดจนถึงการนะน าสินคຌาหรือบริการตางโ นักการตลาดควรสน฿จ
นืๅอหาทีไพูดคุย฿นForumsพราะบางครัๅงอาจจะป็นค าวิจารณ์กีไยวกับตัวสินคຌาละบริการของราซึไงรา
องสามารถขຌาเปท าความขຌา฿จกຌเขปัญหาวใบเซต์ประภท Forums อาจจะป็นวใบเซต์ทีไปຂด฿หຌ
ลกปลีไยนความคิดหในกันดยฉพาะหรืออาจจะป็นสวนหนึไง ฿นวใบเซต์นืๅอหาตาง โ  
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จากการศึกษานวคิดกีไยวกับวใบเซต์ละสืไอออนเลน์ทีไเดຌกลาวมา฿นขຌางตຌนมีประดในส าคัญทีไ
ชืไอมยงงานวิจัยรืไอง รูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ ความนาชืไอถือ
ละการตัดสิน฿จการทองทีไยวตางประทศ นืไองจากนักทองทีไยวลใงหในถึงความส าคัญของการสืไอสาร
นืๅอหาทางออนเลน์พืไอความสะดวกรวดรใวละมีประสิทธิภาพ฿นการสืไอสาร ดยการสืไอสารผานชองทาง
นีๅมีความหลากหลายละขຌาถึงเดຌงาย 

ระบียบวิธีวิจัย 

 การส ารวจดย฿ชຌบบสอบถาม ดยกลุมตัวอยาง฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ คือ ผูຌทีไสืบคຌนหาขຌอมูลการ
ทองทีไยวตางประทศผานทางสืไอออนเลน์ จ านวน ไเเ คน ผูຌซึไงมีอายุระหวาง 18-50 ป หลังจากทีไเดຌกใบ
รวบรวมขຌอมูลทีไเดຌน ามาวิคราะห์ดย฿ชຌการวิคราะห์ชิงพรรณนาละชิงอนุมาน พืไอศึกษาความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหวางตัวปร โ ตัว ดย฿ชຌสถิติสัมพันธ์ของพียร์สัน 

สรุปผลการศึกษา 
1. การศึกษาจากการวิจัยชิงพรรณนา 

 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

 จากผลการวิจัยพบวา จ านวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด 400 คน ป็นพศชาย จ านวน 80 คน 
คิดป็นรຌอยละ 20 ละพศหญิง จ านวน 320 คน คิดป็นรຌอยละ 80 ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญมากกวา
ครึไงหนึไงสถานะภาพสด จ านวน 305 คน คิดป็นรຌอยละ ็ๆ.่ ละสมรส จ านวน 93 คน คิดป็นรຌอยละ 
23.2 สวน฿หญมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 236 คน คิดป็นรຌอยละ 59 สวน฿หญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทอกชน/ลูกจຌาง จ านวน 256 คน คิดป็นรຌอยละ 39 มีรายเดຌตอดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน ้ใ คน คิดป็นรຌอยละ โใ.3  
 รูปบบการด านินชีวิตทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 

 ผลการวิจัยรูปบบการด านินชีวิตทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย
สามารถบงเดຌ 7 กลุมดังนีๅ  
 กลุมทีไ 1 กลุมรียนรูຌสังคม฿หม 

กลุมทีไ 2 กลุมคนรวมสมัย 

กลุมทีไ ใ กลุมครอบครัวสุขสันต์ 
กลุมทีไ 4 กลุมทองทีไยวสวงบุญ 

กลุมทีไ 5 กลุมประวัติศาสตร์การมือง 
กลุมทีไ 6 กลุมรักศิลปะ 

กลุมทีไ 7 กลุมกຌาวทันลก  
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 ความนาชืไอถือทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 

 ผลการวิจัยความนาชืไอถือทีไมีผลตอตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย สามารถ
สรุปผลเดຌวา ขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอนักทองทีไยว มากทีไสุด อยู฿น
ระดับสูงมาก ละการน าสนอขຌอมูลทีไเมมีอคติมาป็นอันดับสุดทຌาย 

 การรับรูຌขຌอมูล 

 ผลการวิจัยการรับรูຌขຌอมูล สามารถสรุปผลเดຌวา มีการรับรูຌขຌอมูลผานทางหຌองลกปลีไยนความ
คิดหใน PANTIP มากทีไสุด อยู฿นระดับสูงละมีการรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศผานทางฆษณา
ออนเลน์ ชนปງาย Bannersป็นอันดับสุดทຌาย อยู฿นระดับปานกลาง  
 พฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยวตางประทศ 

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยวตางประทศ สามารถสรุปผลเดຌวา สวน฿หญมีการ
คຌนหาขຌอมูลการทองทีไยวผานทางวใบเซต์ออนเลน์มากทีไสุด 1 – โ ครัๅง/สัปดาห์ สวน฿หญมีระยะวลา฿น
การคຌนหาขຌอมูลการทองทีไยวผานทางวใบเซต์ออนเลน์มากทีไสุด 30 นาที/ครัๅง – 1ชัไวมง/ครัๅง มีการคຌนหา
ขຌอมูลสถานทีไทองทีไยว มีการคຌนหาขຌอมูลการทองทีไยวมຌวาจะยังเมมีผนการทองทีไยว ละคຌนหาขຌอมูล
การทองทีไยวตอมืไอมีผนการทองทีไยว มีการ฿ชຌวลา฿นการวางผนการทองทีไยวตางประทศ฿นตละ
ครัๅงมากทีไสุด 1 สัปดาห์กอนดินทาง สวน฿หญมีการดินทางทองทีไยวกับพืไอน มีระยะวลาการดินทาง฿น
ตละครัๅงมากทีไสุด 1สัปดาห์ สวน฿หญมีความบอยครัๅง฿นการดินทางตป 1 – 2 ครัๅง/ป วใบเซต์ออนเลน์
ทีไกลุมตัวอยาง฿หຌความสน฿จมากทีไสุดคือ PANTIP (Blueplanet)  ผลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสิน฿จ
ทองทีไยวตางประทศ ฿นสวนของคาฉลีไยกลุมตัวอยางมีการสืบคຌนขຌอมูล฿นสวนของราคาทีไพักุ ตั็ว
ครืไองบินมากทีไสุด อยู฿นระดับสูง ละมีการสืบคຌนขຌอมูล฿นสวนของกิจกรรมผาดผนป็นอันดับสุดทຌาย  
การศึกษาจากการวิจัยชิงอนุมาน 

รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยว
ชาวเทย 

ผลการวิจัยพบวารูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จ
ทองทีไยวของนักทองทีไยวชาวเทย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ดยรูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยว
ทัๅง 7กลุมนีๅมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยวของนักทองทีไยวชาวเทย ซึไงป็นเปตาม
สมมติฐาน 

ความนาชืไอถือของขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ทีไมีความสัมพันธ์ตอพฤติกรรมการ
ตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 

ผลการวิจัยพบวาความนาชืไอถือของขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศจากสืไอออนเลน์ มีคา
ความสัมพันธ์฿นระดับตไ ากับ พฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 กลาวคือ หากขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศจากสืไอออนเลน์มีความนาชืไอถือมาก
นักทองทีไยวจะมีพฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยวมากขึๅน  ซึไงป็นเปตามสมมติฐาน 
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การรับรูຌมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 

ผลการวิจัยพบวาการรับรูຌของขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์฿นระดับตไ ากับ 
พฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 กลาวคือ หากมี
การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศจากสืไอออนเลน์มาก นักทองทีไยวจะมีพฤติกรรมการตัดสิน฿จ
ทองทีไยวตางประทศมากขึๅน ซึไงป็นเปตามสมมติฐาน  

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิคราะห์ขຌอมูลละการสรุปผลการวิจัย ผูຌวิจัยน าสนอป็นประดในส าคัญตางโ
ดังตอเปนีๅ 

รูปบบการด านินชีวิตของนักทองทีไยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จของ
นักทองทีไยวชาวเทย 

ผลการวิจัย พบวารูปบบการด านินชีวิตทุกรูปบบของนักทองทีไยวจากสืไอออนเลน์มี
ความสัมพันธ์฿นชิงบวกตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย ดยจากผลวิจัยพบวารูปบบ
การด านินชีวิตบบเดຌทัๅงหมด 7 กลุม คือ กลุมรียนรูຌสังคม฿หม กลุมคนรวมสมัย กลุมครอบครัวสุขสันต์ 
กลุมทองทีไยวสวงบุญ กลุมประวัติศาสตร์การมือง กลุมรักศิลปะ ละกลุมกຌาวทันลก ดยกลุมรูปบบ
การด านินชีวิตบบการรียนรูຌสังคม฿หม ละกลุมคนรวมสมัย มีคาความสัมพันธ์ทีไสูงกวากลุมอืไนโ 
นืไองจากกลุมคน฿น 2 กลุมนีๅพรຌอมทีไจะรียนรูຌสิไง฿หมโ ปຂดลกทัศของตัวอง฿หຌกวຌางมากขึๅน ขຌา฿จการ
ปลีไยนปลงของลก ตอยางเรกใตาม฿นปัจจุบันทุกกลุมรูปบบการด านินชีวิตมีความสัมพันธ์ตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จทองทีไยว เมวาจะป็นกลุมครอบครัวสุขสันต์ พราะคนสวน฿หญมีการ฿หຌ
ความส าคัญกับคน฿นครอบครัวมากขึๅน กลุมทองทีไยวสวงบุญ กลุมประวัติศาสตร์การมือง กลุมรักศิลปะ
ละกลุมกຌาวทันลก  สอดคลຌองกับนวคิดของ Assael Henry (1998) ซึไงเดຌบงรูปบบการด านินชีวิตเวຌ 
3 ประภทคือ กิจกรรม (Activities)ปฏิกิริยาทีไสดงออก ชน ดูทรทัศน์ จายของ฿นรຌานคຌาหรือ ลา฿หຌ
พืไอนฟังกีไยวกับบริการซอมรถของอูประจ า มຌวาปฏิกิริยานีๅ฿ครโกใหในอยูตเมสามารถดาหตุผลของ
การกระท าเดຌหมดละกใเม฿คร จะมี฿ครท าการวัดพืไอหาหตุผลของปฏิกิริยานีๅ  ความสน฿จ (Interests) 
ป็นความสน฿จ฿นรืไองราวหตุการณ์ หรือวัตถุดยมีระดับของความ ตืไนตຌนทีไกิดขึๅนมืไอเดຌตัๅง฿จติดตอกัน
มาหรือมีความตัๅง฿จป็นพิศษกีไยวกันมัน  ละความคิดหใน (Opinions) ป็นเป฿นรูปค าพูดหรือขียน
ตอบทีไบุคคลตอบตอสถานการณ์ทีไ กระตุຌนราค าถามความคิดหใน฿ชຌพืไออธิบายปลความหมายการ
คาดคะนละการประมาณคา ชน ชืไอ฿นสิไงซึไงบุคคลอืไนตัๅง฿จความชืไอกีไยวกับหตุการณ์฿นอนาคต 
ประมินรางวัลทีไจะเดຌรับ จากการลือกทางลือกละทษทีไจะป็นผลของการลือกทางลือก ยังสอดคลຌอง
กับมิชลอ ิMitchell อຌาง฿น กาญจนา กຌวทพ, 2541) เดຌกลาวถึงนวทางการศึกษารูปบบ การด านิน
ชีวิตเวຌวาคนราจะพยายามทีไจะมีชีวิต฿นบบอยางทีไราชืไอราฝัน ละรา฿หຌคุณคา นืไองจาก฿นตละกลุม
มีความตຌองการ฿หຌตัวองเดຌทองทีไยวตามทีไตัวอง฿ฝຆฝันละตຌองการท า฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ 
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สอดคลຌองกับผลการวิจัยของกษรา กิดมงคล (2546) ศึกษารืไอง รูปบบการด านินชีวิต การ
สวงหาขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จทองทีไยวละพฤติกรรมการทองทีไยวของคนวัยท างาน ผลการวิจัยพบวา 
รูปบบการด านินชีวิตของคนรุน฿หมมีการสวงหาขຌอมูลดຌานการทองทีไยวจากหลงขຌอมูลทุกประภท
ดยฉพาะกลุมรูปบบการด านินชีวิตบบคนรุน฿หมละกลุมคนกຌาวทันลก มีการสวงหาขຌอมูลดຌานการ
ทองทีไยวทุกประภทดยฉพาะขຌอมูลกีไยวกับรงรม หลงทองทีไยว สຌนทางละพาหนะทีไ฿ชຌ฿นการ
ดินทาง ดยจะมีการคຌนหาขຌอมูลผานทางหลงสาธารณะละหลงขຌอมูลบุคคล นอกจากสองกลุมนีๅทีไ
สอดคลຌองกับงานวิจัยยังมีกลุมคนรักครอบครัว จากงานวิจัยนีๅกลาววาการทองทีไยวป็นกิจกรรมทีไสมาชิก
฿นครอบครัวจะเดຌ฿ชຌวลารวมกัน ละ฿นกลุมนีๅจะมีการสน฿จ฿นรืไองของความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
มาป็นอันดับหนึไง  

ความนาชืไอถือของขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศจากสืไอออนเลน์ทีไมีความสัมพันธ์ตอ
พฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 

ผลการวิจัย พบวา ความนาชืไอถือของขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ทีไมีความสัมพันธ์ชิง
บวกตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย มืไอกลุมนักทองทีไยวชาวเทยมีความมัไน฿จละ
ชืไอถือ฿นขຌอมูลการทองทีไยว นืไองจากนักทองทีไยวเดຌรับขຌอมูลทีไมีความถูกตຌองป็นจริงตามทีไจຌาของ
ขຌอมูลการทองทีไยวเดຌลงขຌอมูลเวຌ฿นสืไอออนเลน์ ท า฿หຌกลุมนักทองทีไยวชาวเทยทีไ฿ชຌขຌอมูลจากสืไอออนเลน์
มีความตຌองการ฿นการ฿ชຌขຌอมูลมากขึๅนจนท า฿หຌกิดความตຌองการตัดสิน฿จเปทองทีไยว สอดคลຌองกับ
Koltler et al. (2003) ทีไเดຌมีการตัๅงขຌอสังกต฿นดຌานของความนาชืไอถือของหลงขຌอมูลวา มຌทางดຌาน
ของผูຌบริภคจะเดຌรับขຌอมูลจากหลงขຌอมูลพืไอการคຌามากกวาหลงขຌอมูลอืไนโ ตผูຌบริภคมักจะรูຌสึกวา
หลงขຌอมูลบุคคลละหลงสาธารณะ มีความส าคัญมากกวาหลงขຌอมูลทางการคຌา นอกจากนีๅ  Fogg 

B.J.(2002) เดຌมีการการศึกษาขຌอมูลความนาชืไอถือของสืไอออนเลน์ พราะหลงขຌอมูลจากวใบเซต์เดຌ
พิไมขึๅนป็นจ านวนมากจากทีไทาง The Stanford Persuasive Technology Lab ของมหาวิทยาลัย 
Stanford เดຌมีการริไมศึกษาลักษณะการนຌมนຌาวจิต฿จของทคนลยี  พบวาปัจจัยทีไมีสวนชวยสงสริม
ความนาชืไอถือ คือ  รูຌสึกอยู฿นลกของความจริง ฿ชຌงานงาย ป็นผูຌช านาญการ ความเวຌนืๅอชืไอ฿จ อา฿จ฿ส
ตอผูຌยีไยมชม  ละปัจจัยบางประการทีไท า฿หຌวใบเซต์มีความนาชืไอถือลดลง คือ มีลักษณะพืไอการคຌา ละ
ป็นมือสมัครลน  รวมเปถึงนวคิดกีไยวกับวใบเซต์ละสืไอออนเลน์ มคควล ิMcQuail, 2000 อຌาง฿น 
สถาพร สิงหะ, 255ๆ, หนຌา แเ-แแ) เดຌสนอนวคิดทีไกีไยวกับสืไอ฿หมวา ป็นสืไอทีไมีความหลากหลายละมี
การปลีไยนปลงอยูตลอดวลา ซึไงสืไอ฿หมมีชองทางการสืไอสารทีไคลຌายคลึงกันตจะตกตางกันเปตาม
ประภทของการ฿ชຌงาน นืๅอหา ละ บริบท ดยผูຌ฿ชຌขຌอมูลตละกลุมจะมีความตຌองการ฿นการสืไอสารหรือ
คຌนหาขຌอมูลทีไมีความตกตางกันตามลักษณะส าคัญของสืไอ฿หมทีไส าคัญมีอยู 4 ประการ ดังนีๅ  

1) สืไอพืไอการสืไอสารระหวางบุคคล ิInterpersonal Communication Media)  
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2) สืไอปฏิสัมพันธ์พืไอความพลิดพลิน ิInteractive Play Media)  

3) สืไอพืไอการคຌนหาขຌอมูล ิInformation Search Media)  

4) สืไอพืไอการมีสวนรวม ิCollective Participatory Media)  

ดยกลุมตัวอยางของงานวิจัยนีๅเดຌมีการขຌาถึงขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศผานทางสืไอออนเลน์
เดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅนละมีความชืไอถือ฿นขຌอมูลการทองทีไยว฿นสืไอออนเลน์มากขึๅน  บุคคลสวน
฿หญมีการ฿ชຌสืไอ฿หม฿นการสืไอสารผานทางFacebook youtube google ละ Pantip ดังนัๅนจึงสอดคลຌอง
กับชองทางทีไภิษก ชัยนิรันดร์ิ2554)เดຌบงเวຌ ดังนีๅ Blog Twitter Social Networking Media Sharing 

Social News and Bookmarking ละ Online Forums พืไอ฿ชຌ฿นการคຌนหาขຌอมูลดยผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการคຌนหาขຌอมูลการทองทีไยวมຌยังเมมีผนการทองทีไยวลยกใตามละสวน฿หญมี
ความชืไอมัไน฿นวใบเซต์Pantipมากทีไสุด 

สอดคลຌองกับผลการวิจัยของชาตินพคุณ วิเลวรรณ ิโ55โี ศึกษารืไอง ความนาชืไอถือของขຌอมูล
ขาวสาร฿นวใบเซต์บลูพลานใท พันทิปดอทคอม ผลการวิจัยพบวา ปัจจัยดຌานพศละการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการประมินความนาชืไอถือขຌอมูลขาวสาร฿นวใบบอร์ดหຌอง บลูพลานใท พัน
ทิปดอทคอม สวน฿นดຌานพฤติกรรมการ฿ชຌงานพบวามีความถีไ฿นการ฿ชຌงาน รูปบบการ฿ชຌ ละสถานะของ
ผูຌ฿ชຌวใบบลูพลานใท พันทิปดอทคอม มีความสัมพันธ์กับกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการประมินความนาชืไอถือของขຌอมูล
ขาวสาร฿นวใบบอร์ดบลูพลานใท พันทิปดอทคอม กณฑ์ทีไผูຌ฿ชຌวใบบอร์ดหຌองบลูพลานใท ฿หຌความส าคัญ
มากทีไสุด฿นการประมินความนาชืไอถือ คือ ความทันสมัยขຌอขຌอมูลขาวสาร มีการเหลวียนขຌอมูลการ
ทองทีไยวอยูตลอดวลา ดยงานวิจัยชิๅนนีๅ฿หຌความส าคัญกับความหลากหลายขຌอนืๅอหามาป็นอันดับหนึไง 
ความคารพ฿นความคิดหในของผูຌอืไน ละความป็นกลาง ปราศจากอคติ  
 การรับรูຌมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย 

 ผลการวิจัย พบวา การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ทีไมีความสัมพันธ์ชิ งบวก
ตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทย มืไอกลุมนักทองทีไยวชาวเทยมีการชองทาง฿นการรับรูຌ
ขຌอมูลการทองทีไยวมากกวา฿นอดีต นืไองจากนักทองทีไยวเดຌรับขຌอมูลจากชองทางสืไอออนเลน์ตางโ เมวา
จะป็นชองทางหຌองลกปลีไยนความคิดหใน (PANTIP) จาก฿นงานวิจัยครัๅงนีๅพบวาชองทางนีๅป็นชองทางทีไ
มีการรับรูຌมากทีไสุด รวมเปถึงชองทาง฿นFacebook ปรกรมเลน์ หรือ ประสบการณ์การทองทีไยวสมือน
จริงผานการอานประสบการณ์การทองทีไยวของจຌาของกระทูຌทางวใบเซต์ออนเลน์ ละ  การฆษณา
ปรมชัไนผานทางออฟฟຂชียลเลน์มืไอราเดຌรับรูຌขຌอมูลขาวสารการทองทีไยวตางโผานทางสืไอออนเลน์จึง
ป็นตัวกระตุຌน฿หຌรากิดพฤติกรรมการตัดสิน฿จทีไจะเปทองทีไยวตางประทศ ซึไงสอดคลຌองกับการรับรูຌของ  

Hawkins ละ Mothersbaugh (2010) การรับรูຌหมายถึงการกระบวนการทีไริไมตຌน จากการกระตุຌน จาก
ประสาทสัมผัส ทัๅง 5 เดຌกการมองหใน เดຌกลิไน เดຌยิน เดຌลิๅมรส ละสัมผัส จึงท า฿หຌกิดคนสน฿จ฿นสิไงรຌา
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ละจบลงดຌวยการตีความหรือหาความหมาย ของสิไงนัๅน ละการรับรูຌของสรี วงศ์มณฑา ิ2542) การรับรูຌ 
หมายถึง กระบวนการทีไมนุษย์รับรูຌ ป็นการ ตีความหมายตอสิไง฿ดสิไงหนึไงทีไรับสัมผัส พืไอรวบรวมป็นภาพ
฿นสมอง฿หຌม ีความหมายกิดขึๅน การรับรูຌมาคูกับการสัมผัสตมีความตกตางกันตรงทีไ ประสาทสัมผัสทัๅง 5 

ซึไงประกอบเปดຌวย หู ตา จมูก ลิๅน ละกาย มีหนຌาทีไรับสัมผัส ละประสาททีไ 6 คือ ความคิดมืไอ น าเป
ผนวกกับการสัมผัสจะกลายป็นการรับรูຌ  

 สอดคลຌองกับนิยามของบุญลิศ จิตตัๅงวัฒนา ิโ555ี ทีไกลาววาพฤติกรรมนักทองทีไยว หมายถึง 
การกระท าทุกอยางของนักทองทีไยวเมวาการกระท านัๅนนักทองทีไยวจะรูຌตัวหรือเมรูຌตัวกใตาม ละ บุคคล
อืไนจะสังกตหในการกระท านัๅนเดຌหรือเมกใตาม ดยการกระท านัๅนอาจขึๅนอยูกับสภาวะวดลຌอม ความรูຌสึก
นึกคิด ละ ความรูຌความขຌา฿จของนักทองทีไยว พืไอตอบสนองความตຌองการละความพึงพอ฿จของ
นักทองทีไยวตอสิไง฿ดสิไงหนึไง รวมถึงสอดคลຌองกับมดลของ Schmoll (อຌางถึง฿นลิศพร ภาระสกุลุโ555ี
ป็นมดลทีไชวย฿นการตัดสิน฿จการทองทีไยว ดยริไมตຌนจากการทีไมนุษย์รากิดสิไงรຌาจากสืไอตางโขຌามา
กอนจนกิดการกระตุຌนกลองด าหรือความรูຌสึกนึกคิดของมนุษย์ จนกิดป็นการตอบสนองซืๅอหรือการ
ตัดสิน฿จ฿นการทองทีไยว ชนดียวกับผลงานวิจัย฿นครัๅงนีๅการรับรูຌขຌอมูลทางสืไอออนเลน์มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสิน฿จทองทีไยวตางประทศ 

สอดคลຌองกับผลการวิจัยของ กฤษณ์วรรณ วงมิศร์ ิโ55ใี การปຂดรับสืไอกับการตัดสิน฿จ
ทองทีไยวตางประทศของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร ผลการวิจับพบวามีการปຂดรับขาวสารพืไอการ
ทองทีไยวตางประทศ฿นระดับปานกลางดยผานชองทางสืไออินทอร์นใตป็นสืไอทีไกลุ มตัวอยางปຂดรับมาก
ทีไสุดละมีการคຌนหาขຌอมูลการทองทีไยวตางประทศมากทีไสุดดຌวย ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของกิตติยา 
ดนชัย (2557)พฤติกรรมการ฿ชຌละการรับรูຌขຌอมูลผานสืไอสังคมออนเลน์ทีไมีผลตอการตัดสิน฿จลือกหลง
ทองทีไยว ละสถานทีไพักของนักทองทีไยวชาวเทย฿นมืองพัทยา ผลการวิจัย พบวา การรับรูຌขຌอมูลการ
ทองทีไยวหรือสถานทีไพักผานสืไอสังคมออนเลน์มีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จ฿นการทองทีไยวหรือลือกสถานทีไ
พัก พบวาการเดຌรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวทีไป็นภาพหรือวีดิอสมือนจริงรวมเปถึงการรับรูຌขຌอดีละ
ขຌอบกพรองของสถานทีไทองทีไยวหรือสถานทีไพักผานการรีวิวดยนักทองทีไยวทานอืไนโ มีผลตอการ
ตัดสิน฿จอยางยิไง 

ขຌอสนอนะ 

 จากรืไอง รูปบบการด านินชีวิต การรับรูຌขຌอมูลการทองทีไยวจากสืไอออนเลน์ ความนาชืไอถือ
ละพฤติกรรมการตัดสิน฿จการทองทีไยวตางประทศ  ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะดังนีๅ 
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 ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการท าวิจัย 

 1.ขຌอมูลทางสืไอออนเลน์จะสามารถขຌาถึงเดຌสะดวกรวดรใว ดยPantip ฟสบุຍค ละเลน์ป็นทีไ
นิยม฿นหมูนักทองทีไยว฿นปัจจุบัน ดังนัๅนหนวยงานทีไมีสวนกีไยวขຌองควรมีการขຌามาดูล฿นสวนขຌอมูลการ
ทองทีไยวผานสืไอออนเลน์วามีความหมาะสม 

 2.ความนาชืไอถือของวใบเซต์บางวใบยังเมป็นทีไนาชืไอถือ ละมีขຌอมูลทีไเมทันสมัย เมตรงตาม
ความตຌองการของนักทองทีไยว  หนวยงานของรัฐจ าป็นทีไจะตຌองมีการตรวจสอบอยางขຌมงวดพืไอความ
สะดวงของประชาชน 

 ขຌอสนอนะส าหรับการท าวิจัยครัๅงตอเป 

1. ศึกษารูปบบการด านินชีวิตละพฤติกรรมการตัดสิน฿จการทองทีไยวตางประทศของจังหวัดอืไนโ
ซึไงจะกอ฿หຌกิดการปรียบทียบผลการวิจัยพืไอความสมบูรณ์ของงานวิจัย 

2. ควรมีการ฿ชຌครืไองมือทีไมีความหลากหลาย฿นการศึกษาขຌอมูล฿นชิงลึกดย฿ชຌการสัมภาษณ์ควบคู
กับการวิจัยชิงปริมาณ พืไอผลของการวิจัยจะเดຌมีความนาชืไอถือละสามารถตอบสนองความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌประยชน์เดຌมากขึๅน 
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กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระส 

ของประทศเทยผานสืไอสังคมออนเลน ์

Marketing Communication Strategies of Thailand's Independent 

Films via Online Social Network 

 

สรัสนันท์ ค ำดีบุญ1 

อัศวิน นตรพธิ์กຌว, Ph.D.2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษากลยุทธ์ละกลวิธีสืไ อสารการตลาดของภาพยนตร์นอก
กระสของประทศเทยผานสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍก (Facebook) ละยูทูป (YouTube) ละพืไอ
ศึกษานวนຌม฿นการปรมทภาพยนตร์ผานทางฟซบุຍกพจ (Facebook Page) ละชองยูทูป (YouTube 

Channel) ดย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยการสัมภาษณ์บบจาะลึก (In-depth Interview)  ดຌวยการตัๅงค าถาม
ปลายปຂดสนทนากันพืไอ฿หຌผูຌถูกสัมภาษณ์สามารถสดงความคิดหในหรือทัศนคติเดຌ  

 การกใบรวบรวมขຌอมูลมีขัๅนตอนบงปຓน 2 ประภท คือ 1. การวิคราะห์นืๅอหา ิContent 

Analysisี กใบรวบรวมขຌอมูลจากสืไอ 2 ประภท เดຌก ฟซบุຍก (Facebook) ละยูทูป (YouTube) ของ
ตละภาพยนตร์ทัๅง 3 รืไอง เดຌก รืไอง Mary is Happy, Mary is Happy รืไองอนธการ (The Blue 

Hour) ละรืไองตพียงผูຌดียว (P-047) 2. การกใบรวบรวมสัมภาษณ์ชิงลึก (In-debt Interview) จากผูຌ
ก ากับหรือตัวทนผูຌก ากับภาพยนตร์ุ ปรดิวซอร์หรือตัวทนปรดิวซอร์ ละฝຆายการประชาสัมพันธ์หรือ
ตัวทนฝຆายการประชาสัมพันธ์ ดยผลการวิจัยมีดังนีๅ 

 ฿นการท าการตลาดของภาพยนตร์นอกกระสของประทศเทยผานสืไอสังคมออนเลน์  คือ          
พจฟซบุຍก ละชองยูทูป ปຓนการนຌนการสรຌางความสัมพันธ์ มีสวนส าคัญ฿นการท าการตลาด นืไองจาก
การ฿นสืไอนีๅ สามารถสรຌางฆษณาทีไมีตຌนทุนทีไตไ า สามารถผยพรเปสูสาธารณชนเดຌกวຌางขวาง ซๅ ายังท า฿หຌ
กิดกระสการบอกตอ ท า฿หຌผูຌบริภคขຌาถึงนืๅอหาทีไผูຌสรຌางจะสืไอออกเป ละการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ 
ิSocial Media) สามารถชืไอมตอถึงกันละกันเดຌ นืไองจากมีงบประมาณทีไจ ากัด ท า฿หຌสืไอสังคมออนเลน์ 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ ผูຌอ านวยการหลักสูตรปรญิญาอก คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ปຓนชองทางทีไตอบจทย์ทีไสุด฿นการท าการตลาด  การท าการตลาดของภาพยนตร์ตละรืไองจะมีความ
ตกตางออกเปตามกลุมปງาหมาย 

ค าส าคัญ:  การสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ ุ ภาพยนตร์นอกกระส ุ สืไอสังคมออนเลน์ 

 

Abstract 

 This research was aimed to study the strategic and tactical processes of marketing 

and communication of Thai independent films on social media, including Facebook and 

YouTube. Then, this research was further studied in the film advertising trends on 

Facebook pages and YouTube channels by in-depth interviews using open-ended 

questions. Each interviewee was allowed to comment or showing their attitude towards 

the discussion.  

 Data collection was divided into two categories : Content Analysis, the data were 

obtained from Facebook and YouTube of three movies, including Mary is Happy, Mary is 

Happy, Onthakan (the Blue Hour), and Tae Peang Phu Deaw (P-เไ็ี. The primary data 

were collected by in-depth interview with film directors, producers, and Public relations 

officers. 

 The results were as follows: 

 The online film marketing on Facebook page or YouTube channel is a significant 

portion of the communications, which focus on informing and building of viewer 

connection. The social media are tools to publish the low cost advertising and to release 

the entry to extensive consumer. Moreover, it also caused the impacts of word of mouth 

on the internet. That is allowing consumers to access the contents of independent 

movies and making their connections. Therefore, the social media is a key of budget 

marketing for the individual target of each movie. 

Keyword:  Integrated marketing communication , independent film , social media 
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ความป็นมาละความส าคัญของการวิจัย 

          ภาพยนตร์นอกกระส ิIndependent Cinemaี ปຓนภาพยนตร์ทีไมีรูปบบการน าสนอทีไผูຌก ากับ
ตຌองการ ปຓนภาพยนตร์ทีไหาทุนสรຌางดยเมเดຌขึๅนกับกฎกณฑ์งืไอนเขของตลาดภาพยนตร์สายหลักหรือ
ภาพยนตร์฿นกระสหลัก ิMain Stream) ดยภาพยนตร์฿นกระสหลักจะมีนวทางการสรຌาง พืไอหวังผล
ก าเรปຓนหลัก ตัวอยางบริษัทผูຌสรຌางภาพยนตร์฿นกระสหลัก฿นเทย เดຌก บริษัทสหมงคลฟຂล์มุ       
บริษัทจีทีอช ิGTHี ปຓนตຌน 

 ภาพยนตร์นอกกระสหรือทีไคนทัไวเปรียกวา หนังอินดีๅ ภาพยนตร์ประภทนีๅมักมีนืๅอหานຌนเป
ทางการสะทຌอนสังคม สะทຌอนอารมณ์ รวมเปถึงการถายทอดรืไองราวชีวิต ชนภาพยนตร์รืไอง  

Wonderfultown (2550), รืไองลุงบุญมีระลึกชาติ ิ2553ี, รืไองตัๅงวง ิ2556ี, รืไองผูຌบาวเทบຌาน อีสาน
อินดีๅ ิ2557ีุ รืไองพลงของขຌาว ิ2557ี ทีไสะทຌอนวิถีชีวิต฿นสังคมเทย ปຓนตຌน ฿นบางครัๅงตຌองท าความ
ขຌา฿จกับนืๅอหาภาพยนตร์นอกกระส ซึไงตรงกันขຌามกับภาพยนตร์กระสหลัก ทีไถายทอดรืไองราวทีไตรง
ประดใน มีสีสัน ละขຌาถึงความตຌองการสพสืไอของผูຌบริภคอยางตรงประดใน พฤติกรรมการชมภาพยนตร์
นอกกระสริไมจากการชมภาพยนตร์ทัไวเป฿นรงภาพยนตร์กอน สวน฿หญปຓนภาพยนตร์    ฮอลลีวูຌด จาก
ทางฝัດงสหรัฐอมริกา มืไอผูຌชมเดຌชมภาพยนตร์ฮอลลีวูຌดทีไมีรูปบบ฿นการน าสนอทีไหมือนละคลຌายคลึงกัน
ปຓนจ านวนมาก ท า฿หຌกิดความรูຌสึกบืไอ  จึงริไมหลีกลีไยงความจ าจดຌวยกันการสวงหาภาพยนตร์ประภท
อืไนโทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌชมเดຌ ท า฿หຌผูຌชมลือกปຂดรับภาพยนตร์นอกกระส  

 ฿นปัจจุบันภาพยนตร์นอกกระส มีนวนຌมทีไจะปลีไยนปลงละขยายตัวพิไมมากขึๅนรืไอยโ 
กระสความนิยมภาพยนตร์นอกกระส฿นประทศเทยจะมาพรຌอมกับนวพลงอินดีๅ ทีไสงผล฿หຌกิดความ
นิยม฿นการรับชมภาพยนตร์ประภทนีๅ฿นกลุมวัยรุนอยางรวดรใว ทัๅงนีๅภาพยนตร์นอกกระส฿นประทศเทย
ยังเดຌรับการสนับสนุนทัๅงทางภาครัฐละอกชนพิไมขึๅนรืไอยโ จะหในเดຌจากการจัดกิจกรรมประกวดท า
ภาพยนตร์สัๅน฿นกรุงทพมหานคร การประกวดภาพยนตร์สัๅนของมูลนิธิภาพยนตร์เทยปຓนตຌน  นอกจาก
การจัดฉายรงภาพยนตร์ยังมีการขยายตัวขຌามา฿นรงภาพยนตร์ทัไวเป อยางครือ ม จอร์ ซีนีพลใกซ์ 
(Major Cineplex) ละอสอฟ ซีนมา (SF Cinema) รวมเปถึงการจัดฉายตามทศกาลภาพยนตร์ ชน 
ทศกาลภาพยนตร์กรุงทพฯ ทีไกิดจากความรวมมือระหวางหนวยงานวัฒนธรรม ละผูຌประกอบการ
ภาพยนตร์ รวมกันจัดทศกาลภาพยนตร์ขึๅนมา  

 อุตสาหกรรมภาพยนตร์฿นปัจจุบันเดຌมีการปลีไยนปลงเป นืไองจากตຌนทุน฿นการผลิตภาพยนตร์
ถูกลง ท า฿หຌผูຌทีไผลิตภาพยนตร์พิไมจ านวนมากขึๅน รวมทัๅงมีสถาบันการรียนการสอนกีไยวกับภาพยนตร์พิไม
มากขึๅน ท า฿หຌมีนักศึกษาจบสายภาพยนตร์พิไมขึๅน ละสวนส าคัญทีไท า฿หຌคนหันมาสน฿จมากขึๅน คือการจุด
ประกายของผูຌก ากับรุน฿หม ฿นชวง 10 ปกอน จากการทีไภาพยนตร์นอกกระส฿นประทศเทยเดຌขຌาชิงละ
เดຌรับรางวัลจากทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ฿หญโ เมวาจะปຓน ทศกาลนานาชาติมืองคานส์ ทศกาล
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นานาชาติมืองวนิช ท า฿หຌภาพยนตร์เทยเดຌรับการยอมรับ฿นระดับนานาชาติ จึงกิดกระสขึๅน฿นกลุมคน
เทย วาภาพยนตร์เทยทีไมีงินทุนนຌอยกใสามารถผลิตภาพยนตร์฿หຌมีคุณภาพเดຌ ซึไงบุคคลทีไปຓนรงบันดาล฿จ
ละปຓนยุคบุกบิกของภาพยนตร์฿นประทศเทย เดຌก คุณปຓนอก รัตนรืองุ คุณอภิชาติพงศ์ วีระศรษฐ
กุลุ คุณอาทิตย์ อัสสรัตน์ ปຓนตຌน  ละตอมาเดຌมีผูຌก ากับรุน฿หมโทีไมีฝมือละอกลักษณ์นวทางของ
ตนอง ชน คุณนวพล ธ ารงรัตนฤทธิุ่ คุณคงดช จาตุรันต์รัศมีุ คุณอนุชา บุญยวรรธนะ ซึไงบุคคลทีไกลาว
มาทัๅงหมด ปຓนรงบัลดาล฿จ฿หຌกับดใกยุค฿หม หรือผูຌทีไมี฿จรัก฿นดຌานภาพยนตร์ 

 นอกจากนีๅชวงระยะวลา 2-3 ปทีไผานมา เดຌกิดปรากฎการณ์ภาพยนตร์นอกกระส฿นประทศ
เทย เดຌจຌงกิดละปຓนกระส฿นสังคมออนเลน์พิไมมากขึๅน เมวาจะปຓนภาพยนตร์รืไอง ตพียงผูຌดียว 
ิ2555ี เดຌรับความนิยมจนกิดปรากฏการณ์การขຌาตอถวยาวพืไอซืๅอต็ัวมาชมภาพยนตร์รืไองนีๅ ละปัจจัย
ทีไท า฿หຌประสบความส ารใจ คือ นักสดงน าชายอยางพีไลใก Greasy Cafe ทีไปຓนทัๅงศิลปຂนละปຓนขวัญ฿จ
ของดใกนวุ ดใกฮิปสตอร์ุ กลุมคนชอบฟังพลงอินดีๅ รวมถึงภาพยนตร์รืไองนีๅสามารถสืไอสารกับกลุมคน
หลานีๅเดຌดี นอกจากนีๅภาพยนตร์รืไองตพียงผูຌดียว เดຌรับรับรางวัลหรือถูกลือกเปฉายทีไทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติตางโ เมวาจะปຓนการเปฉายทีไทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ประทศกาหลี฿ตຌ 
หรือทศกาลภาพยนตร์นานาชาติวนิส ประทศอิตาลี ซึไงปຓนทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทีไกาก 
นอกจากนีๅยังเดຌรับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์฿นประทศเทย เดຌก รางวัลชมรมวิจารณ์บันทิงุ 
รางวัล Starpics Thai Film Awardsุ รางวัลพระสุรัสวดี ิตุຍกตาทองี ปຓนตຌน ภาพยนตร์รืไองผูຌบาวเทบຌาน 
อีสานอินดีๅ ิ2557ี ทีไสรຌางปรากฏการณ์฿นภาพยนตร์นอกกระสทีไสรຌางรายเดຌถึง 80 ลຌานบาท จะหในเดຌวา 
กระสภาพยนตร์รืไองนีๅทางสืไอสังคมออนเลน์ดีมาก จนเดຌออกขาววาบางรงรอบฉายตใม ปຓนตຌน ตอมา
ภาพยนตร์รืไอง อนธการ ิ2558ี ทีไเดຌฉาย฿นทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ฿หญโอยางทศกาลภาพยนตร์
บอร์ลิน ประทศยอรมนี ละยังคยฉายภาพยนตร์อีกกวา 20 ทศกาลทัไวลก รวมถึงยังเดຌรับการสนอ
ชืไอขຌาชิง 11 รางวัลสุพรรณหงส์, 11 รางวัลชมรมวิจารณ์บันทิง, 10 รางวัล Starpics Thai Film Awards 

ปຓนตຌน  

 ฿นสวนของภาพยนตร์รืไอง Mary is Happy, Mary is Happy (2556) ทีไปรียบสมือนปลุกกระส
ภาพยนตร์นอกกระส฿นเทย จะหในเดຌจากทีไมีกลุมวัยรุน฿สสืๅอยืดสีขาวขอบดง ซึไงปຓนสืๅอทีไตัวละคร฿น
รืไอง฿ส ปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌภาพยนตร์รืไองนีๅประสบความส ารใจ มาจากการประชาสัมพันธ์ทีไชวยสงสริม฿หຌ
กิดการรูຌจักละสรຌางกระสความนิยม฿หຌกภาพยนตร์รืไองนีๅ ซึไงผูຌก ากับเดຌลือกการประชาสัมพันธ์ผาน
ครือขายสังคมออนเลน์ อยางชน ฟซบุຍก ทวิตตอร์ ปຓนตຌน ดยการสรຌางปรจใคทีไมีชืไอวา "ปรจใค มรีไ 
รีทวีต  ฿หຌผูຌ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์เดຌรวมตีขຌอความ฿นทวิตตอร์ หรือจะปຓนปสตอร์ภาพยนตร์กวา 200 

ภาพ ละพลงประกอบภาพยนตร์฿นวอร์ชัไนของตนอง ดยการ฿หຌศิลปຂนรืไองขຌอความ฿นทวิตตอร์ของ
ภาพยนตร์รืไองนีๅมาตงปຓนพลง ลຌวน ามาพสต์ลงฟซบุຍก ภาพยนตร์รืไองนีๅเดຌรับรางวัลสุพรรณหงส์ ครัๅง
ทีไ 23ุ เดຌรับรางวัลStarpics Thai Film Awardsุ รางวัลชมรมวิจารณ์บันทิง นอกจากยังเดຌเปฉายตาม
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ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติตางโ เมวาจะปຓนทศกาลนานาชาติปูซาน ครัๅงทีไ 18, ทศกาลหนัง Pan Asia 

Film Festival 2014 ทีไลอนดอน ปຓนตຌน สาหตุของการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์มาประชาสัมพันธ์ขาวสาร 
นืไองจากปัญหางินทุนทีไเดຌมาอยางมีจ ากัด ท า฿หຌเมมีงบทีไจะประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์฿หຌผูຌบริภครับรูຌทาง
สืไออืไนโ ตางกับบริษัทผูຌสรຌางภาพยนตร์฿หญโ ทีไมีงินทุน฿นการจายฆษณาทางสืไอชองทางอืไนโ ละสืไอ
สังคมออนเลน์ปຓนสืไอทีไ฿ชຌงบ฿นการลงทุนคอยขຌางนຌอยตสามารถกระจายขຌอมูลขาวสารเดຌรวมรใวกวาละ
ตรงกลุมปງาหมายเดຌดีกวาสืไออืไนโ พราะปัจจุบันผูຌบริภค฿ชຌสมาร์ทฟน฿นการติดตอลกปลีไยนขຌอมูล
ขาวสารซึไงกันละกัน ท า฿หຌผูຌสรຌางภาพยนตร์นอกกระส฿ชຌชองทางสืไอออนเลน์ปຓนตัวปรทีไส าคัญท า฿หຌ
ผูຌบริภคกิดการรับรูຌ  

 ดຌวยหตุนีๅงานวิจัยจึงเดຌมุงศึกษา฿นรืไองของกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์นอก
กระสของประทศเทย ละปัจจุบันสืไอสังคมออนเลน์เดຌขຌามามีบทบาท฿นการท าการตลาดเมวาจะองค์กร 
หรือบริษัทตางโทีไท าธุรกิจภาพยนตร์เดຌลใงหในถึงความส ารใจของสืไอนีๅ รวมทัๅง฿นอนาคตภาพยนตร์นอก
กระส฿นเทยจะมีการขยายตัวพิไมมากขึๅนจึงปຓนหนຌาทีไของผูຌสรຌางภาพยนตร์หรือนักการตลาดทีไจะท า฿หຌ
ผูຌบริภคกิดการรับรูຌ สงสริมภาพยนตร์นอกกระส฿นเทย฿หຌมากขึๅน ละปຓนประยชน์฿นการพัฒนา
ผนการตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์นอกกระสเทย฿หຌมีประสิทธิภาพตอเป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.พืไอศึกษากลยุทธ์ละกลวิธีสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระส฿นเทยผานสืไอสังคม
ออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍก (Facebook) ละยูทูป (YouTube) 

 2.พืไอศึกษานวนຌม฿นการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ผานทางฟซบุຍกพจ (Facebook Page) ละ
ชองยูทูป (YouTube Channel) 

นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

 1.นวคิดกีไยวกับภาพยนตร์นอกกระสหรือภาพยนตร์ทางลือก 

  เอซนสเตน์ (Sergei Eisenstein, 1929 อຌาง฿น รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดมุ 2545) เดຌกลาว
วา ภาพยนตร์ปຓนการรวมมือกัน เมวาจะปຓน การลงทุน นักสดง การสดง ละอืไนโ ปຓนกระบวนการ
ปฏิรูปจากการขียนเปสูบริบทนวคิดละจะกิดปัญญาขึๅนมา฿หมโ จนเปสูภูมิปัญญาของภาพยนตร์  

 2. นวคิดกีไยวกับการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) 

  Eagle ละ Kichen (2000, อຌาง฿น นธกฤต วันตຍะมล์ุ 2555) เดຌกลาววาการตลาดบบ
บูรณาการปຓนกระบวนการของการพัฒนาผนงานการสืไอสารการตลาดทีไตຌองการสืไอสารพืไอจูง฿จ฿นหลาย
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รูปบบ ชน การฆษณา การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ์ ปຓนตຌน ละน ากลยุทธ์ตางโหลานัๅนมา
ผสมผสานกัน พืไอท า฿หຌกิดการสืไอสารทีไมีความชัดจนละ฿หຌกิดผลตอผูຌบริภคมากทีไสุด 

   ลักษณะส าคัญของการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ (Shimp 2000, อຌาง฿น นธกฤต 
วันตຍะมล์ุ 2555) ปງาหมายของการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการจะตຌองมุงหวังผลตอพฤติกรรมของ
กลุมปງาหมายมากกวาทัศนคติทีไดีตอตราสินคຌา นืๅอหาทีไน ามาสนอ฿นการ฿ชຌครืไองมือการสืไ อสารตຌองมี
นืๅอหานวคิดทีไสอดคลຌองกัน พืไอ฿หຌผูຌบริภคกิดการจดจ าตราสินคຌา ดยนวคิดดຌานการสืไอสารการตลาด
บบบูรณาการ ผูຌวิจัยศึกษา฿น 2 ประดใน คือ 1.หลักการวางผนการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ 2.

ครืไองมือทีไส าคัญของการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ 

  หลักการวางผนการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ  คือ วิคราะห์สถานการณ์ 
วัตถุประสงค์ระบุทิศทาง วลา฿นการท ากิจกรรมทางการตลาด ก าหนดกลยุทธ์  ตอมาตຌองวิคราะห์
กระบวนการสืไอสาร ปຓนการวางผนดยค านึงถึงกระบวนการรับสารของผูຌบริภควาควรจะวางผนการ
สืไอสารอยางเร ละสิไงทีไส าคัญทีไสุดคือ การสรຌางผนการสืไอสารการตลาดปຓนการสรຌางผนการสืไอสาร
การตลาดดยผูຌท าการตลาดตຌองตัดสิน฿จ฿นการสรຌางผนฆษณา ดยมีกลยุทธ์ 2 ดຌาน คือ กลยุทธ์การ
สรຌางสารละกลยุทธ์การลือก฿ชຌสืไอมาบูรณาการพืไอเปสูการน าเปปฏิบัติ ละน ามาติดตามประมินผลวา
การท าการตลาดประสบความส ารใจ  

   ครืไองมือทีไส าคัญของการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ คือ การปຓนการน าครืไองมือ
การสืไอสารการตลาดตละรูปบบทีไมีความหลากหลายมา฿ชຌรวมกันพืไอท า฿หຌกิดประสิทธิภาพตรงตาม
ปງาหมายทีไเดຌตัๅงตามวัตถุประสงค์ทีไวางเวຌ ดยครืไองมือทีไส าคัญ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก การฆษณา 
(Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การตลาดชิงกิจกรรม (Event Marketing) 

การตลาดพืไอสังคม (Social Marketing) ละกลยุทธ์บบ Below The Line ฿นรูปบบการจัดกิจกรรม
การตลาด พืไอขຌาถึงกลุมผูຌบริภคฉพาะกลุม฿นพืๅนทีไละขนาดทีไจ ากัด นอกจากยังผสมการสืไอสารบบ
ปากตอปากหรือบบบอกตอ (Word-of-Mouth) ซึไงปຓนกลยุทธ์ทีไส าคัญทีไ฿ชຌ฿นการท าการตลาดบนสืไอ
สังคมออนเลน์ พืไอ฿หຌกิดกระสละกระจายขาวสารออกเป  

 3. นวคิดครือขายสังคมออนเลน์ละสืไอสังคมออนเลน์ 

   ภิษก ชัยนิรันดร์ ิ2553, น. 22-26) เดຌอธิบายนวคิด ค าวาสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial 

Media) วาปຓนสืไอทีไพรกระจายดຌวยปฏิสัมพันธ์ชิงสังคม ฿นลกออนเลน์ การพรกระจายของนืๅอหา
กิดขึๅนเดຌงายละรวดรใว ดยจะกิดการบงปันนืๅอหา ิContent Sharing) จาก฿ครกใเดຌ ฿นรูปของนืๅอหา
, รูปบบ, สียง, หรือวิดีอ ละวใบเซต์ทีไเดຌรับความนิยมละมีผูຌคนขຌามา฿ชຌบริการปຓนจ านวนมาก฿น
ประทศเทย รวมถึงทัไวลก คือ ฟซบุຍก ละยูทูป  ดยนวคิดครือขายสังคมออนเลน์ละสืไอสังคม
ออนเลน์ ผูຌวิจัยจะศึกษาประดใน ดังนีๅ    
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  วัตถุประสงค์ของการ฿ชຌสืไอสังคม฿นการสืไอสารการตลาด พืไอพิไมยอดขาย฿นการสรຌาง
รายเดຌ พืไอพิไมการรับรูຌท า฿หຌลูกคຌาขຌามามีสวนรวมกับกิจกรรมทางการตลาดหรือขຌามาสนทนากับบรนด์
อยางปຓนกันอ พืไอการประชาสัมพันธ์พราะสืไอสังคมออนเลน์ถือปຓนทางลือกทีไสรຌางประสิทธิภาพดีละ
ขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌรวดรใว ดยการสรຌางฟซบุຍกพจละชองยูทูปควบคูเปการการท าการตลาดบบ
เวรัล พืไอ฿หຌกิดกระสละกลายปຓนการบอกปากตอปาก (Word-of-Mouth) 

ระบียบวิธีวิจัย 

 ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ พืไออธิบายถึงกลยุทธ์฿นการสืไอสารการตลาดภาพยนตร์
นอกกระส ดย฿ชຌวิธีการวิคราะห์ขຌอมูล ิContent Analysisี การสัมภาษณ์บบจาะลึก (In-depth 

Interview) ดยการตัๅงค าถามปลายปຂดสนทนากันพืไอ฿หຌผูຌถูกสัมภาษณ์สามารถสดงความคิดหในหรือ
ทัศนคติเดຌ ดยการกใบรวบรวมขຌอมูลมีขัๅนตอนการด านินงานดังตอเปนีๅ    

 1.การวิคราะห์นืๅอหา ิContent Analysisี ดยการกใบรวบรวมขຌอมูลจากสืไอ 2 ประภท เดຌก 
ฟซบุຍก (Facebook) ละยูทูป (YouTube) ของตละภาพยนตร์ทัๅง 3 รืไอง เดຌก ภาพยนตร์รืไอง Mary 

is Happy, Mary is Happy ภาพยนตร์รืไองอนธการ (The Blue Hour) ละภาพยนตร์รืไองตพียงผูຌ
ดียว (P-047) 

 2.การกใบรวบรวมสัมภาษณ์ชิงลึก (In-debt Interview) ดยผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักจากภาพยนตร์ทัๅง 3  
รืไอง เดຌก ภาพยนตร์รืไอง Mary is Happy, Mary is Happy ภาพยนตร์รืไองอนธการ (The Blue Hour) 

ละภาพยนตร์รืไองตพียงผูຌดียว (P-047)  มีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

  ภาพยนตร์รืไอง Mary is Happy, Mary is Happy 

 -  คุณพิชย จรัสบุญประชา ต าหนงผูຌชวยผูຌก ากับ ิตัวทนผูຌก ากับี 
 -  คุณชลสิทธิ่ อุปนิกขิต ต าหนงล าดับภาพ ิตัวทนผูຌก ากับี 
 -  คุณอาทิตย์ อัสสรัสต์  ต าหนงปรดิวซอร์ ละหัวหนຌาฝຆายประชาสัมพันธ์  

ภาพยนตร์รืไอง ตพียงผูຌดียว ิP-เไ็ี 
 -  คุณคงดช จาตุรันต์รัศมี ต าหนงผูຌก ากับ ละหัวหนຌาฝຆายประชาสัมพันธ์ 
 -  คุณสฬส สุขุม ต าหนง ปรดิวซอร์ 

 ภาพยนตร์รืไอง อนธการ ิThe Blue Hourี 
 -  คุณอนุชา บุญวรรธนะ ต าหนงผูຌก ากับ ปรดิวซอร์   ละหัวหนຌาฝຆายประชาสัมพันธ์   
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ผลการวิจัย  

1.การวิคราะห์นืๅอหา   

 ผูຌวิจัยเดຌศึกษาพฤติกรรมการสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระส  จากชองทางการสืไอสาร
฿นวใบเซต์ฟซบุຍก ละวใบเซต์ยูทูป ดยเดຌศึกษาจากพฤติกรรมภาพยนตร์ทัๅงหมดจ านวน 3 รืไอง คือ  รืไอง 
Mary is Happy, Mary is Happy รืไองตพียงผูຌดียว ิP-047ี ละรืไองอนธการ ิThe Blue Hourี ดย
มีรายละอียดทัๅงนีๅ  

 1.1 ภาพยนตร์รืไอง Mary is Happy, Mary is Happy 

  1.1.1 วใบเซต์ฟซบุຍก ิFacebookPage : Nawapol Thamrongrattanaritี  

  การผยพรการสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์รืไอง Mary is Happy, Mary is Happy 

฿นวใบเซต์ฟซบุຍก ดยมีจ านวนการพสต์มากทีไสุด คือการพสต์฿นชวงวลาระหวางการฉายภาพยนตร์ ปຓน
จ านวน ็เ พสต์ ตัๅงตดือนพฤศจิกายน โ55ๆ - ดือนกุมภาพันธ์ โ55็ รองลงมา คือ การพสต์ชวงวลา
หลังการฉายภาพยนตร์ปຓนจ านวน ๆ้  พสต์ ตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ โ55็ - ดือนพฤษภาคม โ55็ 
ประการสุดทຌาย คือ การพสต์฿นชวงวลากอนการฉายภาพยนตร์ ปຓนจ านวน แใ พสต์ ตัๅงตดือน
พฤษภาคม โ55ๆ - ดือนพฤศจิกายน โ55ๆ    

 1.1.2 วใบเซต์ยูทูป ิYoutube Channel : mary ishappyี 

  การผยพรการสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์รืไอง Mary is Happy, Mary is Happy 

฿นวใบเซต์ยูทูป ดยมีจ านวนการอัพหลดวิดีอมากทีไสุด คือ ชวงวลาระหวางการฉายภาพยนตร์ปຓน
จ านวนมากทีไสุด ปຓนจ านวน 15 รายการ ตัๅงตดือนพฤศจิกายน 2556 - ดือนกุมภาพันธ์ 2557  

รองลงมา คือ จ านวนการอัพหลดวิดีอ฿นชวงวลากอนการฉายภาพยนตร์ ปຓนจ านวน 12 รายการ ตัๅงต
ดือนพฤษภาคม 2556 - ดือนพฤศจิกายน 2556  ละประการสุดทຌาย คือ จ านวนการอัพหลดวิดีอ฿น
ชวงวลาหลังการฉายภาพยนตร์ ปຓนจ านวน 4 รายการ ตัๅงตตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ 2557 - ดือน
พฤษภาคม 2557 

 1.2 ภาพยนตร์รืไอง อนธการ ิThe Blue Hourี 

  1.2.1 วใบเซต์ฟซบุຍก ิFacebookPage : The Blue Hour - Onthakan) 

  การผยพรการสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์รืไอง อนธการ ิThe Blue Hourี ฿น
วใบเซต์ฟซบุຍก ดยมีจ านวนการพสต์มากทีไสุด คือการพสต์฿นชวงวลาระหวางการฉายภาพยนตร์ ปຓน
จ านวน 129 พสต์ ตัๅงตดือนสิงหาคม 2558 - ดือนกันยายน 2558 รองลงมา คือ การพสต์฿นชวงวลา
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กอนการฉายภาพยนตร์ ปຓนจ านวน 108 พสต์ ตัๅงตดือนพฤษภาคม 2558 - ดือนสิงหาคม 2558  ละ
สุดทຌาย คือ การพสต์ชวงวลาหลังการฉายภาพยนตร์ปຓนจ านวน 45 พสต์ ตัๅงตดือนกันยายน 2558 - 

ดือนมษายน 2559 

  1.2.2 วใบเซต์ยูทูป ิYoutube Channel : G Village Bangkok) 

  การผยพรการสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์รืไอง อนธการ ิThe Blue Hourี ฿น
วใบเซต์ยูทูป ดยมีจ านวนการอัพหลดวิดีอมากทีไสุด คือ ชวงวลากอนการฉายภาพยนตร์ปຓนจ านวนมาก
ทีไสุด ปຓนจ านวน 4 รายการ ตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ 2558 - ดือนมิถุนายน 2558 ละสุดทຌายเมมีจ านวน
การอัพหลดวิดีอ฿นชวงวลาระหวางละหลังการฉายภาพยนตร์ 

 1.3 ภาพยนตร์รืไอง ตพียงผูຌดียว ิP-047ี 

  1.3.1 วใบเซต์ฟซบุຍก ิFacebookPage : "ตพียงผูຌดียว" ดย : คงดช จาตุรันต์รัศมี) 

  การผยพรการสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์รืไอง ตพียงผูຌดียว ิP-047ี ฿นวใบเซต์
ฟซบุຍก ดยมีจ านวนการพสต์มากทีไสุด คือ การพสต์฿นชวงวลากอนการฉายภาพยนตร์ ปຓนจ านวน 98 
พสต์ ตัๅงตดือนมีนาคม 2554 - ดือนกรกฎาคม 2555 รองลงมา คือ การพสต์฿นชวงวลาหลังการฉาย
ภาพยนตร์ ปຓนจ านวน 68 พสต์ ตัๅงตดือนกันยายน 2555 - ดือนกรกฎาคม 2556 ละประการสุดทຌาย 
คือ การพสต์ชวงวลาระหวางการฉายภาพยนตร์ปຓนจ านวน 45 พสต์ ตัๅงตดือนกรกฎาคม 2555 - 

ดือนกันยายน 2555 

  1.3.2 วใบเซต์ยูทูป ิYoutube Channel : P047MOVIE) 

  การผยพรการสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์รืไอง ตพียงผูຌดียว ิP-047ี ฿นวใบเซต์  
ยูทูป ดยมีจ านวนการอัพหลดวิดีอมากทีไสุด คือ ชวงวลากอนการฉายภาพยนตร์ปຓนจ านวนมากทีไสุด  
ปຓนจ านวน 10 รายการ ตัๅงตดือนมีนาคม 2554 - ดือนกรกฎาคม 2555  รองลงมา คือ จ านวนการอัพ
หลดวิดีอ฿นชวงวลาระหวางการฉายภาพยนตร์ ปຓนจ านวน 4 รายการ ตัๅงตดือนกรกฎาคม 2555 - 

ดือนกันยายน 2555 ละประการสุดทຌายเมมีจ านวนการอัพหลดวิดีอ฿นชวงวลาหลังการฉายภาพยนตร์  

2. สัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interviewี  

 ผูຌวิจัยสัมภาษณ์กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักจ านวน 3 กลุม เดຌก ผูຌก ากับหรือตัวทนผูຌก ากับ ปรดิวซอร์
หรือตัวทนปรดิวซอร์ ละหัวหนຌาฝຆายประชาสัมพันธ์หรือตัวทนหัวหนຌาฝຆายประชาสัมพันธ์ ดยมีผูຌ฿หຌ
สัมภาษณ์ดังนีๅ 

 ดยมีค าถามละนวทางการ฿หຌความคิดหในดยสรุปปຓนประดใน ดังนีๅ 



 298 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

 1.ขัๅนตอนกระบวนการท างาน฿นการผลิตภาพยนตร์นอกกระส    

  จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวา ริไมจากการขียนบท ลຌวจึงริไมหางินทุน ซึไง
ทุนสวนจะเดຌมาจากทศกาลภาพยนตร์฿นตางประทศ จึงจะริไมการผลิตภาพยนตร์เดຌ ทัๅงนีๅคุณอนุชา บุญย
วรรธนะ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี เดຌกลาวเวຌวา "รำจะริไมจำกหำทุนสรຌำงกอน ซึไงจะเมหมือนกับภำพยนตร์฿น
กระสหลักทีไเดຌทุนมำ ลຌวกใอำเปผลิตครัๅงดียวจบ ตภำพยนตร์นอกกระสรำจะรวบรวมทุนสรຌำงจำก
หลงงินทุนตำงโ" 

 2.กลุมปງาหมายของภาพยนตร์นอกกระส  

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวากลุมปງาหมายคือกลุมวัยรุน กลุมทีไสน฿จ฿น
ภาพยนตร์นอกกระส กลุมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ดยคุณคงดช จาตุรันต์รัศมี ิสัมภาษณ์ุ 2559ี เดຌ
อธิบายถึงกลุมปງาหมายของภาพยนตร์นอกกระสเวຌดังนีๅ "กลุมคนทีไติดตำมผลงำนภำพยนตร์นอกกระส
อยูลຌว กลุมคนทีไติดตำมผลงำนของรำ กลุมดใกฮิปสตอร์" 

 3.ครืไองมือสืไอสารการตลาดทีไ฿ชຌพืไอสืไอสารเปยังผูຌบริภค 

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบกวาสืไอสังคมออนเลน์ดยฉพาะฟซบุຍกปຓนสืไอทีไ฿ชຌ
มากทีไสุดนืไองจาก ฿ชຌงินทุนทีไตไ า ตขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌรวดรใวทีไสุด ซึไง฿นสืไออืไนโอยางสืไอทรทัศน์  
บิลบอร์ด มีการ฿ชຌงบทีไสูง รวมถึงผูຌผลิตเมมีงบประมาณทีไมาก ซึไงผูຌบริภคสวน฿หญ฿ชຌสมาร์ท ฟน ฿นการ
อัพดทขาวสารมากกวาสืไออืไนโ พราะตอนนีๅสืไอสังคมออนเลน์เดຌปຓนสวนหนึไงชีวิตเป ดยคุณชลสิทธิ่ 
อุปนิกขิต ิสัมภาษณ์ุ 2559) เดຌอธิบาย฿นประดในนีๅวา "พรำะ฿นสมัยนีๅคนหำขຌอมูล ขำวสำร ผำนทำง
สมำร์ท ฟน ละเมคอยมี฿ครติดตำมขำวสำรจำกหนังสือพิมพ์ หรือสืไอทรทัศน์หมือนตกอนลຌว" 

 4.จุดขใงละอกลักษณ์ของภาพยนตร์นอกกระส  

            จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบกวา สาหตุทีไท า฿หຌผูຌบริภคหันมาสน฿จ คือ ความ
ปลก฿หมของนืๅอหาละคุณภาพของภาพยนตร์นอกกระส ละคุณภาพของภาพยนตร์฿นกระสหลักทีไ
ริไมตไ ากวามาตรฐาน รวมถึงพราะมีการวางผน฿นการท าการตลาดบนสืไอสังคมออนเลน์ทีไท า฿หຌกิดกระส
ปากตอปาก ดยคุณชลสิทธิ่ อุปนิกขิต ิสัมภาษณ์ุ 2559) เดຌอธิบาย฿นประดในนีๅวา "พรำะนืๅอหำละกำร
ปรมททีไท ำ฿หຌคนสน฿จ Thriller ทีไยังเมเดຌปຂดผยหนังมำกกินเป ลำคนวคิดตเมเดຌลำรืไองรำว฿น
หนังมำกนัก ซึไงจะท ำ฿หຌคนสงสัยวำ กำรน ำทวิตตอร์มำท ำป็นหนัง มันจะป็นอยำงเร " 

 5.วิธีการปรมทภาพยนตร์นอกกระสผานสืไอออนเลน์ 

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวาภาพยนตร์ทัๅง 3 รืไอง จะริไมสรຌางพจฟซบุຍก 
ลຌวพสต์ภาพกีไยวบืๅองหลังการถายท า การเดຌขຌาฉายหรือเดຌรับรางวัลจากทศกาลภาพยนตร์ตางโ พสต์
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กีไยวกับการเปจัดกิจกรรมตางโตามสถานทีไตางโลง฿นพจฟซบุຍก ฿นสวนของคลิปวิดีอ ปຓนการอัพหลด
ลงยูทูปลຌวน ามาชร์฿นพจฟซบุຍก คลิปจะปຓนคลิปบืๅองหลังการถายท า พลงทีไ฿ชຌประกอบภาพยนตร์  
หรือตัวอยางภาพยนตร์ มืไอผูຌบริภคชืไนชอบกใจะน าเปพสต์฿นฟซบุຍกสวนตัว ซึไงจะพิไมระดับความ
นาสน฿จรืไอยโจนถึง฿นชวงทีไภาพยนตร์อยู฿นรอบระหวางการฉายภาพยนตร์ ดยคุณอาทิตย์      อัสสรัสต์ 
ิสัมภาษณ์ุ 2559) เดຌอธิบาย฿นประดในนีๅวา "จะริไมมีขำวของภำพยนตร์บบนีๅเปทุกสัปดำห์รืไอยโ พืไอท ำ
฿หຌระดับของควำมสน฿จพิไมขึๅนรืไอยโ จนกิดกระส" 

 6. นวนຌมทิศทางการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ ฿นการปรมทภาพยนตร์นอกกระส 

 การ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์จะมีสวนส าคัญ นืไองจากการท าการตลาดบนสืไอสังคมออนเลน์ ฿ชຌงิน
ลงทุน฿นการปรมทราคาถูก ละสืไอสังคมออนเลน์ยังสามารถขຌาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌอยางรวดรใวทีไสุด มืไอ
ทียบกับสืไออืไนโ  รวมทัๅงสามารถสรຌางความสัมพันธ์ระหวางผูຌบริภคกับผูຌผลิตภาพยนตร์  ดยคุณคงดช 
จาตุรันต์รัศมี ิสัมภาษณ์ุ 2559ี เดຌกลาวถึงนวนຌมทิศทางการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์เวຌวา  "฿นตอนนีๅ ฟ
ซบุຍกมีฟคจอร์฿หม คือ Live ซึไงตอเปรำคิด มันจะป็นสวนส ำคัญ฿นกำรปรมท ละขຌำถึงกลุมคนทีไ
ติดตำมภำพยนตร์เดຌมำกขึๅน" ฿นขณะทีไคุณอาทิตย์ อัสสรัสต์ ิสัมภาษณ์ุ 2559ี เดຌอธิบายถึงประดในนีๅวา 
"ป็นวิธีกำรท ำกำรตลำดทีไดีส ำหรับคนท ำภำพยนตร์นอกกระสดຌวย ทีไเมเดຌมีงบประมำณมำกพอ" 

 7. นวนຌมการติบตของภาพยนตร์นอกกระส฿นประทศเทย  

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวา ผูຌบริภคริไมหันมาดูกันพิไมมากขึๅน นืไองจาก
คุณภาพของภาพยนตร์฿นกระสหลังทีไริไมดຌอยคุณภาพมากขึๅน ละ฿นรืไองของการผลิตภาพยนตร์ทีไริไม
ทียบทากับบริษัทผูຌสรຌางภาพยนตร์ราย฿หญโ พราะอุปกรณ์฿นการผลิตภาพยนตร์ ชนกลຌอง ซอฟวร์
ปรกรมตัดตอ มีราคาทีไถูก คนทีไมีงบประมาณคอนขຌางจ ากัดสามารถผลิตงานทีไมีคุณภาพเดຌ  ละตอเป
จะริไมเมมีสຌนกัๅนระหวางภาพยนตร์นอกกระสกับภาพยนตร์฿นกระสหลัก ดยคุณพิชย จรัสบุญประชา 
ิสัมภาษณ์ุ 2559) เดຌกลาวถึงนวนຌมละทิศทางของภาพยนตร์นอกกระสเวຌดังนีๅ  "ภำพยนตร์รืไอง ฟรี
ลนซ์ หຌำมป่วย หຌำมพัก หຌำมรักหมอ ถือเดຌวำป็นภำพยนตร์ทีไกึไงโนอกกระส ละ฿นกระสหลัก พรำะ
ผูຌก ำกับมีสเตล์กำรท ำหนังบบหนังอินดีๅ ตอยู฿นคำย฿หญอยำง GTH ทำนัๅน ผลลัพธ์ทีไเดຌคือคนรับรูຌเดຌวำ
ภำพยนตร์฿นกระสหลัก กใสำมำรถมีรูปบบ฿นกำรสนอบบนีๅเดຌ”  

อภิปรายผล 

 งานวิจัยรืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระสของประทศเทยผานสืไอ
สังคมออนเลน์ สามารถอภิปรายผลเดຌ ดังนีๅ 

 1.ขัๅนตอนกระบวนการท างาน฿นการผลิตภาพยนตร์นอกกระส    
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 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวา ริไมจากการขียนบท ลຌวจึงริไมหางินทุน ซึไง
ทุนสวนจะเดຌมาจากทศกาลภาพยนตร์฿นตางประทศ จึงจะริไมการผลิตภาพยนตร์เดຌ ซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดกีไยวกับภาพยนตร์นอกกระส ทีไเดຌกลาวเวຌวา ฿นสวนของการผลิตภาพยนตร์นอกกระส สวน฿หญ
จะปຓนการขอทุนพืไอมาผลิตภาพยนตร์ ซึไงประภทของทุน จะปຓนทุน฿หຌปลา ซึไงจะเดຌมาจากก าร
สนับสนุนจากองค์กรของรัฐหรือทศกาลภาพยนตร์฿นประทศนัๅน ลຌวน าทุนมาพัฒนาบทภาพยนตร์จนถึง
กระบวนถายท าภาพยนตร์ (สฬม สุขุม, 2553) 

 2.กลุมปງาหมายของภาพยนตร์นอกกระส  

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบกวา กลุมปງาหมายคือกลุมวัยรุน กลุมทีไสน฿จ฿น
ภาพยนตร์นอกกระส กลุมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับภาพยนตร์นอกกระส ทีไ
เดຌกลาวเวຌ฿นงานวิจัยของคุณพิมพลอย รัตนมาศ (2554) ทีไศึกษารืไอง นิสัยการปຂดรับสืไอ ความตຌองการ
ขาวสารละพฤติกรรมการชมภาพยนตร์นอกกระส ซึไงผลการวิจัยพบวาผูຌทีไชมภาพยนตร์นอกกระสจะ
ประกอบอาชีพหรือผูຌทีไก าลังศึกษาอยูชวงวัยรุน หรือประกอบอาชีพทีไกีไยวขຌองกับสายงานภาพยนตร์ 

 3.ครืไองมือสืไอสารการตลาดทีไ฿ชຌพืไอสืไอสารเปยังผูຌบริภค 

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบกวา สืไอสังคมออนเลน์ ดยฉพาะฟซบุຍค ปຓนสืไอทีไ
฿ชຌมากทีไสุดนืไองจาก ฿ชຌงินทุนทีไตไ าละขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌรวดรใวทีไสุด ซึไง฿นสืไออืไนโอยางสืไอทรทัศน์ 
บิลบอร์ด มีการ฿ชຌงบทีไสูง ซึไงผูຌผลิตเมมีงบประมาณขนาดนัๅน  รวมถึงผูຌบริภคสวน฿หญ฿ชຌ สมาร์ทฟน ฿น
การอัพดทขาวสารมากกวาสืไออืไนโ พราะตอนนีๅสืไอสังคมออนเลน์ เดຌกลายปຓนสวนหนึไงชีวิตประจ าวัน
ของผูຌบริภค ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ทีไเดຌกลาวเวຌวา การ฿ชຌ
วใบเซต์ครือขายสังคมออนเลน์ ปຓนการ฿ชຌปຓนสืไอกลาง฿นการสืไอสารกับผูຌบริภคทีไ ฉพาะจาะจงมากขึๅน 
นืไองจากปຓนรูปบบการสืไอสารทีไมีการติดตอสืไอสาร 24 ชัไวมงละมีตຌนทุน฿นการด านินงานทีไตไ า  ผสม
กับการสืไอสารบบปากตอปาก (Word-of-Mouth) ทีไปຓนพืๅนฐานของการสืไอสาร ซึไงปຓนการบอกตอทีไดี
ทีไสุด (อใมมานูอล รซน, 2545) 

 4.จุดขใงละอกลักษณ์ของภาพยนตร์นอกกระส  

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบกวา สาหตุทีไท า฿หຌผูຌบริภคหันมาสน฿จ คือ ความ
ปลก฿หมของนืๅอหาละคุณภาพของภาพยนตร์นอกกระส รวมถึงพราะมีการวางผน฿นการท า
การตลาดบนสืไอสังคมออนเลน์ทีไท า฿หຌกิดกระสปากตอปาก ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดภาพยนตร์ ทีไเดຌกลาว
เวຌวา ภาพยนตร์นอกกระสปຓนภาพยนตร์ทีไพยายามถายทอดความคิดของตนองเปสูผูຌชม ดยจะปฏิสธ
รูปบบภาพยนตร์฿นกระสหลัก (Robert Stamุ 2000 อຌางถึง฿นอัญชลี ชัยวรพรุ 2548) 
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 รวมทัๅงสอดคลຌองกับนวคิดการสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ ทีไกลาวเวຌวา บทบาทการสืไอสาร
บบปากตอปากทีไส าคัญคือการทีไท า฿หຌผูຌชมภาพยนตร์กิดการตอบสนองทางอารมณ์ หรือการท า฿หຌ
ภาพยนตร์รืไองนัๅนดดดนมีลักษณะฉพาะ จนท า฿หຌผูຌชมภาพยนตร์พูดถึงตอโกันมากขึๅน (อใมมานูอล ร
ซน, 2545) 

 5.วิธีการปรมทภาพยนตร์นอกกระสผานสืไอออนเลน์ 

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวา ภาพยนตร์ทัๅง 3 รืไอง จะริไมจากการสรຌางพจ
ฟซบุຍก ลຌวจึงพสต์ภาพกีไยวบืๅองหลังการถายท าภาพยนตร์หรือการพสต์วาเดຌขຌาฉาย฿นทศกาล
ภาพยนตร์ตางโนัๅน  จนเปถึงการพสต์กีไยวกับการจัดกิจกรรมตามสถานทีไตางโลง฿นฟซบุຍกพจ  ฿นสวน
ของคลิปวิดีอปຓนวิดีอทีไอัพหลดลงยูทูปลຌวน ามาชร์฿นพจฟซบุຍก ซึไงคลิปจะปຓนคลิปบืๅองหลังการ
ถายท า พลงทีไ฿ชຌประกอบภาพยนตร์ หรือตัวอยางภาพยนตร์ มืไอผูຌบริภคชืไนชอบกใจะน าเปพสต์฿น    ฟ
ซบุຍกสวนตัว ซึไงจะพิไมระดับความนาสน฿จรืไอยโจนถึง฿นชวงทีไภาพยนตร์อยู฿นรอบระหวางฉายภาพยนตร์ 
ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดครือขายสังคมออนเลน์ละสืไอสังคมออนเลน์ ทีไเดຌกลาวเวຌวา สืไอสังคมออนเลน์ 
ปຓนสืไอทีไพรกระจายดຌวยปฏิสัมพันธ์ชิงสังคม การพรกระจายนืๅอหากิดขึๅนเดຌรวดรใว (ภิษก ชัยนิรันดร์, 
2553) ละปຓนครืไองมือ฿นการสืไอสารทีไอาเวຌขียนลารืไองราวตางโดยการพสต์ภาพ หรือชร์วิดีอ 
ลຌวน ามาบงปัน฿นครือขาย (iMarketing 10.0, 2554) รวมทัๅงจุดดนของฟซบุຍก คือการสรຌางปฏิสัมพันธ์ 
พูดคุยกันระหวางพจฟซบุຍกกับลูกพจ จนเปถึงการขຌารวมกิจกรรมตางโทีไจัดขึๅน ละปຓนสืไอสังคม
ออนเลน์ทีไท าการตลาดบบปากตอปากเดຌอยางมีประสิทธิภาพ (ภิษก ชัยนิรันดร์, 2553)     

 6.นวนຌมทิศทางการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการปรมทภาพยนตร์นอกกระส 

 การ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ จะปຓนสวนส าคัญ฿นการ฿ชຌสืไอ นืไองจากการท าการตลาดบนสืไอสังคม
ออนเลน์฿ชຌงินลงทุน฿นการปรมททีไตไ า  ซึไงสืไอสังคมออนเลน์ยังสามารถขຌาถึงกลุมผูຌบริภคเดຌอยาง
รวดรใวทีไสุด มืไอทียบกับสืไออืไนโ รวมทัๅงสามารถสรຌางความสัมพันธ์ระหวางผูຌบริภคกับผูຌผลิตภาพยนตร์   

 ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดครือขายสังคมออนเลน์ละสืไอสังคมออนเลน์ ทีไเดຌกลาวเวຌวา การท า
การตลาดผานสืไอสังคมออนเลน์สามารถท าควบคูกับครืไองมือการสืไอสารการตลาด ซึไงการสรຌางพจฟซบุຍก 
พืไอน ามาสนับสนุน฿นการท าการตลาดภาพยนตร์ สืไอสังคมออนเลน์ละวใบเซต์ สามารถชืไอมตอถึงกัน
ละกันเดຌ ละจุดดนทีไส าคัญทีไสุด คือ สืไอสังคมออนเลน์ สามารถสรຌางฆษณาทีไมีตຌนทุนตไ า ทีไสามารถ
ผยพรเปสูสาธารณชนเดຌกวຌางขวาง ละมืไอกิดกระสการบอกตอจนกลายปຓนกระส ท า฿หຌนักลงทุน
ตางโมองหในคุณคาของการสรຌางกระสพืไอนຌมนຌาว฿จผูຌบริภค 
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 7.นวนຌมการติบตของภาพยนตร์นอกกระส฿นประทศเทย  

 จากการสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทัๅง 3 กลุม พบวา ผูຌบริภคริไมหันมาดูกันพิไมมากขึๅน นืไองจาก
คุณภาพของภาพยนตร์฿นกระสหลังทีไริไมดຌอยคุณภาพมากขึๅน ละ฿นรืไองของการผลิตภาพยนตร์ทีไริไม
ทียบทากับบริษัทผูຌสรຌางภาพยนตร์ราย฿หญโ พราะอุปกรณ์฿นการผลิตภาพยนตร์ ชนกลຌอง ซอฟวร์
ปรกรมตัดตอ มีราคาทีไถูก คนทีไมีงบประมาณคอนขຌางจ ากัดสามารถผลิตงานทีไมีคุณภาพเดຌ  ละตอเป
จะริไมเมมีสຌนกัๅนระหวางภาพยนตร์นอกกระสกับภาพยนตร์฿นกระสหลัก 

 ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดภาพยนตร์ ทีไเดຌกลาวเวຌวา นอกจากการจัดฉายภาพยนตร์นอกกระส ตาม
สถาบันวัฒนธรรมละทศกาลภาพยนตร์฿นรงภาพยนตร์ ยังมีผูຌประกอบธุรกิจรงภาพยนตร์ เดຌก สห
มงคลฟຂล์ม (เดຌก House RCA) ละอฟຓกซ์ (เดຌก ลิดຌ1, ลิดຌ2, ละรงภาพยนตร์สกาลา) กใเดຌจัดฉาย
ภาพยนตร์นอกกระสปຓนประจ าดຌวยชนกัน ปຓนทางลือก฿หม฿หຌกับผูຌชมภาพยนตร์มากขึๅน ละจาก
งานวิจัยของคุณประวีณมัย บายคลຌอย (2545) เดຌศึกษารืไอง ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการชมภาพยนตร์นอก
กระส เดຌอธิบายเวຌวา สามารถติดตามชมภาพยนตร์เดຌ฿นรูปบบของDVD ละการชมภาพยนตร์฿นรง
ภาพยนตร์ริไมปลีไยนเป พราะผูຌชมภาพยนตร์มีทางลือก฿นการชมมากขึๅน   

ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัยครัๅงตอเป 

 1.การศึกษาครัๅงนีๅศึกษาฉพาะสืไอสังคมออนเลน์ เดຌก ฟซบุຍก (Facebook) ละยูทูป 
(YouTube) ดังนัๅนควรพิไมติมการศึกษา฿นกลุมของสืไอออนเลน์อืไนโ เดຌก อินสตากรม (Instagram) 

ทวิตตอร ์(Twitter) หรือวใปเซด์ เดຌก วใบเซต์พันทิป (Pantip) พืไอชวยท า฿หຌเดຌขຌอมูลหลายโดຌาน 

 2.฿นการศึกษาครัๅงผูຌวิจัยมุงศึกษาประดใน นืๅอหาของผูຌสงสารปຓนหลัก ดังนัๅนผูຌวิจัยอาจจะศึกษา
พิไมติมกีไยวกับพฤติกรรมการรับรูຌ ความพึงพอ฿จละความคิดหในของผูຌบริภคตอกลยุทธ์สาร฿นสืไอสังคม
ออนเลน์ พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการวางผนการตลาด  
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การวิคราะห์ครงสรຌางกลุมพหขุองคุณคาตราสินคຌา 
ส าหรับธุรกิจการคຌาสมยั฿หม ฿นอ าภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา  

The Multiple Group Analysis of Brand Equity for Modern Trade 

Business in Hatyai, Songkhla Province  

 

อนุวัต สงสมุ Ph.D.1 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ (1) พัฒนามดลความสัมพันธ์ชิงสาหตุของการสืไอสารกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม การสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ ละคุณคาตราสินคຌา ละ (2) ทดสอบความ
เมปรปลีไยนของพารามิตอร์฿นมดลความสัมพันธ์ชิงสาหตุ ดยประยุกต์฿ชຌมดลสมการครงสรຌางกลุม
พหุ ซึไงประกอบดຌวย ใ ตัวปรฝง ละ แ5 ตัวปรสังกตเดຌ กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย  คือ ลูกคຌาของ
ธุรกิจการคຌาสมัย฿หม ฿นอ าภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา จ านวน ๆเเ ราย ซึไงสุมตัวอยางบบหลายขัๅนตอน 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยป็นบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ วิคราะห์ขຌอมูลดຌวยสถิติชิง
บรรยาย การวิคราะห์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน การวิคราะห์องค์ประกอบชิงยืนยัน การวิคราะห์มดล
สมการครงสรຌาง ละการวิคราะห์มดลสมการครงสรຌางกลุมพหุ 

ผลการวิจัยพบวามดลความสัมพันธ์ชิงสาหตุคุณคาตราสินคຌาของกิจการเฮปอร์มาร์ทละ
หຌางสรรพสินคຌา มีความสอดคลຌองกับขຌอมูลชิงประจักษ์ ิ2=545.24, df=284, CFI=0.96, 

RMSEA=0.046, SRMR=0.043) ดยตัวปร฿นมดลสามารถอธิบายความปรปรวนของคุณคาตราสินคຌา
เดຌรຌอยละ 78.65 ตัวปรการสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ ละการสืไอสารกิจกรรม CSR มีอิทธิพล
ทางตรงชิงบวกตอคุณคาตราสินคຌา ดยมีขนาดอิทธิพลทากับ 0.89 (p<.05) ละ 0.53 (p<.05) 

ตามล าดับ ผลการวิคราะห์ความเมปรปลีไยนของมดลระหวางกิจการเฮปอร์มาร์ทละหຌางสรรพสินคຌา 

มีความเมปรปลีไยนรูปบบของมดล ตมีความปรปลีไยนของคาพารามิตอร์ 

ค าส าคัญ: คุณคาตราสินคຌา การสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม  กิจการ
เฮปอร์มาร์ท หຌางสรรพสินคຌา  

 

  

                                                           
1
 ผูຌชวยศาสตราจารย์ ประจ าหลักสตูรการจัดการธรุกิจการคຌาสมัย฿หม คณะศรษฐศาสตร์ละบริหารธรุกิจ  

  มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าภอมือง จังหวัดสงขลา 
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Abstract 

 The objectives of this research were to: (1) develop the causal relationship model 

between IMC marketing, CSR communication and brand equity; and (2) examine the 

model invariance between 2 samples: an application of the multiple group analysis. The 

model consisted of 3 latent variables and 15 observed variables. The sample consisted of 

600 modern trade customers by multi-stage sampling. The research instrument was a five 

rating scale questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson’s 
correlation coefficient analysis, confirmatory factor analysis, linear structural equation 

model analysis, and multiple group structural equation model analysis. 

The result indicated that the adjusted model was consistent with empirical data 

ิ2=545.24, df=284, CFI=0.96, RMSEA=0.046, SRMR=0.043). The variables in the model 

accounted for 78.65 percent of the total variance of brand equity. The IMC marketing and 

CSR communication had positive direct effect to brand equity with 0.89 and 0.53 effect 

sizes at significant level .05. The result of the invariance examination found that the 

brand equity model had the same structural relationship of variable or invariance of 

model form, but the parameters were variance among the target groups. 

Keywords: Brand Equity, Integrated Marketing Communication, CSR Communication, 

               Hyper-mart, Department Store 

 

บทน า 
 คุณคาตราสินคຌา (Brand Equity) จัดป็นมูลคาพิไม ิAdded Value) ซึไงตราสินคຌามอบ฿หຌกับ
ผลิตภัณฑ์ ทีไกิดขึๅนจากความตกตาง฿นการตอบสนองของผูຌบริภค ทัๅง฿นดຌานการรับรูຌ ความพึงพอ฿จ ละ
มุมมองของพฤติกรรมทีไกีไยวขຌองกับตราสินคຌา ซึไงถຌาหากสินคຌาเมมีความตกตางกัน การขงขันกใจะอยูบน
พืๅนฐานของราคา ดังนัๅน คุณคาตราสินคຌาจึงป็นมูลคาพิไมทีไมอบ฿หຌกับสินคຌาละบริการ ทีไสามารถก าหนด
ความตกตางกีไยวกับความรูຌตอตราสินคຌาละการตอบสนองของผูຌบริภค฿นระยะยาว  ิมัติกร  บุญคงุ 
โ55็ี 

การสรຌางคุณคาตราสินคຌาขององค์กรตางโ ผานการ฿ชຌครืไองมือทีไหลากหลาย การสืไอสาร
การตลาดชิงบูรณาการ ิIntegrated Marketing Communication: IMC) ป็นครืไองมือหนึไงทีไองค์กร
นิยมน ามา฿ชຌ ดยการสืไอสารพืไอสรຌางความตระหนักรูຌ฿นตราสินคຌา (Brand Awareness) สรຌางภาพลักษณ์
ของตราสินคຌา (Brand Image) ทัๅง฿นดຌานความรูຌสึกชอบ (Favorability) ความขใงกรง (Strength) ละ
ลักษณะทีไดดดนป็นอกลักษณ์ฉพาะของสินคຌา (Uniqueness) ของความชืไอมยงกับตราสินคຌา฿นความ
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ทรงจ าของผูຌบริภค ขณะดียวกันมีการติมตใมปัจจัยหรือองค์ประกอบรวมสมัยทีไมีอิทธิพลตอคุณคาของ
ตราสินคຌาดังกลาว คือ การรับรูຌการด านินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ิCorporate Social 

Responsibility: CSR) ขององค์กร ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดการตลาดพืไอสังคม (Societal Marketing 

Concept) ทีไองค์กรเดຌพิจารณาถึงความตຌองการละความพอ฿จของตลาดป้าหมาย  มีการน าสนอสินคຌา
หรือบริการทีไลูกคຌาป้าหมายตຌองการดຌวยประสิทธิภาพทีไหนือคูขงขัน ขณะดียวกันสามารถอนุรักษ์ ละ
สงสริมความป็นอยูทีไดีของสังคมอีกดຌวย (อนุวัต สงสมุ โ55้ี 

จากบทบาทละความส าคัญของคุณคาตราสินคຌา ละปัจจัยน า (Antecedent) หรือปัจจัยชิง
สาหตุ ิCausal Factor) ทีไมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคຌาดังกลาว งานวิจัยฉบับนีๅจึงตຌองการพัฒนามดล
ความสัมพันธ์ชิงสาหตุระหวางการสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ การสืไอสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม ละคุณคาตราสินคຌา รวมถึงทดสอบความเมปรปลีไยนของพารามิตอร์฿นมดลความสัมพันธ์ชิง
สาหตุทีไพัฒนาขึๅน ดยประยุกต์฿ชຌมดลสมการครงสรຌางกลุมพหุ (Multiple Group) ทัๅงนีๅลือกศึกษา฿น
บริบทของธุรกิจคຌาปลีกสมัย฿หม ิModern Trade) ประภทหຌางสรรพสินคຌาละกิจการเฮปอร์มาร์ท ฿น
พืๅนทีไอ าภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา ซึไงป็นศูนย์กลางทางการคຌาทีไส าคัญหงหนึไงของภาค฿ตຌ มีกิจการละ
สาขาของธุรกิจทัๅงสองประภทดังกลาวอยูป็นจ านวนมาก ภาย฿ตຌการปลีไยนปลงพฤติกรรมการบริภค
ของประชาชนตามยุคตามสมัย ละการขงขันทีไคอนขຌางสูง ทัๅงนีๅผลลัพธ์ทีไเดຌจากการวิจัยดังกลาว 
นอกจากจะป็นประยชน์฿นชิงวิชาการลຌว สามารถจะน าเป฿ชຌ฿นการก าหนดนวปฏิบัติ ละการก าหนด
กลยุทธ์ดຌานการสรຌางคุณคาตราสินคຌากับธุรกิจทีไมีบริบท฿กลຌคียงกันตอเป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พืไอพัฒนามดลความสัมพันธ์ชิงสาหตุของการสืไอสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม ละ
การสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ ทีไมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคຌาของธุรกิจการคຌาสมัย฿หม ฿นอ าภอ
หาด฿หญ จังหวัดสงขลา  

2. พืไอตรวจสอบความสอดคลຌองของมดลความสัมพันธ์ชิงสาหตุของคุณคาตราสินคຌาของธุรกิจ
การคຌาสมัย฿หม ฿นอ าภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา ตามสมมติฐานกับขຌอมูลชิงประจักษ ์

3. พืไอทดสอบความเมปรปลีไยนของพารามิตอร์฿นมดลความสัมพันธ์ชิงสาหตุของคุณคาตรา
สินคຌาระหวางกิจการเฮปอร์มาร์ท ละรຌานสะดวกซืๅอ ฿นอ าภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา ดยการ
ประยุกต์฿ชຌมดลสมการครงสรຌางกลุมพหุ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 คุณคาตราสินคຌาสามารถวัดเดຌหลายระดับ ดยงานวิจัยฉบับนีๅมุงนຌนการวัด฿นระดับปัจจกบุคคล 
ิIndividual) ซึไงป็นการวัดสภาพจิต฿จของผูຌบริภคกับการพิจารณาตราสินคຌา ชน การวัดคุณคาตราสินคຌา
฿นมุมมองของผูຌบริภค ิCustomer-Based Brand Equity: CBBE) ซึไงกลุมของการวัด฿นชุดความคิดนีๅ
ประกอบดຌวย การรูຌจัก ทัศนคติ ความผูกพัน การชืไอมยงความคิด ละความภักดี ิLoyalty) ทีไมีตอตรา
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สินคຌา ป็นตຌน ิมัติกร บุญคงุ โ55็ี ซึไงสอดคลຌองกับปຂรามิดคุณคาหงตราสินคຌาของ Keller (2008) ทีไ
สดงความชืไอมยงระหวางการก าหนดอกลักษณ์ตราสินคຌา (Brand Identity) ทีไมีความดดดน ฿นการ
รับรูຌของลูกคຌา การสรຌางความหมายของตราสินคຌา฿น฿จของผูຌบริภค (Brand Meaning) คຌนหาการ
ตอบสนองของลูกคຌาทีไมีตอความกีไยวพันกับตราสินคຌาละความหมายของตราสินคຌา (Brand Responses) 

ละน าการตอบสนองของตราสินคຌาเปสรຌางความภักดี฿หຌระหวางลูกคຌากับตราสินคຌา  (Brand 

Relationship) ส าหรับปัจจัยน าหรือปัจจัยชิงสาหตุทีไมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคຌา฿นงานวิจัยฉบับนีๅ 
ก าหนดเวຌ โ ตัวปรหลัก คือ 

ิแี การสื่อสารการตลาดชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) 

ป็นกระบวนการของการพัฒนาผนงานการสืไอสารการตลาดทีไ฿ชຌการจูง฿จหลายรูปบบกับกลุมป้าหมาย
อยางตอนืไอง พืไอมุงสรຌางพฤติกรรมของกลุมป้าหมาย฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด  ดยการ
พิจารณาวิธีการสืไอสารตราสินคຌา พืไอท า฿หຌผูຌบริภคป้าหมายเดຌรูຌจักสินคຌา ละน าเปสูความรูຌ ความคุຌนคย 

ละความชืไอมัไน฿นตราสินคຌา ดยการวัด IMC ของงานวิจัยฉบับนีๅ อาศัยนวคิดของ Kotler and Keller 

(2012) ซึไงพิจารณา IMC จาก ๆ มิติ คือ การฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสงสริมการขาย การจัด
กิจกรรม การ฿ชຌพนักงานขาย ละการตลาดทางตรง ละผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การสืไอสาร
การตลาดชิงบูรณาการ฿นรูปบบการฆษณามีอิทธิพลทางตรงชิงบวกตอคุณคาตราสินคຌา ดยมีคา
สัมประสิทธิ์ทากับ 0.62 (p<.05) (Ghorbani, et al., 2013) ชนดียวกับกับงานของณัฐกาญจน์ สุวรรณ
ธารา ละธีระ ตชะมณีสถิตย์ ิโ55็ี ทีไพบวารูปบบการสืไอสารการตลาดทีไสงผลตอระดับคุณคาตรา
สินคຌามากทีไสุดคือการฆษณา รองลงมาคือการตลาดอิลใกทรอนิกส์ การขายดย฿ชຌพนักงาน การจัด
กิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ ละการสงสริมการขาย ตามล าดับ ิอนุวัต สงสมุ โ55้ี 

ิโี การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Communication) งานวิจัยนีๅอิง
ทฤษฎีผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Stakeholder Theory) ดยอนุวัต สงสม ิโ55้ี กลาววา การน าสนอมุมมอง
ดຌานบวกขององค์กร฿นการสนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคม ละมองวาผูຌบริหารองค์กรตຌองสรຌางความพึง
พอ฿จตอบุคคลทีไมีอิทธิพลตอผลลัพธ์ขององค์กร ซึไงประกอบดຌวย พนักงาน ลูกคຌา ผูຌขายปัจจัยการผลิต 

องค์กรชุมชน฿นทຌองถิไน จึงกลาววาผูຌมีสวนเดຌสวนสีย คือ กลุมละบุคคลผูຌซึไงอาจมีผลตอหรือเดຌรับ
ผลกระทบจากความส ารใจของภารกิจขององค์กร ซึไงสอดคลຌองกับ Post et al. (2002) ทีไก าหนดนิยามวาผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย คือบุคคลหรือกลุมซึไงมีผลกระทบหรือเดຌรับผลกระทบจากการตัดสิน฿จขององค์กร 
นยบาย ละการด านินงาน ทฤษฎีผูຌมีสวนเดຌสวนสีย จึงป็นการสนอวิธีการ฿หม฿น การจัดระบียบ
ความคิดกีไยวกับความรับผิดชอบขององค์กร ทีไดิมมุงนຌนการอยูรอดละการประสบความส ารใจของ
องค์กร บนหลักการความสามารถขององค์กร ฿นการสรຌางความมัไงคัไง ฿หຌคุณคา หรือสรຌางความพึงพอ฿จค
พียงถือหุຌน เปสูการพัฒนานวคิดวาตຌองค านึงถึงผูຌมีสวนเดຌสียอืไนโ รวมดຌวย (Clarkson, 1995; Foster 

and Jonker, 2005; Hawkins, 2006) จากนวคิดดังกลาว งานวิจัยฉบับนีๅจึงวัดการด านินกิจกรรม CSR 

จาก 4 มิติ คือ ลูกคຌา พนักงาน ชุมชน ละสิไงวดลຌอม มืไอพิจารณาอิทธิพลของการด านินกิจกรรม CSR 



 308 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ตอคุณคาตราสินคຌา จากงานวิจัยของ Taleghani et al. (2012) พบวากิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงชิง
บวกตอคุณคาตราสินคຌา ดยมีคาสัมประสิทธิอิทธิพลทากับ 0.36 (p<.01) ชนดียวกับงานวิจัยของ 
Ghorbani et al. (2013) ซึไงพบวากิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงชิงบวกตอคุณคาตราสินคຌา ดยมีคาสัม
ประสิทธิอิทธิพลทากับ 0.56 (p<.05)   

จากการทบทวนวรรณกรรมขຌางตຌน สามารถก าหนดป็นกรอบนวคิดการวิจัย รายละอียดดังภาพ
ทีไ แ ดยประกอบดຌวยตัวปรฝงภายนอก คือ การสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ ละการสืไอสารกิจกรรม 
CSR สวนตัวปรฝงภาย฿นคือคุณคาตราสินคຌา ซึไงตัวปรฝงหลานัๅน สามารถวัดเดຌจากตัวปรสังกตเดຌ
รวม แ5 ตัวปร ละก าหนดสมมติฐานเดຌดังนีๅ 

H1: การสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงชิงบวกตอคุณคาตราสินคຌา 
H2: การสืไอสารกิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงชิงบวกตอคุณคาตราสินคຌา 
H3: มดลชิงสาหตุของคุณคาตราสินคຌาของธุรกิจการคຌาสมัย฿หม ฿นพืๅนทีไอ าภอหาด฿หญ  
      จังหวัดสงขลา มีความเมปรปลีไยนของรูปบบมดลละคาพารามิตอร์฿นมดล ระหวาง 
      กลุมลูกคຌาของกิจการเฮปอร์มาร์ท ละลูกคຌาของหຌางสรรพสินคຌา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
ภาพทีไ แ กรอบนวคิดการวิจัย 

  

H1 

การจดักจิกรรม 

การตลาดทางตรง 

ดຌานสังคม 

ละชุมชน 

ดຌานลูกคຌา 

ดຌานพนกังาน 

การสื่อสาร 
กิจกรรม CSR 

ความภักด ี

นวัตกรรมตราสินคຌา 

คุณคา 
ตราสินคຌา 

การรับรูຌคุณภาพ 

การสงสรมิการขาย การสือ่สารการตลาด
ชิงบูรณาการ 

การชื่อมยงความคิด 

การตระหนกัรูຌ 

ดຌานสิ่งวดลຌอม 

การประชาสัมพนัธ ์

การฆษณา 

0.83 

0.70 

0.60 

0.80 

0.73 

0.72 

0.80 

0.63 

H2 

0.60 

0.83 

0.65 

0.85 

0.75 

การ฿ชຌพนักงานขาย 

0.83 

0
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วิธีด านินการวิจัย 

กลุมตัวอยางป็นตัวทนของลูกคຌาธุรกิจการคຌาสมัย฿หม โ ประภท คือ กิจการเฮปอร์มาร์ท ละ
หຌางสรรพสินคຌา ซึไงเดຌมาจากสุมจ านวน 600 ราย ซึไงผานกณฑ์ตามนวคิดของ Jackson (2003) ทีไสนอ
วาอัตราสวนระหวางจ านวนตัวอยางละตัวปรสังกตเดຌ ควรจะทากับ 20 ตอ 1 ละกณฑ์ของ Hair, et 

al. (2010) ทีไสนอวาควรพิจารณาจากคาพารามิตอร์ทีไตຌองการประมาณคา฿นมดล ฿หຌ฿ชຌกลุมตัวอยาง
จ านวน 5-10 คน ตอ 1 คาพารามิตอร์ ดยกลุมตัวอยางของงานวิจัยนีๅเดຌมาจากการสุมบบหลายขัๅนตอน 
(Multi-Stage Sampling) ซึไงริไมตຌนจากการสุมตัวอยางบบบงชัๅนภูมิ (Stratified Sampling) ดยบง
ลูกคຌาทีไ฿ชຌบริการจากธุรกิจการคຌาสมัย฿หม โ ประภท คือ กิจการเฮปอร์มาร์ท ละหຌางสรรพสินคຌา 
จ านวนทาโ กันกิจการละ ใเเ ตัวอยาง หลังจากนัๅนก าหนดควตาจ านวนตัวอยางตามกิจการหลานัๅน 
ดยกิจการเฮปอร์มาร์ทบงป็นทสกຌลตัส ละบิๆกซี กิจการละ แ5เ ตัวอยาง ละหຌางสรรพสินคຌา 
บงป็นหຌางสรรพสินคຌาซในทรัล ละรบินสัน กิจการละ แ5เ ตัวอยางชนกัน หลังจากนัๅน฿ชຌวิธีการสุม
บบสะดวกพืไอ฿หຌเดຌตัวอยางครบตามจ านวนทีไก าหนดเวຌ ดยพยายาม฿หຌกระจายตามสาขาตางโ ของต
ละกิจการ฿หຌมากทีไสุด ละมีการกใบขຌอมูลทัๅง฿นวันธรรมดา ละวันสาร์ -อาทิตย์ พืไอ฿หຌครอบคลุมลูกคຌา
ละพฤติกรรมของลูกคຌาตละกลุม฿หຌเดຌมากทีไสุด  

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือบบสอบถามซึไงบงออกป็น 4 ตอน ดยตอนทีไ 1 ป็นขຌอมูลทัไวเปของ
ลูกคຌา ละพฤติกรรมกีไยวกับการ฿ชຌบริการ ขຌอค าถามป็นบบตรวจสอบรายการ (Check List) ละตอนทีไ 
2-4 ป็นขຌอค าถามกีไยวกับการวัดตัวปรฝงตางโ ซึไงขຌอค าถามป็นมาตรวัดบบประมาณคาตามนวทาง
ของลิคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของครืไองมือวิจัย฿นดຌานความตรงชิงนืๅอหา 
ดຌวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลຌองขຌอค าถาม (IOC) พบวา มีคาความสอดคลຌองผานกณฑ์ทีไก าหนดทุกขຌอ 
ิคา IOC มากกวา 0.50) ผลการตรวจสอบความชืไอมัไนชิงครงสรຌางของมาตรวัดอยูระหวาง 0.773-0.957 

ละมีคาความปรปรวนฉลีไยทีไถูกสกัดเดຌระหวาง 0.659-0.863  

การวิคราะห์คาสถิติพืๅนฐานของกลุมตัวอยาง ฿ชຌคาความถีไละรຌอยละ พืไออธิบายลักษณะ
บืๅองตຌนของกลุมตัวอยาง ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS ละวิคราะห์คาสถิติพืๅนฐานของตัวปร ดย฿ชຌ
คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ความบຌ ความดงของตัวปรสังกตเดຌ พืไอตรวจสอบการจกจงของตัว
ปร ดຌวยการประมาณคาดຌวยวิธี Maximum Likelihood ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป SPSS ขณะทีไการ
ทดสอบมดลการวัด การทดสอบมดลชิงสาหตุกับขຌอมูลชิงประจักษ์ การทดสอบสมมติฐานการวิ จัย 
ละความเมปรปลีไยนของรูปบบมดล ฿ชຌปรกรมส ารใจรูป LISREL 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยดຌานขຌอมูลทัไวเป พบวา ลูกคຌาของกิจการเฮปอร์มาร์ทมีสัดสวนของหญิงมากกวาพศ
ชาย สวน฿หญมีอายุอยูระหวาง 30-35 ป ิรຌอยละ ไเ.โ) การศึกษาระดับปริญญาตรี (รຌอยละ ไแ.5) รายเดຌ
ฉลีไยตอดือนทากับ 25,001-30,000 บาท (รຌอยละ 35.4) ความถีไ฿นการ฿ชຌบริการ แ-2 ครัๅงตอดือน (รຌอย
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ละ ใ้.6) คา฿ชຌจายฉลีไยตอครัๅงทากับ 1,000-1,500 บาท (รຌอยละ 40.7) สินคຌาทีไซืๅอสวน฿หญป็นของ฿ชຌ
฿นครัวรือน ิรຌอยละ ไเ.5ี ขณะทีไลูกคຌาของหຌางสรรพสินคຌามีสัดสวนของพศหญิงมากกวาพศชายชนกัน 
สวน฿หญมีอายุอยูระหวาง 25-30 ป ิรຌอยละ ไ่.ใ) การศึกษาระดับปริญญาตรี (รຌอยละ ไ5.3) รายเดຌฉลีไย
ตอดือนทากับ 30,001-35,000 บาท (รຌอยละ โ5.4) ความถีไ฿นการ฿ชຌบริการ แ-โ ครัๅงตอดือน (รຌอยละ 
ไแ.7) คา฿ชຌจายฉลีไยตอครัๅงทากับ 2,001-3,000 บาท (รຌอยละ 57.4) สินคຌาทีไซืๅอสวน฿หญป็นสืๅอผຌา ิรຌอย
ละ ใ5.ใี นอกจากนีๅ ลูกคຌาของหຌางสรรพสินคຌาสวน฿หญมัก฿ชຌบริการรຌานอาหาร ธนาคาร ละรຌานคຌาชา
อืไนโ ดຌวย 

ส าหรับคาสถิติพืๅนฐานของตัวปรสังกตเดຌของลูกคຌาทัๅงกิจการเฮปอร์มาร์ทละหຌางสรรพสินคຌา  
พบวา คาฉลีไยของตัวปรสังกตเดຌทัๅงหมด มีคาฉลีไยอยู฿นระดับมาก การจกจงของขຌอมูลมีคาความบຌ
อยูระหวาง -0.274 ถึง 0.266 ละคาความดงอยูระหวาง -0.715 ถึง -0.123 สดงวาหมาะทีไจะ฿ชຌวิธีการ
ประมาณคาดຌวยวิธี Maximum Likelihood ละมืไอพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวปรสังกต
เดຌทีไ฿ชัวัดการสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ มีคาอยูระหวาง 0.31-0.48 การสืไอสารกิจกรรม CSR มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยูระหวาง 0.36-0.54 ละคุณคาตราสินคຌามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวปร
สังกตเดຌ฿นกลุมนีๅ อยูระหวาง 0.40-0.73 

 ผลการทดสอบมดลการวัด (Measurement Model) พบวา มีความกลมกลืนกับขຌอมูลชิง
ประจักษ์ คาความชืไอมัไนชิงครงสรຌางของมาตรวัด (Construct Reliability) มากกวา 0.60 ละคาความ
ปรปรวนฉลีไยทีไถูกสกัดเดຌ (Average Variance Extracted) มากกวา 0.50 สดงวาองค์ประกอบมีคา
ความชืไอมัไนสูง ละสามารถอธิบายความปรปรวนของตัวปร฿นองค์ประกอบเดຌดี (Hair, et al., 2010) 

หรือกลาวงายโ คือ ตัวปรฝงทีไน ามาพัฒนาป็นมดลการวัดคุณคาตราสินคຌาของการวิจัยนีๅ รวมถึงขຌอ
ค าถาม฿นบบสอบถามทีไ฿ชຌวัดตัวปรสังกตเดຌมีความหมาะสม ขณะทีไการทดสอบมดลความสัมพันธ์ชิง
สาหตุ฿นภาพรวม ิกลุมตัวอยางรวมของทัๅงกิจการเฮปอร์มาร์ทละหຌางสรรพสินคຌาี  ผลการวิคราะห์ดัง
ภาพทีไ โ 
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ภาพทีไ โ ผลการวิคราะห์มดลชิงสาหตุ 
 

ผลการวิคราะห์มดลชิงสาหตุคุณคาตราสินคຌา฿นภาพรวม ิกลุมตัวอยางรวมของทัๅงกิจการ
เฮปอร์มาร์ทละหຌางสรรพสินคຌาี พบวา มดลมีความกลมกลืนกับขຌอมูลชิงประจักษ์ ิ2=545.24, 

df=284, CFI=0.96, RMSEA=0.046, SRMR=0.043) ดยตัวปรฝงการสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ 
ละการสืไอสารกิจกรรม CSR สามารถอธิบายถึงคุณคาของตราสินคຌาเดຌรຌอยละ ็่.65 ละมืไอพิจารณา
นๅ าหนักองค์ประกอบของตละตัวปรฝง พบวา การสืไอสารการตลาด฿นรูปบบของการสงสริมการขาย 
ละการจัดกิจกรรม มีคานๅ าหนักองค์ประกอบทากัน คือ 0.79 (p<.05) การสืไอสารกิจกรรม CSR ทีไ
กีไยวขຌองกับผูຌบริภคละสิไงวดลຌอม มีคานๅ าหนักองค์ประกอบมากทีไสุด ดยมีคาทากัน คือ 0.75 (p<.05) 

คุณคาตราสินคຌาดຌานการรับรูຌคุณภาพบริการมีคานๅ าหนักองค์ประกอบมากทีไสุดทากับ 0.73 (p<.05)  

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ขຌอ H1 ละ H2 พบวามีการยอมรับสมมติฐานทัๅงสองขຌอ 
ละสามารถสรุปเดຌวาคุณคาตราสินคຌาของกิจการเฮปอร์มาร์ทละหຌางหຌางสรรพสินคຌา เดຌรับอิทธิพล
ทางตรงจากปัจจัยดຌานการสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ ละการสืไอสารกิจกรรม CSR ดยมีขนาด
อิทธิพลทากับ 0.89 (p<.05) ละ 0.53 (p<.05) ตามล าดับ ขณะทีไผลการทดสอบสมมติฐานขຌอ H3 ดย
ยกป็นมดลยอยตามประภทของตละกิจการพบวา มดลคุณคาตราสินคຌาของกิจการเฮปอร์มาร์ท

0.89 

การจัดกิจกรรม 

การตลาดทางตรง 

ดຌานสังคม              
ละชุมชน 

ดຌานลูกคຌา 

ดຌานพนักงาน 

การสื่อสาร 
กิจกรรม CSR 

ความภักด ี

นวัตกรรมตราสินคຌา 

คุณคา          
ตราสินคຌา 

การรับรูຌคุณภาพ 

การสงสริมการขาย การสือ่สารการตลาด
ชิงบูรณาการ 

การชื่อมยงความคิด 

การตระหนักรูຌ 

ดຌานสิ่งวดลຌอม 

การประชาสัมพันธ ์

การฆษณา 

0.43 

0.65 

0.55 

0.58 

0.43 

0.62 

0.79 

0.76 

0.53 

0.79 

0.68 

0.73 

0.65 

0.71 

การ฿ชຌพนักงานขาย 

0.75 

0.75 
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ละหຌางสรรพสินคຌา มีความเมปรปลีไยนรูปบบของมดล (Model Form) ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวาทัๅง
กิจการทัๅงสองประภท มีตัวปรชิงสาหตุทีไมีอิทธิพลตอคุณคาตราสินคຌาหมือนกัน คือ การสืไอสาร
การตลาดชิงบูรณาการ ละการสืไอสารกิจกรรม CSR ตมืไอทดสอบคาพารามิตอร์นๅ าหนักองค์ประกอบ
ของตละตัวปรตางโ พบวา มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ .05 สดงวาสภาพวดลຌอมละการบริหาร
จัดการกิจการเฮปอร์มาร์ทละหຌางหຌางสรรพสินคຌา มีความตกตางกันละสงผล฿หຌกิดความปรปลีไยน
ของคาพารามิตอร์ของมทริกซ์อิทธิพลชิงสาหตุจากตัวปรฝงภายนอกเปยังตัวปรฝงภาย฿น       จึง
สามารถสรุปเดຌวา มดลคุณคาตราสินคຌาระหวางกิจการเฮปอร์มาร์ทละหຌางสรรพสินคຌา มีความเม
ปรปลีไยนของรูปบบมดล ตมีความปรปลีไยนของคานๅ าหนักพารามิตอร์  ชน กรณีของ
หຌางสรรพสินคຌาการจัดกิจกรรมทางดຌานการตลาด จะมีคานๅ าหนักองค์ประกอบมากทีไสุด ฿นขณะทีไกิจการ
เฮปอร์มาร์ท การสงสริมการขายกลับมีคานๅ านักองค์ประกอบมากทีไสุด  

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยทีไพบวา การสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงชิงบวกตอคุณคา
ตราสินคຌา ซึไงสอดคลຌองกับงานของ Ghorbani, et al. (2013) ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา ละธีระ ตชะ
มณีสถิตย์ ิโ55็ี สามารถอภิปรายเดຌวา คุณคาตราสินคຌามุงนຌนการวัดสิไงทีไอยู฿นความคาดหวังของ
ผูຌบริภค (Consumer Mindset) ดยมีลักษณะความตอนืไองหรือป็นลูกซ คือ รับรูຌ-สน฿จ-ชืไนชอบ-

สดงออก (Awareness-Interest-Desire-Action: AIDA) ซึไงผลการรับรูຌสารสนทศ฿นชิงบวกผาน
กระบวนการสืไอสารการตลาดชิงบูรณาการ จะสงผลตอความรูຌสึก ละการสดงออกชิงพฤติกรรมทัๅง฿นง
การซืๅอซๅ า ละการบอกตอบบปากตอปาก (Word of Mouth) ของลูกคຌานัไนอง ดยผลการวิจัยมืไอ
พิจารณามดล฿นภาพรวมของทัๅงกิจการเฮปอร์มาร์ทละหຌางสรรพสินคຌา พบวา การสืไอสารการตลาดชิง
บูรณาการ฿นรูปบบของการสงสริมการขายละการจัดกิจกรรมการตลาด มีคานๅ าหนักองค์ประกอบมาก
ทีไสุด ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดระดับความพรຌอมของผูຌซืๅอ หรือทีไรียกวา Buyer Readiness Stage  ทีไ
พบวา การสงสริมการขายจะมีบทบาท฿นการจูง฿จผูຌบริภค฿หຌกิดการซืๅอซๅ ามากทีไสุด  ขณะทีไการจัด
กิจกรรมการตลาดตางโ ดยมีดาราหรือนักรຌองทีไมีชืไอสียงขຌามารวม฿นกิจกรรม ถือป็นสิไงกระตุຌนทางการ
ตลาด ทีไสงผลตอกระบวนการรับรูຌของผูຌบริภค ท า฿หຌผูຌบริภคมีการปຂดรับ (Exposure) ละกิดความ
สน฿จ (Attention) ซึไงถือป็นจุดริไมตຌนทีไจะกิดความสัมพันธ์ระหวางกิจการละลูกคຌา ดยความสัมพันธ์
ดังกลาวจะมีลักษณะป็นวงจร ซึไงริไมตຌนจากความรูຌสึกคุຌนคย (Acquaintance) การสรຌางความสัมพันธ์ 
(Buildup) ละพัฒนาเปสูการรียนรูຌความคุຌนคย ซึไงป็นการสรຌางความตอนืไอง฿นการซืๅอสินคຌาหรือ฿ชຌ
บริการของลูกคຌาตอเป 

ส าหรับผลการวิจัยทีไพบวา การสืไอสารกิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงชิงบวกตอคุณคาตรา
สินคຌา ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Taleghani et al. (2012) ละ Ghorbani et al. (2013) สามารถ
อภิปรายเดຌวา การทีไผูຌบริภคมีการรับรูຌการด านินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมหรือ CSR ของธุรกิจ฿น
ดຌานตางโ ดยฉพาะประดในทีไกีไยวขຌองดยตรงกับตัวผูຌบริภค หากการด านินการของธุรกิจป็นเป฿น
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ลักษณะทีไกิดประยชน์หรือสรຌางคุณคา฿หຌกับตัวลูกคຌา การด านินการดังกลาวจะสงผลตอการรูຌจักสินคຌา
ละบริการ กิดทัศนคติ฿นชิงบวก กิดความผูกพัน การชืไอมยงความคิด ทีไน าเปสูการซืๅอสินคຌาละ฿ชຌ
บริการอยางตอนืไอง ซึไงสอดคลຌองกับทฤษฏีวาดຌวยการกระท าทีไมีหตุผล (Theory of Reasoned Action) 
ละทฤษฎีพฤติกรรมตามผน (Theory of Planned Behavior) ทีไมีมุมมองวาลูกคຌาจะสดงหรือเมสดง
พฤติกรรม฿ดโ กิดจากความสมัคร฿จละมีหตุผลสมอ ดังนัๅน การทีไลูกคຌารับรูຌคุณคาของการด านิน
กิจกรรม CSR ขององค์กร สงผล฿หຌระดับคุณคาของตราสินคຌาสูงขึๅน ละชืไอมยงกับการสดงพฤติกรรม
การซืๅอหรือ฿ชຌบริการซๅ า     

ขຌอสนอนะ 

ขຌอสนอนะส าหรับการน าผลของการวิจัยเป฿ชຌ ธุรกิจการคຌาสมัย฿หมทัๅงกิจการเฮปอร์มาร์ทละ
หຌางสรรพสินคຌา ฿นพืๅนทีไอ าภอหาด฿หญ จังหวัดสงขลา สามารถสรຌางคุณคาตราสินคຌา฿หຌขใงกรงเดຌดຌวย
การมุงนຌนการสืไอสารการตลาดชิงบูรการ ดยกิจการเฮปอร์มาร์ทควรมุงนຌนการสงสริมการขาย ฿น
รูปบบตางโ ละอาจพัฒนาสินคຌา฿นลักษณะ ฮຌาส์บรนด์ ดย฿ชຌตราสินคຌาของกิจการ ขณะทีไ
หຌางสรรพสินคຌาควรมุงนຌนการจัดกิจกรรมทางการตลาดทีไหลากหลายละขຌาถึงผูຌบริภค฿หຌมากขึๅน พราะ
ผลจากการวิจัยพบวาตัวปรดังกลาวมีคานๅ าหนักขององค์ประกอบมากทีไสุด ทัๅงนีๅการด านินการดังกลาว 
จะท า฿หຌผูຌบริภคจดจ าหรือป็นการตระหนักรูຌ฿นตราสินคຌา นอกจากนีๅ องค์กรควรจะมุงนຌนการสืไอสาร
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมหรือกิจกรรม CSR ดยฉพาะกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับตัวผูຌบริภคดยตรง 
รวมถึงกิจกรรมทีไดูลรักษาสิไงวดลຌอม ดยการด านินกิจกรรม CSR ควรมีลักษณะผสมผสานบบสองทาง 
ทัๅงจากบบภาย฿นสูภายนอก (Inside-out Approach) มีการชืไอมยงกิจกรรม CSR กับวิสัยทัศน์ละพันธ
กิจขององค์กร ละบบภายนอกสูภาย฿น (Outside-in Approach) ดยการศึกษาหรือน าความตຌองการ
ของลูกคຌา ชุมชน ละสังคม มาป็นตัวก าหนดกิจกรรม CSR ดังนัๅน การมุงนຌนการสืไอสารการตลาดชิง
บูรณาการรวมกับการด านินกิจกรรม CSR ซึไงจัดป็นการบริหารคุณคาทางการตลาด฿นลักษณะทีไรียกวา 
Human Spirit  ดຌวยการสรຌางความสมดุลระหวางการรายเดຌหรือก าเรจากการด านินธุรกิจ ละตอบ
ทนสังคมนัไนอง พราะการด านินการดังกลาวจะสงผลตอการกิดทัศนคติทีไดีตอตราสินคຌาละกิจการ อัน
จะน าเปสูความขใงกรงของคุณคาตราสินคຌาอยางยัไงยืน  

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป การวัดคุณคาตราสินคຌาอาจพิจารณาการวัดผลลัพธ์ระดับ
ผลิตภัณฑ์ (Measuring Product Level Outcomes) ละระดับบริษัท (Firms) ทีไป็นการวัดซึไงนຌน
ผลตอบทนทางการงินของบริษัททีไชืไอมยงกับตราสินคຌา (Firm Financial Returns) ซึไงจะท า฿หຌการ
พิจารณาคุณคาตราสินคຌาครอบคลุมปัจจัยหรือองค์ประกอบตางโ มากขึๅน 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยรืไอง กลยุทธ์การสืไอสาร ละการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท       
ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ผานชุมชนออนเลน์ มีวัตถุประสงค์ (1) พืไอศึกษารูปบบของการ
สืไอสารขององค์กร ทีไมีกับชุมชนออนเลน์ดຌานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ 
ประทศเทย จ ากัด (2) พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา 
มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ิ3ี พืไอศึกษาการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ผานชุมชน
ออนเลน์ของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด งานวิจัยนีๅ฿ชຌวิธีการวิจัยป็น 2 สวนคือการวิจัย
ชิงคุณภาพ ละชิงปริมาณ ดยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี วิคราะห์อกสาร ิDocumentary 

Analysisี ละชิงปริมาณดຌวยการส ารวจกลุมตัวอยางจ านวน 400 คนดย฿ชຌบบสอบถาม 

สรุปผลการศึกษาชิงคุณภาพพบวา บริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿ชຌกลยุทธ์การ
สืไ อ ส า ร  บ บ ป ร ะ ส ม  ิ 1ี สืไ อ สั ง ค ม อ อ น เ ล น์  ิ Social Networkี   ช น  Website 
ิhttp://www.toyota.co.th/ี ละFACEBOOK ป็นครือขายทางสังคมบบกลุม (Social Community) 

พืไอลกปลีไยนความรูຌละบงปันขຌอมูลระหวางกัน ิ2ี สืไอสิไงพิมพ์ ชน วารสาร หนังสือพิมพ์ป็นขຌอมูลทีไ
ขຌา฿จงาย ละชัดจนกับผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ ิ3ี สืไอมวลชนป็นการกใบขຌอมูล ขาวสาร ความตຌองการ
ตางโ ทีไผูຌบริภครຌองรียนผานสืไอมวลชน ิ4ี สืไอบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จรับรูຌครงการความ
รับผิดชอบตอสังคมนืไองจากป็นผูຌน าความคิดเปสูความรวมมือของผูຌทีไขຌามา฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ 
 สรุปผลการวิจัยชิงปริมาณพบวา ปัจจัยภายนอกดຌานการปຂดรับขาวสาร การรับรูຌขาวสาร
ครงการความรับผิดชอบตอสังคม กับทัศนคติทีไมีตอครงการความรับผิดชอบตอสังคม ละการยอมรับ฿น

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิทศศาสตร์ละนวตักรรม 

คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ทีไปรึกษา ศาสตราจารย์ คณบดีคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ครงการความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติมีความสัมพันธ์กันทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ทัๅงนีๅ ปัจจัยทีไสามารถพยากรณ์ตัวปรการรับรูຌขาวสารละทัศนคติทีไมีตอครงการควารับผิดชอบตอ
สังคม เดຌก (1ี การยอมรับครงการความรับผิดชอบตอสังคม (2) ปัจจัยภายนอกดຌานภาพลักษณ์ ซึไง
สามารถพยากรณ์ตัวปรทีไมีผลตอการรับรูຌขาวสารละทัศนคติทีไมีตอครงการความรับผิดชอบตอสังคม เดຌ
รຌอยละ 67.5 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสืไอสาร, การสืไอสาร, การรับครงการ, ความรับผิดชอบตอสังคม, ภาพลักษณ์, การ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

Abstract 

Research on Strategic Communications and Recognition of the Social 

Responsibility of Toyota Motor Thailand Co., Ltd. through an online community aimed (1) 

to study the form of corporate communication. With its online community of socially 

responsible companies. Toyota Motor Thailand Co., Ltd. (2) to study the communication 

strategies of the social responsibility of the company. Toyota Motor Thailand Co., Ltd. the 

recognition of corporate social responsibility (CSR) through its online community. Toyota 

Motor Thailand This research is limited to research into two parts: a qualitative study. And 

quantitative The qualitative (qualitative research) using in-depth interviews (In-Depth 

Interview) and document analysis (documentary analysis) and quantitative questionnaire 

was distributed to a sample of 400 people . 

The results of a qualitative study found that Toyota strategic communications mix 
type (1) social media (Social Network) as Website (http://www.toyota.co.th/) and 

facebook a network. Social group (social community) to exchange knowledge, and share 

information with each other (2) publications such as journals, newspapers are easy to 

understand. And the user community (3) the media information storage needs. Consumer 

complaints through the media (4) Personal media to influence the decision to recognize 

the social responsibility as thought leadership to the cooperation of the people coming 

to the online community. 

The results of quantitative research found. exposure to external factors ,the 

perception of social responsibility. Attitudes towards social responsibility projects,  and 

acceptance in a socially responsible attitude in relation to the relationship between the 

statistical significance level of 0.05. The factors that could predict variable perception and 
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attitudes towards social responsibility projects Aqua include (1) the recognition of 

corporate social responsibility     (2) external factors of the image. The predictive variables 

affecting the perception and attitudes towards social responsibility projects is 67.5 

percent. 

Keywords: Communication strategies , communication , recognition programs , social 

responsibility , corporate image , publicity 

 

บทน า  
อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวอยางตอนืไองประกอบกับประชาชนมีความตຌองการรถยนต์

ประภทตางโ ทีไเมหมือนกันพืไอ฿หຌกิดความหมาะสมของกิจกรรมละของผูຌประกอบธุรกิจ สงผล฿หຌ
ปริมาณการจ าหนายรถยนต์พิไมขึๅนอยางตอนืไองตลอดหลายปทีไผานมา ดยคนสวน฿หญนຌนความ
สะดวกสบายกับลกทีไมีการพัฒนาทางทคนลยีมากขึๅน  ิคณาพจน์  ชัยรัตน์, โ55ใี 

บริษัทตยตຌามอตอร์ประทศเทยเดຌด านินธุรกิจผูຌผลิตรถยนต์ควบคูเปกับการด านินกิจกรรม
พืไอสังคมมาอยางตอนืไองกวา 50 ปของการด านินกิจการ฿นประทศเทยนับตัๅงตกอตัๅงครัๅงรกมืไอวันทีไ 
5 ตุลาคม 2505 ดยป็นการปฏิบัติตามปรัชญา฿นการด านินธุรกิจของ มร.ซากิชิตยดะ ผูຌกอตัๅงธุรกิจ
รถยนต์ตยตຌา มืไอกวา 72 ปทีไผานมา฿นการ สงสริมพัฒนาการอยางยัไงยืนของสังคมละประทศทีไต
ยตຌาขຌาเปด านินธุรกิจ  ท า฿หຌธุรกิจรถยนต์ของตยตຌาทัไวลกจริญติบตอยางยัไงยืนละปัจจุบันก าลัง
พัฒนาเปสูกระบวนการ CSR บบบูรณาการครบหวงซธุรกิจหรือ Integrated CSR Across Value 

Chain ดยริไมตัๅงตการรับผิดชอบกระบวนการคัดลือกวัตถุดิบขຌามายังรงงานประกอบการผลิตการสง
มอบสินคຌาทีไมีคุณภาพ฿หຌกลูกคຌา การขายตลอดจนการ฿หຌบริการหลังการขายละยังมีนยบายสงสริม฿หຌ
บริษัท฿นครือผูຌทนจ าหนายละผูຌผลิตชิๅนสวนตยตຌาทีไคลอบคลุมเปยังทุกพืๅนทีไของประทศเทยเดຌมีสวน
รวม฿นการท ากิจกรรม CSR บบครบถຌวนสมบูรณ์ (Fully Integrated CSR Company) พืไอปງาหมาย
ป็นองค์กรทีไเดຌรับการยอมรับละชืไนชมมากทีไสุดดຌวยการผานมาตรฐาน  ISO 14001 ละตอยอดสูการ
ปลูกฝัง C’‘ DNA  ฿หຌกับพนักงานตลอดทัๅงหวงซธุรกิจจากตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ าภาย฿ตຌความรวมมือ
อยางดียิไงของ ชมรมความรวมมือตยตຌา  ละ ชมรมผูຌทนจ าหนายตยตຌา  มุงสูการป็น 

‘esponsible business network  หรือครือขายธุรกิจทีไมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงสุด ภาย฿ตຌ
นวคิด Fully Integrated C’‘ across ”alue Chain  ซึไงถือป็นความรับผิดชอบรวมกันของทุกสวน
งาน฿นวงจรธุรกิจตยตຌาท า฿หຌกิดความรวมมือกันพืไอท ากิจกรรม CSR ตลอดทัๅงหวงซธุรกิจดยฉพาะ
อยางยิไง฿นการบริหารจัดการทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมซึไงผานมาตรฐาน  ISO14001 จึงสามารถลดการ
ปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์เดຌถึง 230,000 ตัน (นับจากริไมด านินครงการ฿นปพ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน 

จากทีไกลาวมาขຌางตຌนจึงท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จ฿นการศึกษากลยุทธ์การสืไอสาร ละการรับรูຌ
ครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัดผานชุมชนออนเลน์ 
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วัตถุประสงค์฿นการท าวิจัย   
1. พืไอศึกษารูปบบของการสืไอสารขององค์กร ทีไมีกับชุมชนออนเลน์ดຌานความรับผิดชอบตอสังคม

ของบริษัทตยตຌามอตอร์ประทศเทยจ ากัด 

2. พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตยตຌามอตอร์ประทศ
เทยจ ากัด 

3. พืไอศึกษาการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ผานชุมชนออนเลน์ของบริษัทตยตຌา
มอตอร์ประทศเทยจ ากัด 

 

กลยุทธ์การสืไอสารกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคม  
การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยมุงศึกษาถึงการ฿หຌความหมายรูปบบ ละกลยุทธ์การสืไอสารทีไกีไยวกับ ความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ผานชุมชนออนเลน์ ฿นสวนของ
ผูຌบริภคมุงศึกษาการรับรูຌครงการรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด การ
฿หຌความหมาย ผลจากการสืไอสารทีไมีตอการรับรูຌครงการ ละความคิดหในกีไยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿นมุมมองของผูຌบริหาร ผูຌวิจัยเดຌก าหนดกรอบ
นวคิดการวิจัย 

1. กลยุทธ์การ฿หຌขาวสาร        2.กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวคิดกีไยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility :CSR) 

ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมนัๅนเดຌมีนักวิชาการหลายทานเดຌ฿หຌความหมายเวຌดังนีๅ 
Carter V. Good (1973: 20) ฿หຌความหมายเวຌวาความรับผิดชอบตอสังคมป็นคุณธรรมทีไป็น

ความคิดรวบยอด฿นความรูຌสึกผิดชอบชัไวดีอันป็นรืไองหนีไยวรัๅงควบคุมพฤติกรรมทีไสดงออกพืไอสนอง

Jonker, J., & Witte, M. (2006). Management models for corporate social responsibility. New York : 

Springer. 
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ความปรารถนาสามารถมองหในวาอะเรป็นสิไงทีไพึงปรารถนาของคนกลุม฿หญละพรຌอมทีไจะสดงออกมืไอ
มีหตุการณ์หรือสิไงวดลຌอมมากระตุຌน 

R. Wayne Mondy (1980: 22) ฿หຌความหมายเวຌวาความรับผิดชอบตอสังคมป็นขຌอผูกมัดของ
ผูຌบริหาร฿นการหาวิธีทีไจะรักษาหรือปกปງองผลประยชน์ของสวนรวมมากกวาผลประยชน์ขององค์กรอยาง
ดียว 

สถาบันเทยพัฒน์ (2553) ฿หຌความหมายเวຌวา ความรับผิดชอบตอสังคมหรือบรรษัทบริบาล
หมายถึงการด านินกิจกรรมภาย฿นละภายนอกองค์กรทีไค านึงถึงผลกระทบตอสังคมทัๅง฿นระดับ฿กลຌ ละ
เกลดຌวยการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยู฿นองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรพืไอทีไจะท า฿หຌอยูรวมกัน฿น
สังคมเดຌอยางป็นปกติสุข 

สถาบันธุรกิจพืไอสังคม (2554) ฿หຌความหมายเวຌวาความรับผิดชอบตอสังคมหมายถึงการอืๅอ
ประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสียทุกฝຆายอยางหมาะสมดยเมเปบียดบียนฝຆาย฿ด 

ดังนัๅน ผูຌวิจัยสรุปเดຌวาความรับผิดชอบตอสังคมหมายถึง การด านินกิจกรรมภาย฿นละภายนอก
องค์กรทีไป็นความมุงมัไน฿นการพัฒนาละปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูຌ฿ชຌรงงานตลอดจนการพัฒนาชุมชน
ทຌองถิไนละสังคม฿นวงกวຌางพืไอสรຌางประยชน์เดຌอยางหมาะสม ฿นมุมมองของการสืไอสาร ผูຌวิจัยเดຌ
ก าหนดกรอบนวคิดการวิจัยเวຌดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรธุรกิจ 

ความรับผิดชอบทีไผูຌบริหารควรจะมีตอสังคมสามารถจัดบงเดຌ 4 ระดับคือ 

1. ความรับผิดชอบทางศรษฐกิจ (economic responsibility) พืไอผลิตสินคຌา ละบริการตามทีไ
ประชาชนตຌองการ ละน ามาขายพืไอ฿หຌกิดก าเรกจຌาของกิจการ (฿นกรณีทีไหในองค์การท าพืไอก าเร) นับ
เดຌวาป็นความรับผิดชอบหลัก ละความรับผิดชอบดัๅงดิมของการด านินการ 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

การให้ความหมายความรับผิดชอบตอ่

รูปแบบโครงการ/กิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

กลยทุธ์การสือ่สาร 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ผู้บริโภค 

การให้ความหมายความรับผิดชอบตอ่

รับรู้รูปแบบโครงการ/กิจกรรม 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ความคิดเห็นเก่ียวกบั 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (legal responsibility) พืไอด านินกิจการเปตามครรลองของ
กฎหมาย  ละขຌอบังคับตางโ อยางเรกใตามกฎหมาย  ละขຌอบังคับเมสามารถจะครอบคลุมการกระท าทุก
อยางทีไองค์การกระท าเดຌการกระท าบางอยางเมผิดกฎหมาย ตองค์การ ควรจะกระท าหรือเมนัๅนขึๅนอยูกับ
ความรับผิดชอบของผูຌบริหารองค์การ 

3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethical responsibility) การกระท าบางอยาง เม฿ชสิไงทีไ
กฎหมายบังคับถຌาองค์การเมท ากใเมผิดกฎหมาย ตองค์การลือกกระท าพราะหในวา ป็นความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรม ชน การ฿หຌสวัสดิการดຌานสืๅอผຌา ทีไอยูอาศัย งินกูຌยืม อาหาร กลางวัน  รถรับสงพนักงานป็น
ตຌน 

4. ความรับผิดชอบ฿นการ฿ชຌดุลพินิจ (discretionary responsibility) ความรับผิดชอบ฿นระดับนีๅ
ป็นความสมัคร฿จของผูຌบริหารดยตรง ละขึๅนอยูกับการตัดสิน฿จลือกกระท าของผูຌบริหารตละคน  ความ
รับผิดชอบนีๅเมเดຌบังคับเวຌป็นกฎหมายหรือป็นสิไงทีไพนักงานคิดวาควรเดຌรับตามหลักจริยธรรม ชน 
ผูຌบริหารเมสนับสนุน฿หຌพนักงานท างานลวงวลา ตกลับจຌางพนักงานพิไม พิไมครืไองจักร พิไมงินดือน 
สถาบันธุรกิจพืไอสังคม ิ2554ี 
 

การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ละความสามารถ฿นการขงขันขององค์การ  (CSR and 

Organizational Competitiveness) 

ปัญหาหนึไงของการสนับสนุนครงการ CSR ขององค์การ คือการขาดความขຌา฿จกีไยวกับผลของ 

CSR ทีไมีตอความสามารถ฿นการขงขันขององค์การ ซึไง฿นอดีตทีไผานมา ความสามารถ฿นการขงขันมัก฿ชຌ
พูดถึง ตพียงฉพาะความขใงกรงขององค์การ฿นดຌานตางโ ดยปรียบทียบกับคูขง฿นอุตสาหกรรม
ดียวกัน อาทิ การศึกษาของ Porter (1985) ฿นรืไองการขຌามาของคูขงหนຌา฿หม อ านาจการตอรองของผูຌ
สงวัตถุดิบ อ านาจการตอรองของผูຌซืๅอ การขຌามาของสินคຌาหรือบริการทดทนอืไน ละความขใงกรงของ
องค์การทียบกับคูขงหรือของ Kay (1995) ทีไกลาวถึงความสามารถ฿นการพัฒนานวัตกรรมการชืไอมตอทีไ
มีประสิทธิภาพระหวางภาย฿นละภายนอกองค์การ ละการครอบครองกรรมสิทธิ์฿นทรัพย์สินทาง
ยุทธศาสตร์ 

ต฿นปัจจุบันความสามารถ฿นการขงขันเดຌขยายขอบขตออกเปถึงดຌานภาพลักษณ์ (Image) ของ
การสรຌางความนาชืไอถือ  ละชืไอสียง฿นสายตาของผูຌซืๅอ ผูຌบริภค ผูຌ฿ชຌบริการ ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ
องค์การ (Vilanova, Lozano & Arenas, 2008; Maignan & Ralston, 2002; Basil & Erlandson, 

2008; David, Kline & Dai, 2005) หากองค์การ฿ดรียนรูຌทีไจะน า CSR มา฿ชຌกับองค์การผลดีกใจะตกกับ
องค์การ฿นงของการสรຌางอัตลักษณ์ทีไดนชัด฿นรืไองความรับผิดชอบตอสังคม ละประทับตรานัๅนเวຌ฿น฿จ
ของสาธารณชน ดังนัๅน องค์การเมวา฿หญหรือลใกจึงเมควรละลย฿นรืไอง CSR ซึไงมีสวนชวยสงสริม
ภาพลักษณ์ขององค์การ สรຌางความนาชืไอถือละชืไอสียง฿นสายตาของสาธารณชนตอยอด฿หຌกับ
ความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับองค์การนัๅนโ เดຌป็นอยางดี 



 

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าป โ55้ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (แ ก.ค. โ55้ี   321 

การศึกษาของ Cornelius, Wallace ละ Tassabehji (2007) พบวาครงการ CSR ถือป็น
สวนประกอบหนึไงของอัตลักษณ์องค์การ นัไนคือชืไอสียง  ละภาพลักษณ์ขององค์การมีความกีไยวขຌอง
สัมพันธ์กับกิจกรรม CSR ทีได านินการดยองค์การ  ฿นขณะทีไการศึกษาของ Kolodinsky, Madden, Zisk 

ละ Henkel (2010) ยืนยันชัดจนวาภาพลักษณ์ขององค์การทีได านินงานกิจกรรม  CSR เดຌรับการ
พิจารณาวาป็นองค์การทีไ฿หຌความส าคัญ กับผูຌอืไนมากกวาการสน฿จจะหาตประยชน์ขຌาสูตัวองค์การพียง
อยางดียว 

Peter Jones ละคณะ (Jones, Comfort, & Hillier, 2008) เดຌศึกษารืไองการสืไอสารการตลาด
พืไอสรຌางการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม฿นบริษัทผูຌจ าหนายอาหารประทศอังกฤษพบวาสามารถน าการ
สืไอสาร CSR มา฿ชຌ฿นการ฿หຌขຌอมูลกับลูกคຌากีไยวกับทัๅงสินคຌาบบจ าพาะละสินคຌาทัไวเปพืไอสดง฿หຌหใน
ถึงความ฿ส฿จตอสังคม ละสรຌางมูลคาพิไม฿หຌบรนด์ของบริษัทเดຌป็นอยางดี ครงการ CSR จึงป็นสมือน
ครืไองมือสืไอสารชนิดหนึไงทีไสามารถน ามา฿ชຌป็นกระจกสะทຌอน฿หຌหในวาองค์การ฿ดทีไมีการตืไนตัว฿หຌ
ความส าคัญตอสภาพปัญ หาของชุมชน ละสังคมมากนຌอยพียง฿ด 

 

การสืไอสารกิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมผสมผสานบบสองทาง (Inside-out and 

Outside-in Approach) 

฿นหลายอกาส ละหลายกรณีการสืไอสารกิจกรรม CSR อาจเดຌรับการพิจารณาวาป็นการกระท า
พืไอการสรຌางภาพลักษณ์ททีไดี฿หຌกองค์การมากกวาป็นความมุงหัวงขององค์การ฿นการขຌามามีสวน
รับผิดชอบตอสังคมอยางทຌจริง (Porter & Kramer, 2006) ดยฉพาะมืไอองค์การทีได านินครงการ CSR 

ของสินคຌาหรือบริการทีไกีไยวขຌองกับอบายมุขสิไงสพติดหรือสิไงทีไป็นพิษภัยตอสังคม  (Ludescher & 

Mahsud, 2010) ความพยายามขององค์การทีไกลาวขຌางตຌนมักเดຌรับการพิจารณาวาเมมีความจริง฿จ 
ตัวอยางชนงาน วิจัยของ Friedman (2009) เดຌศึกษาทคนิคการสืไอสารกิจกรรม CSR ของบริษัทผูຌผลิต
บุหรีไพบวา มຌผูຌคนจะรับทราบถึงกิจกรรม CSR ทีไบริษัทผูຌผลิตบุหรีไเดຌพยายามด านินการตพวกขากใยังคง
มีทัศนคติ฿นงลบตอบริษัทผูຌผลิตบุหรีไอยูอยางมีนัยยะส าคัญ ดังนัๅน การสืไอสารครงการ  CSR จึงตຌอง
ด านินการอยางมีขัๅนตอนยบยล ละมีการเตรตรองอยางป็นระบบ 

การทีไกิจกรรม CSR ขาดการวางกลยุทธ์อยางป็นระบบเมป็นบบผนอาศัยการบอกตอบบ
ปากตอปาก฿นการสืไอสารเปยังกลุมปງาหมาย ละมีการจัดการป็นเปบบกระจัดกระจายป็นชิๅนโ เม
สอดคลຌองกับพันธกิจ ละวิสัยทัศน์ขององค์การ  สงผล฿หຌการสืไอสารกิจกรรม CSR เมประสบผลสัมฤทธิ์เดຌ
ทาทีไควรดังหในเดຌจากการวิจัยของ Worthington, Ram ละ Jones (2006) ทีไศึกษาพบวาองค์การสวน
฿หญดยฉพาะองค์การขนาดกลาง  ละขนาดลใก (SMEs) มักมีนวนຌมทีไจะขຌารวม฿นกิจกรรม CSR ทีไ
หลากหลาย  กระจัดกระจายตัๅงตกิจกรรมพืไอสังคม พืไอสิไงวดลຌอมพืไอสาธารณกุศลดຌวยการบริจาค
ทรัพย์กองค์การการกุศลระดับชุมชนรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รงรียน เปจนถึงการจัด
กิจกรรมน าวัสดุสิไงของกามา฿ชຌ฿หมซึไงกิจกรรม CSR สวน฿หญทีไกลาวมานีๅมีป็นเปบบฉพาะกิจตามความ
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ตຌองการหรือตามการตัดสิน฿จของคนโ ดียวหรือคนเมกีไคนทีไมีอ านาจ฿นองค์การป็นหลัก ละดยสวน
฿หญกิจกรรม CSR หลานัๅนเมมีปງาหมายทีไนชัด฿นการสืไอสารหรือเมมีการก าหนดตัวชีๅวัดผลส ารใจของ
กิจกรรมครงการเวຌอยางชัดจน 

 

การสืไอสารนยบาย CSR ขององค์การตຌองผสมผสานบบสองทางคือ บบจากภาย฿นสูภายนอก 

(Inside-out Approach) ละบบจากภายนอกสูภาย฿น (Outside-in Approach) 

1. บบจากภาย฿นสูภายนอก (Inside-out Approach) คือการ฿ชຌนยบายชิงรุกขององค์การ฿น
การกระท า ภารกิจดຌาน CSR ทีไกิดจากรงขับจากบุคลากรภาย฿นองค์การทีไมความกระตือรือรຌนอยากท า
กิจกรรม CSR ป็นรากฐานดยจะนຌนความสอดคลຌองระหวางกิจกรรม CSR ทีได านินการกับพันธกิจ  ละ
วิสัยทัศน์ขององค์การ฿หຌกิดความกลมกลืนักน  ซึไงการสรຌางการมีสวนรับผิดชอบตอสังคมขององค์การ฿น
รูปบบนีๅผูຌมีสวนเดຌสวนสียจากภายนอกองค์การมีนวนຌมทีไจะขຌามามีสวนสรຌางความกดดันองค์การ฿น
รืไองกิจกรรม CSR นຌอยมาก พราะองค์การทีไมุงด านินงาน CSR ฿นรูปบบนีๅจะ฿หຌความสน฿จักบปງาหมาย
ระยะยาว ละความตอนืไองของการท า CSR ทีไฝังราก฿นองค์การป็นส าคัญ 

2. บบจากภายนอกสูภาย฿น (Outside-in Approach) คือการ฿ชຌความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไ
กีไยวขຌองกับองค์การป็นตัวก าหนดวากิจกรรม CSR ฿ดบຌางทีไจะตอบสนองตอความตຌองการของพวกขา
หลานัๅนเดຌดีทีไสุด  ดยองค์การจะพิจารณาด านินการกิจกรรม CSR เดຌหรือเมนัๅนจะปรียบทียบนๅ าหนัก
จากอ านาจตอรองของผูຌมีสวนเดຌสวนสียความส าคัญของกิจกรรม CSR ทีไรียกรຌอง ละการทรงสิทธิ์฿นการ
รียกรຌองของผูຌมีสวนเดຌสวนสียหลานัๅนทีไมีตอองค์การป็นส าคัญ ถຌาหในวามีนๅ าหนักมากกใป็นกิจกรรม  

CSR ทีไตຌองรงด านินการ ดังจะหในเดຌวาการด านินการ CSR ฿นรูปบบนีๅจะมีลักษณะ฿นชิงของการตัๅงรับ
มากกวาชิงรุกทีไมุงรักษาสถียรภาพระยะสัๅนขององค์การ฿นสายตาของสาธารณชนป็นหลักมืไอประกอบ
กันทัๅงบบจากภาย฿นสูภายนอก (Inside-out  Approach) ละบบจากภายนอกสูภาย฿น (Outside-in 

Approach) องค์การจะสามารถสรຌางความสอดคลຌอง฿นพันธกิจ ละวิสัยทัศน์ขององค์การกับกิจกรรม  

CSR ละสรຌางความตกตาง฿นกิจกรรม CSR ขององค์การกับคูขงออกมาอยางหในเดຌชัด 

 

กระบวนการสืไอสารการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมขององค์การ (Communication Process for 

CSR) 

ปัจจุบันครงการประชาสัมพันธ์ทีไกีไยวนืไองกับการสรຌางการมีสวนรวมรับผิดชอบทีไมีประยชน์ตอ
สวนรวม฿นรูปบบตางโ เดຌรับความนิยมมากขึๅนรืไอยโ งานวิจัย฿นรืไองกีไยวกับกระบวนการ฿นการสืไอสาร
ครงการ CSR เปยังกลุมปງาหมายทัๅง฿น  ละนอกองค์การจึงมีการพัฒนาขึๅนอยางตอนืไอง นักวิจัยดຌาน 

CSR กลุมทฤษฎีนຌนผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Snider, Hill & Martin, 2003; Freeman, 1984) สนอนะ
กระบวนการสืไอสาร฿นการสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับครงการ CSR เวຌวาควรมีขัๅนตอนตางโ ประกอบดຌวย
ขัๅนตอนปຂด อกาส฿หຌผูຌ มีสวนเดຌสวนสีย฿นทุกภาคสวนขຌามามีสวน฿นการรวมก าหนดนยบายขัๅนของการ
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สืไอสารกิจกรรม CSR ทีไก าหนดจัดท า฿หຌกบุคลากรภาย฿นองค์การพืไอ฿หຌทราบถึงปງาหมาย   ละ
วัตถุประสงค์ของการจัดท าครงการ ละขัๅนของการก าหนดผนกิจกรรม  CSR ฿นระยะยาวพืไอ฿หຌการ
ประชาสัมพันธ์งานดຌาน CSR ประสบความส ารใจ ละน าเปสูการจริญติบตขององค์การอยางยัไงยืน 

 

นวทางการก าหนดกลยุทธ์การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นครงการ  CSR  ของ
องค์การหนึไงโ เวຌดังนีๅ 
1. สรຌางจุดชืไอมของอารมณ์รวมกัน฿หຌกิดขึๅน 

การทีไบุคลากร฿นองค์การจะขຌามามีสวนรวมกับครงการ CSR ฿นองค์การเดຌนัๅน จุดรกทีไจะตຌอง
สรຌางคือจุดชืไอมรวมกันระหวางบุคลากร  ละองค์การซึไงจุดชืไอมทีไรวมกันนีๅกีไยวนืไองอยูบนพืๅนฐานของ
ความสน฿จ  ละความ฿ส฿จ฿นสิไง฿ดสิไงหนึไงรวมกันของบุคลากร฿นองค์การดยอาจท าผานชองทางการ
สืไอสารบบตางโ เดຌ ดยผานเปยังกลุมผูຌน าทางความคิด฿นกลุมพนักงานขององค์การหรือผานการท า
บบสอบถามความสน฿จหรือความตຌองการของบุคลากร฿นองค์การ฿นรืไองตางโ ทีไกีไยวกับการมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมทีไพนักงานหในวาดี ละมีประยชน์ 
2. ปิดอกาส฿นการรับฟังความหใน 

การปຂดอกาส฿หຌฝຆายบริหาร  ละพนักงานเดຌมีการสืไอสารถึงกันลกปลีไยน฿นรืไองตางโ อยาง
ปຂดผย มีการรับฟังความคิดหในกีไยวกับขัๅนตอนวิธีการ฿นการด านินครงการ  CSR ทีไจัดขึๅนดยองค์การ
นับวาป็นองค์ประกอบส าคัญ฿นการดึงดูดคนกลุมตางโ ขององค์การ฿หຌขຌามารวม ละสดง฿หຌหในถึง
ความจริง฿จ฿นการสรຌางการมีสวนรวม฿นกลุมพนักงานขององค์การ เม฿ชป็นการท าตพียงพืไอ
ผลประยชน์฿นดຌานการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์การพียงอยางดียว  (Filho, Wanderley, 

Gomez & Farache, 2010) 

3. สงสริมคานิยมหงการ฿ส฿จสังคม 

คานิยมหงการ฿ส฿จสังคมมืไอเดຌรับการพาะบมผานกระบวนการของการหลอหลอมดยองค์การ
ทัๅงดยความสมัคร฿จ ละการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌขຌารวมมืไอพนักงานเดຌตระหนักถึงคานิยมหงการส านึก
รับผิดชอบตอสังคมรวมกับองค์การลຌวการท า฿หຌบรรลุปງาหมายครงการ CSR กใจะประสบผลส ารใจเดຌงาย
ขึๅน 

4. สืไอสาร฿นรูปบบตางโ 

การ฿ชຌครืไองมือสืไอสารสารทัๅงภาย฿น ละภายนอกองค์การจะชวย฿นการผยพรคานิยมหงการ
฿ส฿จตอสังคม  ละครงการ CSR ฿หຌป็นทีไรับรูຌละขຌา฿จ฿นหมูพนักงานขององค์การ ทัๅงนีๅการสืไอสาร
ภาย฿นอาจท าเดຌดยผานทางการสนทนาลารืไองราวตัวอยางทีไดีของครงการ  CSR ทีได านินการดย
องค์การ฿นจดหมายขาว บอร์ดประชาสัมพันธ์ ละจดหมายวียนภาย฿นองค์การ  (Jones, Comfort & 

Hillier, 2008) ป็นตຌน 

 



 324 หัวขຌอ นวัตกรรมนิทศศาสตร์ละการจัดการ   

ความหมายของการรับรูຌ 
 การรับรูຌ ิPerceptionี หมายถึง กระบวนการทีไตละบุคคลมีการลือกประมวล ละการตีความ
กีไยวกับตัวกระตุຌนออกมา฿หຌมีความหมาย ละเดຌดูภาพของลกทีไมีนีๅอหา ิSchiffman and 

Kanuk,1991:268-306ี 
 Henry Assael ิ1998ี เดຌ฿หຌความหมายของการรับรูຌเวຌวา คือ กระบวนการลือก การรวบรวม 
ละการตีความสิไงรຌาทางการตลาด ละสิไงวดลຌอมทีไท า฿หຌผูຌบริภคมีความขຌา฿จตอสิไงรຌานัๅน ท า฿หຌกิด
ภาพรวมทีไชัดจน 

 Chris Fill (1995: 96) ยังเดຌกลาววา การรับรูຌป็นรืไองทีไกีไยวกับวิธีการทีไตละคนมอง ละ฿หຌ
ความขຌา฿จตอสิไงวดลຌอมรอบโ ซึไงป็นสิไงทีไกีไยวกับการลือก การรวบรวม ละตีความสิไงรຌาตางโ ดยต
ละคนซึไงจะท า฿หຌกิดความขຌา฿จทีไตกตางกันเป฿นตละหตุการณ์ 

 ศิริวรรณ สรีรัตน์ ิ2538: 96ี เดຌกลาววา จากการับผูຌของผูຌบริภคจะมีผลตอการกระท านืไองจาก
บุคคลจะตัดสิน฿จ ละมีพฤติกรรมดยถือกณฑ์จากสิไงทีไขารับรูຌจึงป็นสิไงทีไส าคัญส าหรับนักการตลาดทีไจะ
ท าความขຌา฿จความคิดกีไยวกับการรับรูຌทัๅงหมด ซึไงจะสามารถชวยนักการตลาดก าหนดกลยุทธ์ละพัฒนา
งานฆษณาทีไสรຌางอกาทีไดีเดຌพบหใน ละสามารถจ าเดຌจากผูຌบริภคทีไป็นปງาหมาน ดังนัๅนจึงจ าป็นทีไ
จะตຌองศึกษานวคิดพืๅนฐานของกระบวนการรับรูຌซึไงสิไงกระตุຌน ิStimulusี ป็นบัจจัยทีไน าขຌาทีไผานขຌามา
฿นประสาทสัมผัสของมนุษย์หนวยหนึไง  
 ดังนัๅน อาจสรุปเดຌวาการรับรูຌ (Perception) หมายถึง ระดับความซับซຌอนของผูຌบริภค฿นการรับรูຌ
ถึงขຌอมูลทีไจຌาของสินคຌางสงออกมา ละกิดภาพหรือการรับรูຌความรูຌสึก฿น฿จ 

 

กระบวนการรับรูຌ 
 พัชนี ชยจรรยา ละคณะ ิ2534: 71-73ี เดຌกลาวเวຌวา คนราเมสามารถ฿หຌความสน฿จกับสิไง
ตางโ รอบตัวเดຌทัๅงหมดตจะลือกรับรูຌพียงบางสวนทานัๅน ตละคนมีความสน฿จ ละรับรูຌสิไงตางโ 
รอบตัวตางกัน ฉะนัๅนมืไอเดຌรับขาวสารดียวกันผใรับสารสองคนอาจ฿หຌความสน฿จละรับรูຌสารดียวกัน
ตกตางกัน ดยทัไวเปการรับรูຌทีไตกตางกันกิดจากอิทธิพลของตัวกรองบางอยางคือ 

 1. รงผลักดันหรือรงจูง฿จ ิMotivateี รามักหใน฿นสิไงทีไราตຌองการหใน ละเดຌยิน฿นสิไงทีไรา
ตຌองการเดຌยินพืไอตอบสนองความตຌองารของตน 

 2. ประสบการณ์ดิม ิPast Experienceี คนราตางติบต฿นสภาพวดลຌอมตางกันถูกลีๅยงดຌวย
วิธีทีไตางกัน ละคบหาสมาคมกับคนตางกัน 

 3. กรอบอຌางอิง ิFrame of Referenceี ซึไงกิดจากการสัไงสมอบรมทางครอบครัว ละสังคม 
ฉะนัๅนคนราทีไมาจากตางครอบครัวสถานภาพทางสังคมตางกัน นับถือศาสนาตางกัน จึงมีการรับรูຌรืไงราว
ตางโ ทีไตางกัน 
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 4. สภาพวดลຌอม ิEnvironmentี คนทีไอยู฿นสภาพวดลຌอมตางกัน ชน อุณหภูมิ บรรยากาศ 
สถานทีไ ป็นคนจะปຂดรับขาวสาร ละตีความขาวสารทีไเดຌรับตางกัน 

 5. สภาวะ จิต฿จ ละอารมณ์ เดຌกความกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอยางชน รามักมองความผิด
ลใกนຌอยป็นรืไอง฿หญตขณะทีไราอารมณ์เมดีหรือหงุดหงิด ตกลับมองปัญหาหรืออุปสรรค฿หญหลวงป็น
รืไองลใกนຌอยขณะทีไมีความรัก ป็นตຌน 

 

นวคิดกีไยวกับการสืไอสารกับสังคมภายนอก 

การสืไอสารคือ กระบวนการถายทอดขาวสารจากบุคคลหนึไงซึไงรียกวาผูຌสงสารเปยังอีกบุคคลหนึไง
ซึไงรียกวาผูຌรับสาร ดวงรัตน์ ดานเทยน า อຌางถึง฿น ปรมะ (2540ี กระบวนการสืไอสารจึงประกอบดຌวย
องค์ประกอบหลักคือ ผูຌสงสาร สาร สืไอ ละผูຌรับสาร 

การติดตอสืไอสารมีบทบาทส าคัญอยางมาตอการด านินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ิHerbert A. 

Simon, 1960ี กลาววาถຌาองค์กรหรือสังคมขาดการติดตอสืไอสารกใจะอยูเมเดຌ นืไองจากการติดตอสืไอสาร
ป็นรืองของการท าความขຌา฿จระหวางบุคคล องค์กรหรือสังคมจึงป็นปัจจัยทีไส าคัญกีไยวขຌองกับการ
ติดตอหรือสงขาวสาร 

1. ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับการชืไอถือหรือรับรูຌ ิCognitive Materialี เดຌก รืไองราวตางโ 
(Information) ขຌอทใจจริง (Fact) หรือปัญหาตางโ 

2. ปัจจัยกีไยวกับการจูง฿จ ละอารมณ์ ิMotivational and Emotional Materialี เดຌก
บรรยากาศทีไกีไยวกับอารมณ์ ทัศนคติ ละปฏิกิริยา ความจงรักภักดีหรือทาทีทีไป็นศัตรู ความรูຌสึก
สนับสนุนหรือเมป็นดຌวย ละปງาหมายทีไตຌองการ ิRensis Likert, 1961ี 
จะหในเดຌวางานวิจัยชิๅนนีๅจ าป็นทีไจะตຌอง฿ชຌหลักการทางการสืไอสารขຌามา฿ชຌ฿นการถายทอดขาวสารตางโ 
ของครงการความรับผิดชอบตอสังคมของ บริษัท ตยตຌามอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿หຌกับชุมชน
ออนเลน์ ผูຌวิจัยจึงเดຌน าสนอนวคิดกีไยวกับการสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวมเวຌดຌวย 

 

ระบียบวิธีการวิจัย   
การวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี พืไอศึกษาถึงกลยุทธ์฿นการ

สืไอสารของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์บบจาะลึก ิ In-depth 

Interviewี ดยสุมตัวอยางบบจาะจง (Purposive Sampling) บุคคลของบริษัททีไกีไยวขຌอง฿นการวางกล
ยุทธ์การสืไอสารออนเลน์ ตนืไองดຌวยขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการวางกลยุทธ์ป็นความลับของทางบริษัท จึงเม฿หຌท า
การสัมภาษณ์ ดังนัๅนผูຌวิจัยจึง฿ชຌการศึกษาวิคราะห์อกสาร ิDocumentary Researchี รวบรวมขຌอมูล
จากการคຌนควຌาหนังสือ บทความ วารสาร อกสาร รายงานประจ าปของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศ
เทยจ ากัด ละงานวิจัยตางโ ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงขຌอมูลจากอินทอร์นใตทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ พืไอ
น ามาป็นนวคิด฿นการด านินงานวิจัย ละการวิจัยชิงปริมาณดຌวยวิธีการส ารวจ ิSurvey Researchี 
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ดยการวัดตัวปรพียงครัๅงดียว ิOne- shot Descriptive Studyี ละ฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿น
การส ารวจ ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌสูตร฿นการหาขนาดตัวอยาง ิวิชียร กตุสิงห์, 2537ี จ านวน  400 ชุด วิธีการสุม
ตัวอยางบบบังอิญ (Accident Sampling) ฉพาะกลุมผูຌ ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ Facebook 

CSR Society with Toyota ตามจ านวนตัวอยางทีไก าหนดเวຌจนเดຌครบตามจ านวน ดยการสุมตัวอยางจาก
กลุมผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ ดยมีขัๅนตอนดังตอเปนีๅ 
 

ครืไองมือ฿นการนินงานวิจัย 

บริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มีการศึกษาขຌอมูล฿นการด านินงาน พืไอ฿ชຌป็น
นวทาง฿นด านินครงการความรับผิดชอบตอสังคม ซึไงมีทัๅงขຌอมูลปฐมภูมิ ละขຌอมูลทุติยภูมิซึไงสามารถ
บงออกดังนีๅ 

ิ1ี ขຌอมูลปฐมภูมิ ป็นขຌอมูลทีไบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัดเดຌ฿ชຌป็นนวทาง฿น
การสืไอสารกับชุมชนออนเลน์ ซึไงจากการศึกษาพบวาเดຌขຌอมูลมาจากหลายโ สวนดังนีๅ 

- ตัๅงพจสาธารณะ ิFACEBOOKี พืไอรับทราบถึงปัญหาละความตຌองการตางโ ทีไผูຌ฿ชຌงานชุมชน
ออนเลน์ตຌองการ฿หຌบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด ด านินการกับปัญหาละความตຌองการนัๅนโ 
ดยการตัๅงประดใน฿นการพูดคุยผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ ชน มืไอตຌองการรณรงค์การขับรถ฿หຌถูกกฏจราจรกใ
จะมีการพสขຌอความรณรงค์ ละมีผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ขຌามารวมสดงความคิดหในกับพส 

- พูดคุยกับสืไอมวลชน พืไอรับทราบถึงปัญหาทีไบางครัๅงกิดจากการทีไผูຌ฿ชຌรถยนต์ตยตຌา ท าการ
รຌองรียนเปยังสืไอมวลชนตางโ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ทนการติดตอกับบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศ
เทย จ ากัด ดยตรงซึไงจะ฿ชຌขຌอมูลจากสืไอมวลชนติดตามขาวสารทีไผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ตຌองการ฿หຌ
ปรับปรุง ละกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีไมา https://www.facebook.com/ToyotaCSR/?fref=ts 
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ิ2ี ขຌอมูลทุติยภูมิ ป็นขຌอมูลทีไบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด เดຌมาจากหนวยงานทีไ
สรุปอาเวຌลຌว ละขຌอมูลจากหนอยงานอืไนโ ชนกรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก ละมูลนิธิ
สิไงวดลຌอมศึกษาพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน (ประทศเทย) ดยขຌอมูลทีไ฿ชຌรวมเปถึงลักษณะทางกายภาพ
ของพืๅนทีไทีได านินครงการ ละกิจกรรม 

 

สวนทีไ 1 ป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ฿ชຌการศึกษาวิคราะห์อกสาร 
ิDocumentary Researchี รวบรวมขຌอมูลจากการคຌนควຌาหนังสือ บทความ วารสาร อกสาร รายงาน
ประจ าปของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทยจ ากัด ละงานวิจัยตางโ ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงขຌอมูลจาก
อินทอร์นใตทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ พืไอน ามาป็นนวคิด฿นการด านินงานวิจัย 

สวนทีไ 2 ป็นการการวิจัยชิงปริมาณดຌวยวิธีการส ารวจ ิSurvey Researchี ดย฿ชຌบบสอบถาม
ป็นรืไองมือ฿นการส ารวจการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ประทศ
เทย จ ากัด ซึไงกใบขຌอมูลจากตัวทนประชากรจ านวน 400 ตัวอยาง ดย฿ชຌตารางส ารใจรูปของ Krejcie 

and morgan (1970) 

 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูล 

สวนทีไ 1 การวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Researchี ดยการการศึกษาวิคราะห์อกสาร 
ิDocumentary Researchี 
กลยุทธ์฿นการสืไอสารครงการความรับผิดชอบตอสังคมผานชุมชนออนเลน์ 
(1) สืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Networkี 

จากการศึกษาพบวาสืไอสังคมออนเลน์จัดป็นสืไอหลักทีไการบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย 
จ ากัด เดຌน ามา฿ชຌ฿นกลยุทธ์การสืไอสารพืไอป็นเปตามวัตถุประสงค์นัๅนโ บริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศ
เทย จ ากัด ฿ชຌสืไอดิจิทัลทีไป็นครืไองมือ฿นการปฏิบัติการทางสังคม พืไอ฿ชຌสืไอสารระหวางกัน฿นครือขายทาง
สังคม (Social Network) ผานทางวใบเซต์ ทีไมีการชืไอมตอกับอินทอร์นใต ดยนຌน฿หຌผูຌ฿ชຌชุมชนออนเลน์ 
ป็นผูຌสงสาร ละผูຌรับสารมีสวนรวมอยางสรຌางสรรค์ ฿นการลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารอง฿นรูปของขຌอมูล 
ภาพ ละสียง 

 Website  คือ สืไอออนเลน์บนอินทอร์นใตทีไ฿ชຌผยพรขຌอมูล ขาวสาร ความรูຌ ขຌอคิดหใน 
ดยสามารถบงปัน฿หຌผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์สามารถขຌาเปอาน หรือสดงความคิดหใน
พิไมติมเดຌ ซึไงนืๅอหาของบลใอกนัๅนจะรียงล าดับจากนืๅอหาปัจจุบันเปสูนืๅอหากา ผใ฿ชຌ
งานชุมชนออนเลน์สามารถคຌนหานืๅอหายຌอนหลัง พืไออานเดຌตลอดวลา ชน 

http://www.toyota.co.th/ 

 Social Networking หรือครือขายทางสังคมออนเลน์฿นอินทอร์นใต ซึไงป็นครือขาย
ทางสังคมบบกลุม (Social Community) ทีไรวมตัวกันพืไอลกปลีไยนความรูຌ ละ
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บงปันขຌอมูลระหวางกันทัๅงดຌาน การศึกษา ซืๅอขายลกปลีไยนอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมครงการ ชน Facebook, Toyota Yaris Club Thailand 

 

ิ2ี สืไอสิไงพิมพ ์

จากการศึกษาพบวาสืไอสิไงพิมพ์จัดป็นสืไอหลักทีไการบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัดเดຌ
น ามา฿ชຌ฿นกลยุทธ์การสืไอสาร พืไอป็นเปตามวัตถุประสงค์นัๅนโ 

 พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสาร บริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด จัดท าอกสารรายงาน
การพัฒนาอยางยัไงยืนประจ าตละป พืไอสรุปผลงาน฿หຌกับผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ทีไสน฿จ
เดຌ฿ชຌป็นขຌอมูล ชน กิจกรรมครงการพืไอสังคม สิไงวดลຌอมการศึกษาละการถายทอก
ทคนลยียานยนต์ กิจกรรมพืไอสังคมตางโ  

 พืไอ฿หຌความรูຌ  บริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด เดຌจัดท าอินฟกราฟຂกส์ 
ิInfographics) ดยการน าขຌอมูลหรือความรูຌมาสรุปป็นสารสนทศ฿นลักษณะของขຌอมูล 
ละกราฟຂกทีไอาจป็นลายสຌน สัญลักษณ์ กราฟ ผนภูมิ  ผนทีไ ฯลฯ ทีไออกบบป็น
ภาพนิไงหรือภาพคลืไอนเหว ดูลຌวขຌา฿จงาย฿นวลารวดรใวละชัดจน สามารถสืไอ฿หຌผูຌชม
ขຌา฿จความหมายของขຌอมูลทัๅงหมดเดຌดยเมจ าป็นตຌองมีผูຌน าสนอมาชวยขยายความ
ขຌา฿จอีก 

ิ3ี สืไอมวลชน 

จากการศึกษาพบวาสืไอบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด ฿ชຌสืไอมวลชน฿นกีไผยพร
ขาวสารของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด รวมเปถึงการ฿ชຌสืไอมวลชน฿นการกใบขຌอมูล ขาวสาร 
หรือความตຌองการตางโ ทีไผูຌบริภครຌองรียนผานสืไอมวลชน ดยสืไอมวลชนทีไบริษัท ตยตຌา มอตอร์ 
ประทศเทย จ ากัด฿ชຌมีดังนีๅ 
 วิทยุทรทัศน์ ดยสวนมากจะป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมครงการทีไทางบริษัท ตยตຌา

มอตอร์ประทศเทย จ ากัด ก าลังจะจัดขึๅน พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับผูຌทีไสน฿จขຌารวมกิจกรรม
ครงการ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จ 

 การ฿ชຌสืไอประสมนีๅ ถือวาป็นครืไองมือทีไส าคัญพืไอ฿ชຌ฿นการสงขาวสารเปยังกลุมผูຌ฿ชຌงานชุมชน
ออนเลน์ พืไอ฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จถึงครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา
มอตอร์ประทศเทย จ ากัด การ฿ชຌสืไอประสมบบขຌอความ กราฟຂก ภาพคลืไอนเหว หรือสียง 
สามารถสรຌางรงจูง฿จ฿นการขຌารวมครงการมากขึๅน ตลอดจนยังป็นการปลูกจิตส านึก฿หຌกับ
ยาวชน ละผูຌทีไขຌารวมครงการ฿หຌเดຌรูຌจักอนุรักษ์ธรรมชาติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด   
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สวนทีไ 2 การวิจัยชิงปริมาณดຌวยวิธีการส ารวจ ิSurvey Researchี ดย฿ชຌบบสอบถามป็นรืไองมือ
฿นการส ารวจการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ประทศเทย จ ากัด 

ผลจากการวิคราะห์ขຌอมูลพบวากลุมตัวอยางสวน฿หญคยเดຌยินขຌอมูลขาวสารกีไยวกับกิจกรรม
ครงการมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 67.7 รองลงมาป็นการเดຌหในขຌอมูลขาวสารกีไยวกับกิจกรรมครงการ 
คิดป็นรຌอยละ 22.2 ละคยเดຌรวมกิจกรรมครงการความรับผิดชอบตอสังคม คิดป็นรຌอยละ 10.1 

มืไอพิจารณาถึงขຌอมูลลักษณะประชากรของผูຌตอบบบสอบถามดยผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์  
พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญของผูຌตอบบบสอบถามป็นพศหญิง คิดป็นรຌอยละ 56 ละพศชาย คิดป็น
รຌอยละ 44 

มืไอพิจารณาถึงอายุพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญอายุ โแ-ใเ ป คิดป็นรຌอยละ 32.3 รองลงมาอายุ 
ใแ-ไเ ป คิดป็นรຌอยละ 29.8 รองลงมาอายุ 51-60 ป คิดป็นรຌอยละ 10.9 รองลงมาอายุ 41-50 ป คิด
ป็นรຌอยละ 9.7 รองลงมาอายุ 60 ปขึๅนเป คิดป็นรຌอยละ ่.9  ละนຌอยสุดอายุ แ5-20 ป คิดป็นรຌอยละ 
8.5 

 มืไอพิจารณาถึงระดับการศึกษาสูงสุดของผูຌตอบบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญมี
การศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรีหรือทียบทามากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 62.9 รองลงมาอยู฿นระดับสูงกวา
ปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ 28.2 ละนຌอยสุด ตไ ากวาปริญญาตรีจ านวน ใ็ คน คิดป็นรຌอยละ ้.ใ 
รองลงมามกีารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดป็นรຌอยละ 2.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน   ซึไง
ทากับอนุปริญญา/ปวส. คิดป็นรຌอยละ 2.4 ละประถมศึกษา จ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 1.2 

 มืไอพิจารณาถึงอาชีพของผูຌตอบบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญประกอบอาชีพอาชีพ
พนักงานบริษัทอกชนมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 35.5 รองลงมาป็นนักรียน /นักศึกษา คิดป็นรຌอยละ 22.6  
รองลงมามีอาชีพรับราชการ คิดป็นรຌอยละ 11.7 รองลงมามีอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดป็นรຌอยละ 8.5 
รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพอืไนโ คิดป็นรຌอยละ 5.6 รองลงมามีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึไงทากันกับ
วางงาน คิดป็นรຌอยละ 4.4 ละกลุมตัวอยางทีไนຌอยทีไสุดคือ อาชีพรับจຌาง ซึไงทากันกับ พอบຌาน/มบຌาน 
จ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 3.6 

 มืไอพิจารณาถึงรายเดຌฉลีไยตอดือนพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีรายเดຌฉลีไยตอดือนมากกวา  

20,000 บาท มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 41.1 รองลงมามีรายเดຌฉลีไยตอดือน 15,001-20,000 บาท คิดป็น
รຌอยละ 16.5 รองลงมา 5,001-10,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 14.9 รองลงมา ตไ ากวา 5,000 บาท ซึไงทากัน
กับ 10,000-15,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 10.9 ละนຌอยสุด เมมีรายเดຌ จ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 

5.6 

 ผลการวิคราะห์คาการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษา
เดຌรับขຌอมูลหลายดือนตอครัๅง มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 31 รองลงมาดือนละครัๅง คิดป็นรຌอยละ 23.4 

รองลงมาเมคยเดຌรับลย คิดป็นรຌอยละ 20.2 รองลงมาเดຌรับขຌอมูลดือนละ 2-4 ครัๅง คิดป็นรຌอยละ 18.1 

ละเดຌรับขຌอมูลทุกสัปดาห์ มีจ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 7.3 
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 ผลการวิคราะห์คาการปຂดรับขาวสาร พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษา มีการปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด จากสืไอ
ตางโ ฿นระดับปานกลาง มีคาฉลีไย 2.93 ละปຂดรับขຌอมูลขาวสารจากสืไอบุคคลมากทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ 
3.13 รองลงมาคือปງายประชาสัมพันธ์ มีคาฉลีไยทากับ 3.02 ละปຂดรับขาวสารจากวิทยุนຌอยทีไสุด มี
คาฉลีไยทากับ 2.46 

 ผลการวิคราะห์ความคิดหในตอการ฿หຌขຌอมูลาวสาร พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษามีความ
คิดหใน฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสารอยู฿นระดับดี มากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 41.1 รองลงมามีความคิดหใน฿นการ
฿หຌขຌอมูลขาวสารอยู฿นระดับปานกลาง คิดป็นรຌอยละ 31.9 รองลงมามีความคิดหใน฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร
อยู฿นระดับดีมาก คิดป็นรຌอยละ 22.2 ละความคิดหใน฿นการ฿หຌขຌอมูลขาวสารตຌองปรับปรุงนຌอยทีไสุด คิด
ป็นรຌอยละ 4.8 

 ผลการวิคราะห์คาทัศนคติตอครงการความรับผิดชอบตอสังคม พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไ
ศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษามีทัศนคติทีไหในดຌวยกับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มีคาฉลีไยทากับ 3.83 ละหในดຌวยกับครงการความ
รับผิดชอบตอสังคม ละสิไงวดลຌอมของบริษัทท า฿หຌกิดผลดีกับสิไงวดลຌอม฿นชุมชนละสังคม มากทีไสุด มี
คาฉลีไยทากับ 3.99 รองลงมาคือหในดຌวยกับกิจกรรมครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ต
ยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มีคาฉลีไยทากับ 3.98 ละบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด 
ชีๅจงถึงปัญหา฿นการด านินครงการความรับผิดชอบตอสังคม ตอชุมชนทีไจัดกิจกรรมครงการนຌอยทีไสุด มี
คาฉลีไยทากับ 3.67 

 ผลการวิคราะห์การรวมครงการ พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษาเมคยขຌารวมกิจกรรม
ครงการ มีจ านวนมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 37.9 รองลงมาป็นการขຌารวมกิจกรรมครงการปานกลาง คิด
ป็นรຌอยละ 31.9 รองลงมามีการขຌารวมกิจกรรมครงการนຌอย คิดป็นรຌอยละ 11.7 คยรวมกิจกรรม
ครงการบอย คิดป็นรຌอยละ 10.5 รองลงมาคยขຌารวมกิจกรรมครงการนຌอยมาก คิดป็นรຌอยละ 6.9 
ละขຌารวมกิจกรรมครงการบอย มีจ านวนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 1.2 

 ผลการวิคราะห์การการยอมรับครงการ พบวากลุมตัวอยางสวน฿หญทีไศึกษา มีการยอมรับ
ครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿นระดับสูง มีคาฉลีไย
ทากับ 3.83 ดยกลุมตวัอยางยินดี฿หຌความรวมมือกับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา 
มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มากทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ 3.92 รองลงมาหในดຌวยวาปัญหาปຆาชายลนถูก
ท าลายเดຌรับการกຌเขจากกิจกรรม ตยตຌาปลูกปຆาชายลน มีคาฉลีไยทากับ 3.90 ละชืไอมัไน฿นครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด จะสามารถพัฒนาสังคมเดຌอยาง
ยัไงยืนนຌอยทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ 3.75 

ผลการวิคราะห์สมมติฐานคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สันของตัวปรตຌนทีไมีตอตัวปรตาม 
พบวา  
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การรับรูຌขาวสาร กับทัศนคติตอครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ 
ประทศเทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อยางมีนัยทางสถิติ ทีไระดับ .เ1 ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก มีคา
สัมประสิทธิ์ (r) ทากับ .456ึึ หมายถึงมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน  

ทัศนคติ กับการยอมรับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศ
เทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อยางมีนัยทางสถิติ ทีไระดับ .เ1 ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก มีคาสัมประสิทธิ์ (r) 
ทากับ .812ึึ หมายถึงมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน 

การรับรูຌขาวสาร กับการยอมรับครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ 
ประทศเทย จ ากัด มีความสัมพันธ์อยางมีนัยทางสถิติ ทีไระดับ .เ1 ดยมีความสัมพันธ์ชิงบวก มีคา
สัมประสิทธิ์ (r) ทากับ .488ึึ หมายถึงมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกัน  
 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวา กลยุทธ์การสืไอสารทีไบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด ฿ชຌพืไอสรຌาง
การรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคม ผานชุมชนออนเลน์สามารถน ามา฿ชຌเดຌจริง ละกลยุทธ์หลักคือ 
การสรຌางการรับรูຌผานสืไอบุคคล สืไออนเลน์ ละสืไอทรทัศน์ ดยมีการ฿ชຌกลยุทธ์฿นรูปบบตางโ เดຌก การ
จัดกิจกรรมครงการปลูกปຆา ครงการถนนสีขาว การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขีปลอดภัย฿นชวง
ทศกาลส าคัญโ การสงสริมดຌานการศึกษา ละถายทอดทคนลยี รวมเปถึงการดูลลูกคຌา พราะ
ประดในสิไงวดลຌอมป็นสิไงทีไลกก าลัง฿หຌความสน฿จ 

การรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด มี
ความสัมพันธ์ชิงบวกกับทัศนคติทีไมีตอครงการความรับผิดชอบตอสังคมทีไระดับทีไ 0.01 จึงท า฿หຌผูຌ฿ชຌงาน
ชุมชนออนเลน์มีความคิดหในดຌานบวกกับครงการความรับผิดชอบตอสังคมอยู฿นระดับสูง การรับรูຌ
ครงการความรับผิดชอบตอสังคมจากสืไอตางโ มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับการยอมรับ฿นครงการความ
รับผิดชอบตอสังคม อยางมีนัยส าคัญ ทีไระดับ 0.01 จึงท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ยินดี฿หຌความรวมมือ 
ละอยากรวมกิจกรรมครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด 

 

ขຌอสนอนะ 

จากผลการศึกษาครัๅงนีๅสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นชิงการปฏิบัติ ซึไงผูຌวิจัยเดຌจ านกออกป็น  2  
ประดใน ดังนีๅ 

1. ปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท จากผลการศึกษาพบวา
ดຌานการสืไอสารถึงครงการความรับผิดชอบตอสังคม ดຌานการรับรูຌประยชน์ยชน์ของครงการ ละ
ทัศนคติของผูຌ฿ชຌงานชุมชนออนเลน์ป็นปัจจัยทีไมีผลตอภาพลักษณ์ของบริษัท ทัๅงนีๅผูຌทีไท าหนຌาทีไ฿นการ
ประชาสัมพันธ์ครงการจึงควร฿หຌความส าคัญ฿นดຌานการสืไอสารถึงประยชน์ของครงการ฿นรืไองการ
ชวยหลือสังคม การผยพรความรูຌ การอนุรักษ์ ละรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติอยางยัไงยืน฿หຌมากยิไงขึๅน 
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รวมถึง฿นมุมมองการสืไอสารถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ตยตຌา มอตอร์ ประทศเทย จ ากัด นัก
ประชาสัมพันธ์ควรนຌนการสืไอสารถึงประยชน์ของครงการทีไท าพืไอสังคม พืไอท า฿หຌผูຌ฿ชຌงานชุมชน
ออนเลน์หันมา฿หຌความสน฿จ ละบอกตอถึงคุณประยชน์ของครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
ตยตຌามอตอร์ประทศเทย จ ากัด 

2. การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅสามารถน าผลการวิจัยเป฿ชຌตຌนบบ฿นการปรับปรุงกลยุทธ์฿นการสืไอสาร 
ละพืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนากระบวนการสืไอสารจากภาย฿นองค์กรสูภายนอกทีไถือเดຌวาป็นการสงขຌ อมูล
ขาวสารจากบุคคลหนึไงเปยังบุคคลหนึไง หรือหลายคน พืไอ฿หຌขຌา฿จความหมายของขຌอมูลขาวสารทีไสงเป 
ละกิดความขຌา฿จอันดีระหวางกัน ดยอาศัยชองทาง฿นการติดตอสืไอสารบบออนเลน์ป็นครืไอมือ ละ
ทคนลยี฿นอนาคตตอเป 

อกสารอຌางอิง 

ภาษาเทย 
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