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แ. พืไอป็นหลง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นสาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 

โ. พืไอป็นหลง฿นการผยพรผลงานวิชาการละงานสรຌางสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร ละ
นักศึกษา 
 

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

 โ. ก าหนดผยพร ปละ 3 ฉบับ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มษายน ฉบับทีไ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ละ 
ฉบับทีไ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

หลักกณฑ์การพิจารณากลัไนกรองบทความ 

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

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

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

 ใ. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์฿นการตรวจกຌเขรูปบบบทความทีไสงมาตีพิมพ์ 

 ไ. การยอมรับรืไองทีไจะตีพิมพ์ป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ ละกองบรรณาธิการจะเมรับผิดชอบ฿น
นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรืไองทีไสงมาตีพิมพ์ทุกรืไอง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 

 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ป็นวารสารทีไน าสนอบทความงานวิจัยละบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบขายครอบคลุมงานวิชาการทางดຌานนิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร 

 

ลักษณะของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความงานวิจัยละบทความทางวิชาการ฿นสาขานิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร ทีไสงมา
ตຌองเมคยผยพรทีไ฿ดมากอน 

 โ. ตຌนฉบับงานจะขียนป็นภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษกใเดຌ ดยตຌองมีบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประภทของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ตຌนฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

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

รูปบบการขียนบทความ 

 - บทความตຌองมีความยาวจ านวน แเ-แ5 หนຌา กระดาษ Aไ 

 - รูปบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชืไอรืไอง ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌอยูกึไงกลาง 
o หัวขຌอ ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌชิดซຌาย 

o ชืไอผูຌขียน ฿ชຌอักษรขนาด แๆ พอยท์ ตัวอียง ละจัด฿หຌอยูชิดขวา 

o ต าหนงทางวิชาการ ละหนวยงาน/สถาบัน ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถดຌานลางกระดาษ 
฿ชຌตัวอักษรขนาด แไ พอยท์ ละจัดอยูชิดซຌาย 

o นืๅอหา ฿ชຌอักษร ขนาด แๆ พอยท์ 
o การกัๅนขอบกระดาษ ดຌานบน แ นิๅว ดຌานลาง แ นิๅว ดຌานซຌาย แ นิๅว ดຌานขวา แ นิๅว 

o การอຌางอิง฿นนืๅอความ ฿ชຌระบบ APA Style 

o บรรณานุกรม ยกป็นภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ิรียงตามล าดับตัวอักษรี ฿ชຌตามบบทีไ
วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ก าหนด 

 

  



สวนประกอบของบทความ มีดังนีๅ 
บทความวิจัย 

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

 แ. ชืไอบทความ (Title) 

 2. ชืไอผูຌขียนทุกคน (Authors) ฿หຌระบุฉพาะชืไอละนามสกุล ดยเมตຌองมีค าน าหนຌานาม 

 ใ. ฿หຌขียนต าหนงทางวิชาการ ละทีไอยูส าหรับการติดตอทางเปรษณีย์ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถ
ดຌานลางกระดาษ 

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

 5. บทคัดยอ ิAbstract) ทัๅงภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ความยาวเมกิน โเเ ค า 
    บทคัดยอบทความวิจัย ขอ฿หຌขียนบทคัดยอยกป็น ใ ยอหนຌา ยอหนຌารก฿หຌระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประยชน์ทีไจะเดຌรับ ยอหนຌาทีไ โ ฿หຌอธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยา ง สถิติทีไ฿ชຌ 
ยอหนຌาทีไ ใ สรุปผลการวิจัย ละขຌอสนอนะ ิถຌามีี บทคัดยอบทความวิชาการ ฿หຌขียนสรุปประดในส าคัญ
ของบทความพรຌอมทัๅงตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ฿หຌถูกตຌองกอนสงบทความ 

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

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

 

 ข. สวนนืๅอหา ประกอบดຌวย 

แ. บทน า (Introduction) 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

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

 ไ. ผลการทดลองละวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาละอภิปรายผล (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ป็นการระบุหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ็. บรรณานุกรม฿ชຌรูปบบ APA 6th edition  

การจัดสงบทความ 

ผูຌตงสามารถสงบทความ พืไอรับการพิจารณาตีพิมพ์฿นวารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ทาง 
www.gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php 
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วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆแ) 1 

กระบวนการสืไอสารพืไอการรณรงค์บริจาคสตใมซลล์ของสภากาชาดเทย 

Communication Process for Stem Cell Donation of 

Thai Red Cross Society 

อริสสา สชิวิลเลอร์1 

บทคัดยอ 

บทความนีๅปຓนการศึกษากีไยวกับบทบาทของสภากาชาดเทย฿นการสืไอสารพืไอประสานความ
รวมมือกับภาคีพันธมิตรพืไอสนับสนุนการบริจาคสตใมซลล์฿นกรณีคมปญ MatchไLara  ดຌวย
การวิจัยชิงคุณภาพ ดย฿ชຌทคนิคการสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interview) ละการวิคราะห์
อกสาร ิDocumentary Analysis) พืไอปຓนฐานขຌอมูล฿นการประกอบสรຌางค าถาม฿นการสัมภาษณ์ 
รวมถึงการ฿ชຌกระบวนการตรวจสอบสามสຌา ิTriangulation) พืไอ฿ชຌพิสูจน์ขຌอมูลทีไน ามาศึกษา  

ผลการศึกษาพบวา ศูนย์บริการลหิตหงชาติ สภากาชาดเทย ถือปຓนผูຌมีบทบาทส าคัญ฿น
การปຓนกลเก฿หຌความชวยหลือกลารา คาซาลอตติ ิLara Casalotti) ทัๅง฿นการปຓนชองทาง฿นการ
ประชาสัมพันธ์ ละการประสานความรวมมือกับภาคีพันธมิตรทัๅง฿นละตางประทศ อยางเรกใดี มืไอ
พิจารณาการขอความชวยหลือ/ประสานความรวมมือกับศูนย์บริการลหิตฯ ของครอบครัวละญาติ
ลารากใถือปຓนความพยายาม฿นการสรຌางพันธมิตร฿นการสืไอสารรณรงค์ พืไอ฿หຌสามารถเปถึง
กลุมปງาหมาย฿นวงกวຌาง ละพืไอพิไมอกาส฿นการชวยหลือ ละหาสตใมซลล์ทีไสามารถขຌากันเดຌ
฿หຌกับลารามากขึๅน อีกทัๅง นอกจากการขอความชวยหลือ/ประสานความรวมมือลຌว ลาราละ
ครอบครัวยังมีการด านินการ฿นฐานะนักรณรงค์ดຌวยตัวองอีกดຌวย 

 

ค าส าคัญ: กระบวนการสืไอสารุ การสืไอสารพืไอการรณรงค์ุ การบริจาคสตใมซลล์ุ สภากาชาดเทย  
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        

1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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Abstract 

This article aims to study the role of Thai Red Cross Society as a partnership 

for both Thailand and International countries, to help promote Stem Cell donation 

for the Match4Lara  campaign. This is a qualitative research paper which conducts 
by In-depth interviews, Document analysis and Triangulation method.  

The result presented that Thai Red Cross Society take an important role in 

order to raise awareness, encourage donators to donate Stem Cell for Lara Casalotti, 

the Stem Cell patient who was famous by her own Online campaign.  

However, Lara and her family were also the outcomes of how online 

campaign can be so powerful and instead of waiting for helps, Lara and family take 

part as a campaigner and they are successful. 

 

Keyword:  Communication Processุ Communication Campaignุ Stem Cell Donation, 

Thai Red Cross Society 
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ทีไมาละความส าคัญ 

฿นป โ5ไ5 ศูนย์บริการลหิตหงชาติ สภากาชาดเทย เดຌรับมอบหมายจากพทยสภา฿หຌ
จัดตัๅง ครงการธนาคารซลล์ตຌนก านิดมใดลหิตหงชาติ ิNational Stem Cell Registry)  พืไอ
จัดหาอาสาสมัครบริจาคสตใมซลล์ ิทีไเม฿ชญาติี ฿หຌกับผูຌปຆวย ดยด านินการปຓนศูนย์กลางรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ รับลงทะบียนผูຌบริจาค คຌนหาผูຌบริจาค฿หຌกับผูຌปຆวย ละปຓนศูนย์ประสานงานระหวาง
ผูຌบริจาคละผูຌปຆวย ิสตใมซลล์ ศูนย์บริการลหิตหงชาติ , โ5ๆเ๊ ออนเลน์ี นืไองจากการรักษารค
ดຌวยการปลูกถายสตใมซลล์มีความกຌาวหนຌาละมีการพัฒนาทคนิคการรักษาปຓนอยางมาก ดยมี
หลายรคทีไสามารถรักษาเดຌดຌวยการปลูกถายสตใมซลล์ ซึไงสามารถบงออกเดຌปຓน โ กลุม คือ ิแี 
กลุมรคทีไเม฿ชมะรใง ชน รคลหิตจางบตຌาธาลัสซีมีย รคเขกระดูกฝຆอชนิดรุนรง รคภูมิคุຌมกัน
บกพรองตก านิด ปຓนตຌน ละ ิโี กลุมรคมะรใง ชน รคมะรใงมใดลือดขาว รคมะรใงตอม
นๅ าหลือง รคมะรใงเขกระดูก ปຓนตຌน ซึไง฿นกลุมหลังถือปຓนรคทีไมีความรุนรง ละอกาสทีไผูຌปຆวย
จะมีชีวิตยาวนานมีอยูนຌอยหากเมเดຌรับการรักษาอยางทันทวงทีละหมาะสม ท า฿หຌมีความจ าปຓน฿น
การคຌนหาสตใมซลล์พืไอท าการปลูกถาย฿นผูຌปຆวยรคมะรใงก าริบพืไอพยายามท าการรักษา฿หຌหาย 
หรือยืดอายุละคุณภาพชีวิตผูຌปຆวย฿หຌนานทีไสุดทาทีไท าเดຌ ตอยางเรกใดี อกาสทีไพีไนຌอง แ คนจะมี
นืๅอยืไอขຌากับผูຌปຆวยเดຌทากับ แ ฿น ไ ทานัๅน ละหากเม฿ชพีไนຌองอกาสทีไจะมีนืๅอยืไอขຌากันเดຌมี
พียง แ ฿น 5เุเเเ ถึง แ ฿น แเเุเเเ คนทานัๅน ดังนัๅน฿นกรณีทีไผูຌปຆวยตຌองการ฿ชຌซลล์ตຌนก านิดจาก
ผูຌอืไน ถຌาผูຌปຆวยมีพีไนຌองรวมบิดามารดาทีไมี HLA ตรงกัน กใจะปຓนผูຌบริจาคทีไดีทีไสุด ตถຌาเมมีละ
จ าปຓนตຌองท าการรักษาบบนีๅกใจะตຌองคຌนหาผูຌบริจาคทีไเม฿ชพีไนຌอง ซึไงอาจ฿ชຌวลานาน ละมี
คา฿ชຌจายสูงมาก ิศูนย์ปลูกถายซลล์ตຌนก านิด คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี , โ5ๆเ๊ 
ออนเลน์ี  

ชนดียวกับรืไองราวของ ลารา คาซาลอตติ ิLara Casalotti)  หญิงสาววัย โไ ป ลูกครึไง
เทย-จีน-อิตาลียน ทีไริไมตຌนขึๅน฿นดือนธันวาคมป โ55่ มืไอธอก าลังดินทางมายังประทศเทย พืไอ
ปຓนลาม฿หຌกับอาจารย์ชาวอังกฤษทีไดินทางมาประชุมทีไประทศเทย ลารามีอาการปวดกลຌามนืๅอขา
ดຌานซຌายดยทีไธอเมเดຌสน฿จกับอาการทีไกิดขึๅน จนกระทัไงดินทางถึงประทศเทย อาการกลับลุกลาม
มากขึๅนมืไอมีอาการปวดกลຌามนืๅอขาดຌานขวารวมถึงอาการหนืไอยละหัว฿จตຌนรงอยางผิดปกติ คุณ
ปງาของลาราทีไอาศัยอยูทีไประทศเทยจึงรีบน าตัวธอสงรงพยาบาลละผลการตรวจพบวา ลาราก าลัง
ประสบกับรครຌายรงอยาง มะรใงมใดลือดขาวชนิดรุนรง หลังการวินิจฉัยอยางละอียดอีกหนึไงครัๅง
พบวา ลาราตຌองเดຌรับการปลูกถายสตใมซลล์ภาย฿นดือนมษายน เมชนนัๅนจะสียชีวิต ครอบครัว
ละญาติโ จึงขຌารับการตรวจ฿นทันทีวาสตใมซลล์จะสามารถขຌากับลาราเดຌหรือเม ตกใพบวาเมมี
บุคคล฿ด฿นครอบครัวมีสตใมซลล์ทีไสามารถขຌากับลาราเดຌลย ละนัไนคือจุดริไมตຌนของรครຌายละ
ลกกใริไมรูຌจักธอ฿นครงการ MatchไLara  ทีไกลายปຓนกระสดงดังเปทัไวลกออนเลน์ท า฿หຌ
รืไองราวของสตใมซลล์ปรากฏอยูบนลกออนเลน์ อยูบนขาวหนຌาหนึไง฿นหนังสือพิมพ์ ผูຌคนตางลุก
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ออกมาบริจาค ละ฿นทีไสุดลารากใสามารถหาซลล์ทีไขຌากับธอเดຌ ละเดຌรับการปลูกถายปຓนทีไส ารใจ 
ิHellomagazinethailand, โ55้๊ ออนเลน์ี  

มืไอยຌอนกลับมาพิจารณาความชวยหลือ฿นประทศเทย นืไองจากครอบครัวละญาติของ  

ลาราตางทราบดีวาอกาสทีไจะจอสตใมซลล์ทีไตรงกันกับลารามีคพียง ใั ทานัๅนจากทัไวลก 
ครอบครัวละญาติของลาราจึงมีการประสานงานกับทางศูนย์บริการลหิตฯ ฿นการ฿หຌความชวยหลือ 
นืไองจากลาราองปຓนคนเทย ดยมีการ฿ชຌคมปญทีไชืไอวา MatchไLaraThailand  ฿นงนีๅ จึงปຓน
บทบาทหนຌาทีไอันส าคัญของสภากาชาดเทย฿นการประสานงานกับภาคีพันธมิตรทัๅงภาย฿นประทศ
ละตางประทศ ตลอดจนบุคคลทัไวเป ฿นคຌนหาสตใมซลล์ทีไขຌากันเดຌกับลารา ละการสืไอสารรณรงค์
กระตุຌน฿หຌกิดความรวมมือ฿นการบริจาคสตใมซลล์฿หຌมากขึๅน ดังนัๅน จึงปຓนสิไงทีไนาสน฿จ฿นการศึกษา
วา ฿นกรณีคมปญ MatchไLara  สภากาชาดเทยมีบทบาท฿นการสืไอสารพืไอประสานความ
รวมมือกับภาคีพันธมิตร฿นประทศละตางประทศ พืไอสนับสนุนการบริจาคสตใมซลล์อยางเร?  

 

วัตถุประสงค์ 
พืไอศึกษาบทบาทของสภากาชาดเทย฿นการสืไอสารพืไอประสานความรวมมือกับภาคี

พันธมิตร฿นประทศละตางประทศพืไอสนับสนุนการบริจาคสตใมซลล์฿นกรณีคมปญ 
MatchไLara  

 

วิธีการวิจัย 

ิแี รูปบบการวิจัย 

การศึกษารืไอง บทบาทของสภากาชาดเทย฿นการสืไอสารพืไอประสานความรวมมือกับภาคี
พันธมิตร฿นประทศละตางประทศพืไอสนับสนุนการบริจาคส ตใมซลล์฿นกรณีคมปญ 
MatchไLara  ปຓนงานวิจัยชิงคุณภาพ ิQualitative Research) ดย฿ชຌทคนิคการสัมภาษณ์ชิง

ลึก ิIn-depth Interview) ละการวิคราะห์อกสาร ิDocumentary Analysis) พืไอปຓนฐานขຌอมูล
฿นการประกอบสรຌางค าถาม฿นการสัมภาษณ์ รวมถึงการ฿ชຌกระบวนการตรวจ สอบสามสຌา 
ิTriangulation) พืไอพิสูจน์วาขຌอมูลทีไศึกษาเดຌมานัๅนถูกตຌองหรือเม 
ิโี หลงขຌอมูล 

หลงขຌอมูลปฐมภูมิ ๊  ผูຌ วิจัยนຌนการกใบรวบรวมขຌอมูลจากผูຌ ฿หຌขຌอมูลส าคัญ ิ Key-

informant) ทัๅง฿นสวนของสภากาชาดเทย ละครอบครัวละครือญาติของ ลารา คาซาลอตติ 
ิLara Casalotti)  รวมถึงกลุมอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
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หลงขຌอมูลทุติยภูมิ๊ ผูຌวิจัยศึกษารวบรวมอกสารทัๅง฿นประทศเทยละตางประทศทีไ
กีไยวขຌองกับสภากาชาดเทย ละกรณีของลารา คาซาลอตติ ิLara Casalotti) ชน บทสัมภาษณ์    
สืไอประชาสัมพันธ์ บทความ ละสืไอออนเลน์ทีไสามารถขຌาถึงเดຌ฿นปัจจุบัน ปຓนตຌน 

ิใี ผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ ิKey-informant) 

การก าหนดกลุมตัวอยางทีไจะท าการศึกษา ผูຌวิจัยอาศัยวิธีการสุมตัวอยางบบฉพาะจาะจง 
ิPurposive Sampling) รวมกับทคนิค Snow ball ฿นการก าหนดกลุมตัวอยางซึไงปຓนผูຌ฿หຌขຌอมูล
ส าคัญ ิKey Informants) รวมกับทคนิคบบครือขาย ิNetwork Sampling) ดยจ านกผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลส าคัญ ิKey Informants) ดังนีๅ 

• กลุมบุคลากรของสภากาชาดเทยทีไกีไยวขຌอง  
• กลุมครอบครัวละครือญาติของ ลารา คาซาลอตติ ิLara Casalotti)  

• กลุมอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
ิใี การกใบขຌอมูลละครืไองมือ 

การกใบขຌอมูลผูຌวิจัยรวบรวมจากอกสาร ิDocument Research) ดยท าการกใบขຌอมูลจาก
อกสารตางโ ชน สืไอประชาสัมพันธ์ ละขาวประชาสัมพันธ์รืไองการรณรงค์บริจาคสตใมซลล์ของ
สภากาชาดเทย จากกรณีคมปญ MatchไLara  ผานสืไอออนเลน์ทีไสามารถขຌาถึงเดຌ฿นปัจจุบัน 

รวมกับการกใบขຌอมูลจากหลงขຌอมูลประภทบุคคล ดย฿ชຌบบสัมภาษณ์กึไงมีครงสรຌาง 
ละ฿ชຌนวค าถามปลายปຂด ิOpen-ended Question) ดยมีการก าหนดประดในค าถามเวຌลวงหนຌา 
พืไอ฿หຌกลุมตัวอยางสามารถบอกลารืไองราวตางโ เดຌอยางปຓนธรรมชาติ ละมีความยืดหยุน ซึไงอาจ
เดຌรับค าตอบ ทีไกิดปຓนประดใน฿หมโ พืไอน ามาปຓนนวทาง฿นการวิคราะห์ ทีไลุมลึกละครอบคลุม
มากขึๅน 

นอกจากนีๅ ผูຌวิจัยยังมีการทดสอบความทีไยงตรงละความชืไอมัไน ิValidity & Reliability) 

ดย฿ชຌวิธีการ Within Group ดยการปรียบทียบขຌอมูลทีไคຌนควຌาจากอกสาร ละขຌอมูลทีเดຌรับจาก
กลุมตัวอยาง วามีความหมือนกันมากนຌอยคเหน ดยการสังกตการณ์ ิObservation) จากวัจน- 
ภาษา ิVerbal) ละ อวัจนภาษา ิNon-verbal) จากกลุมตัวอยาง ปຓนตຌน รวมถึงการ฿ชຌ 
กระบวนการตรวจสอบสามสຌา ิTriangulation) พืไอพิสูจน์วาขຌอมูลทีไศึกษาเดຌมานัๅนถูกตຌองหรือเม 
เมวาจะปຓน การตรวจสอบหลงวลา สถานทีไ หรือ หลงบุคคล ปຓนตຌน 

ิ5ี การวิคราะห์ขຌอมูล  
งานวิจัยชิๅนนีๅปຓนงานวิจัยชิงคุณภาพทีไมุงศึกษา กระบวนการสืไอสารพืไอการรณรงค์บริจาค 

สตใมซลล์ของสภากาชาดเทย ดยจะน าสนอขຌอมูลรูปบบของการวิคราะห์พรรณนา ิDescriptive 

Analysis) รวมถึงการ฿ชຌนวคิดละทฤษฎีปຓนกรอบ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล ฿นสวนของขຌอมูลทีไเดຌจาก
การสัมภาษณ์ชิงลึกนัๅน จะน าสนอ฿นสวนทีไปຓนขຌอทใจจริงทานัๅน พืไอ฿หຌหในภาพรวม฿นบทบาทของ
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สภากาชาดเทย ฿นการประสานความรวมมือกับภาคีพันธมิตร ฿นกรณีคมปญ MatchไLara  ซึไง
น าสนอละรียบรียงขຌอมูลตางโ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทีไตัๅงเวຌ 

 

ผลการศึกษา การอภิปรายผล ละขຌอสนอนะ 

ผลการศึกษา พบวา มืไอพิจารณาการด านินงาน฿นการจัดหาละการ฿ชຌสตใมซลล์ของ
ศูนย์บริการลหิตหงชาติ สภากาชาดเทย ถือปຓนผูຌมีบทบาทส าคัญ฿นการปຓนกลเก฿หຌความชวยหลือ
กลารา คาซาลอตติ (Lara Casalotti) อยางนຌอย โ ประการ คือ ิแี ปຓนหนึไงชองทาง฿นการ
ประชาสัมพันธ์พืไอ฿หຌประชาชนหันมา฿หຌความส าคัญกับการปຓนอาสาสมัครบริจาคสตใมซลล์ ทัๅงการ
สืไอสารดยตรงกับกลุมปງาหมาย การสืไอสารผานสืไอหลัก ละการสืไอสารผานสืไอทีไผลิตอง ละ ิโี 
การประสานความรวมมือกับภาคีพันธมิตร฿นตางประทศพืไอพิไมอกาส฿นการชวยหลือละหา 
สตใมซลล์ทีไสามารถขຌากันเดຌ฿หຌกับลารา 

 

 
ผนภาพ สดงขัๅนตอนการจัดหาละการ฿ชຌสตใมซลล์ 

ทีไมา๊ ประมวลจากการศึกษา 

 

ตอยางเรกใดี มืไอวิคราะห์฿หຌลึกลงเปกีไยวกับการประสานความรวมมือของสภากาชาดเทย
กับครอบครัวละครือญาติของลารากใปຓนทีไนาสน฿จวา  

 ิแี การขอความชวยหลือ/ประสานความรวมมือกับศูนย์บริการลหิตฯ ของครอบครัวละ
ญาติลาราถือปຓนความพยายาม฿นการสรຌางพันธมิตร฿นการสืไอสารรณรงค์พืไอ฿หຌสามารถเปถึง
กลุมปງาหมาย฿นวงกวຌางละพืไอพิไมอกาส฿นการชวยหลือละหาสตใมซลล์ทีไสามารถขຌากันเดຌ
฿หຌกับลารา ซึไงลักษณะดังกลาวสอดคลຌองกับนวคิดการสืไอสารพืไอการรณรงค์ของ Rogers ละ 
Storey (แ้่็ี นืไองจากศูนย์บริการลหิตฯ ปຓนหนวยงานรัฐพียงหนวยงานดียวทีไดูลรืไองสตใม-

ซลล์฿นประทศเทย อีกทัๅงยังปຓนองค์กรทีไมีความนาชืไอถือละกอตัๅงมาปຓนวลานาน รวมถึงยังมี
ครือขาย฿นการประสานความรวมมือกับภาคีพันธมิตรทัๅง฿นละตางประทศ ฿นกรณีนีๅการขอความ
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ชวยหลือ/ประสานความรวมมือกับศูนย์บริการลหิตฯ จึงชวยกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมายกิดการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมเดຌละขຌาปຓนนวรวมเดຌมากขึๅน รวมถึงยังพิไมความนาชืไอถืออีกดຌวย  

ิโี มืไอพิจารณาคมปญ MatchไLara  ทีไริไมตຌนขึๅน ดยมีถูกผยพรครัๅงรก ผานวิดีอ
คลิป ค ำรองขอจำกครอบครัวเพื่อชวยลำรำ  ฿นวใบเซต์ Match4Lara.com  ละการชร์ลง
฿นสืไอออนเลน์อยาง Facebook: Match4Lara รวมทัๅงสรຌาง Hashtag #Match4Lara บนทวิต
ตอร์ ดยมีคน฿นครอบครัว ละพืไอนโ ชวยกันชร์ละรีทวิตพืไอชวยสืไอสารละกระจายรืไองราว
ออกเป฿หຌมากทีไสุดนัๅน ลักษณะดังกลาวมีความคลຌายคลึงกับงานวิจัยของ John Cass ทีไศึกษารืไอง 
The American Red Cross Embraces Social Media and Improves Its Image with Key 

Audiences  ทีไริไมสรຌางกระสออนเลน์คมปญ ดຌวยการขียนรืไองราวของตัวองลงบนลกซชียล
ละกลายปຓนการกระตุຌน฿หຌคนหันมาสน฿จ ละกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรม฿นทีไสุด ละ
สอดคลຌองกับนวคิดของ Rogers ละ Storey (แ้่็ี กีไยวกับองค์ประกอบ฿นการสรຌางคมปญ 
ละกิดผลตอสังคมหรือบุคคลทีไปຓนกลุมปງาหมาย ดยฉพาะการสะทຌอน฿หຌหในถึง บุคคลทีไเดຌรับ
ผลประยชน์จากผลของการรณรงค์นัๅนโ อาจปຓนเดຌทัๅงคนสงสาร หรือคนรับสาร หรือทัๅงผูຌสงละผูຌรับ
สาร ซึไง฿นกรณีลารานัๅน นืไองจากธอปຓนผูຌปຆวย ทีไดยปกติทัไวเปควรจะนอนรอความชวยหลือจาก
องค์กร ตกลับกลายปຓนธอองนัๅนลุกขึๅนมาปຓนผูຌสงสารละสรຌางคมปญ ดยมีธอละครอบครัว
ปຓนผูຌสงสาร สวนองค์กรกลายปຓนหนวยงานทีไประสานความรวมมือ฿หຌธอทานัๅน ความชืไอมยงกับ
นวคิดการตลาดพืไอสังคม นืไองจากลาราละครอบครัวปຓนนักรณรงค์ดຌวยตัวอง ดยมีการรวบรวม
ขຌอมูล ิGet Information) การระดมสมองละตัๅงปງาหมาย ิBrainstorm & Set Objectives) การ
ก าหนด Theme ละ Key Message การก าหนดกลุมปງาหมาย ิTarget) การกระจายความรวมมือ
ของสภากาชาดเทย ิPartnership) ผลลัพธ์ ิOutcomes) ละการบรรลุผล ิAchievement) ซึไง
ลักษณะดังกลาวสอดคลຌองกับนวคิดของ Kotler ละ Lee (โเแๆี  

กลาวดยสรุป ศูนย์บริการลหิตหงชาติ สภากาชาดเทย ถือปຓนผูຌมีบทบาทส าคัญ฿นการ
ปຓนกลเก฿หຌความชวยหลือกลารา คาซาลอตติ ิLara Casalotti) ทัๅง฿นการปຓนชองทาง฿นการ
ประชาสัมพันธ์ละการประสานความรวมมือกับภาคีพันธมิตร฿นตางประทศ อยางเรกใดี มืไอพิจารณา
การขอความชวยหลือ/ประสานความรวมมือกับศูนย์บริการลหิตฯ ของครอบครัวละญาติลารากใถือ
ปຓนความพยายาม฿นการสรຌางพันธมิตร฿นการสืไอสารรณรงค์พืไอ฿หຌสามารถเปถึงกลุมปງาหมาย฿นวง
กวຌางละพืไอพิไมอกาส฿นการชวยหลือละหาสตใมซลล์ทีไสามารถขຌากันเดຌ฿หຌกับลารามากขึๅน   
อีกทัๅงนอกจากการขอความชวยหลือ/ประสานความรวมมือลຌว ลาราละครอบครัวยังมีการ
ด านินการ฿นฐานะนักรณรงค์ดຌวยตัวองอีกดຌวย 
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ส าหรับขຌอสนอนะจากการศึกษา฿นครัๅงนีๅ พบวา 
แ. จากการศึกษาหนวยงานทีไท าหนຌาทีไ฿นการสืไอสารรณรงค์ ควรพึงบริหารสืไอ฿หม฿หຌขຌากับ

สืไอหลัก หรือสืไอทีไตนองมีอยูเดຌอยางเร พืไอ฿หຌกิดผลประยชน์สูงสุดกับประชาชน 

โ. ผูຌปຆวยรคลหิตหรือบุคคล฿นครอบครัว มืไอกิดหตุการณ์ขึๅน ตຌองมีสติ มีก าลัง฿จ ละตຌอง
มองลก฿นงบวก ละการทีไผูຌปຆวยละครอบครัวลุกขึๅนมา สียงของคนหลานีๅจะดังกวาการทีไรอ
ความชวยหลือจากรงพยาบาล พียงตผูຌปຆวยละรงพยาบาล ยังคงตຌองมีการประสานความรวมมือ
กัน ทีไจะท า฿หຌความหวังของผูຌปຆวย ละครอบครัวมีอยู พืไอจอมตซ์ทีไขຌากัน   

ใ. จากกรณีของลารา คาซาลอตติ ิLara Casalotti) ปຓนกรณีทีไเมเดຌสดง฿หຌหในวา มีการ
จัดการเดຌครืไองนีๅ ทานัๅน ตหลักการวางครงสรຌาง การวางบทบาท จังหวะ฿นการสงสาร 
ิMessage) ยังสามารถปຓนบทรียน฿หຌกับวงการวิชาการเดຌตอเป฿นอนาคต 

ไ. ฿นอนาคตควรมีการประมินถึงผลระยะยาว ิLong term effect) ทีไกิดของกรณีนีๅ 
หลังจากนีๅตอเป กรณีศึกษานีๅเดຌชวยพิไมความรูຌ ิEducate) คน฿นสังคมเทยเดຌมากนຌอยพียง฿ด ละ
จะมีมาตราการอยางเรตอเป฿นอนาคต 
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กลยุทธก์ารสืไอสารการตลาดละการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดป๊อปอัพ การปิดรับ
ขาวสารการประชาสัมพันธ์ ละทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตลาดนัดป๊อปอัพ 

Marketing Communication and Public Relations Strategies of Pop Up 

Market, Consumer’s Exposure and Attitude Toward Pop Up Market 

อนัตต์ตา กลิไนจันทร์2 

บทคัดยอ 

การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ (1) พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดละการ
ประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดปຈอปอัพ ิ2ี พืไอศึกษาการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ละทัศนคติ
ของผูຌบริภคทีไมีตอตลาดนัดปຈอปอัพ ิ3ี พืไอศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับขาวสารการ
ประชาสัมพันธ์ละทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตลาดนัดปຈอปอัพ ดย฿ชຌนวทางการวิจัยบบคุณภาพ
ศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดละการประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดทีไปຓนทีไนิยม 2 หง คือ ดอะ
กรทอຌาท์ดอร์มาร์กใต ละ อาร์ตบຍอกซ์ ดຌวยการสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌจัดตลาดนัดปຈอปอัพจ านวน 2 
ทานละนักการตลาดจ านวน 1 ทาน ละ฿ชຌบบสอบถามออนเลน์จ านวนทัๅงหมด 400 ชุด บงปຓน
ตลาดนัดปຈอปอัพดอะกรทอຌาท์ดอร์ จ านวน 200 ชุดละตลาดนัดปຈอปอัพอาร์ตบຍอกซ์จ านวน 200 
ชุด พืไอศึกษาถึงการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ละทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตลาดนัดปຈอป -

อัพ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ละทัศนคติของผูຌบริภค
ทีไมีตอตลาดนัดปຈอปอัพ 

ผลการวิจัยชิงคุณภาพพบวา (1) ตลาดนัดปຈอปอัพทัๅงสองหงลือก฿ชຌพียงสืไอ฿หม฿นการ
ประชาสัมพันธ์ขาวสาร (2) ตลาดนัดปຈอปอัพทัๅงสองหงมีการก าหนดกลยุทธ์฿นการสืไอสารการตลาด
เป฿นนวทางดียวกัน ดยมีการก าหนดรูปบบละอกลักษณ์ หลักการลือกสถานทีไ ก าหนด
ระยะวลา฿นการประชาสัมพันธ์ การก าหนดครืไองมือ฿นการสืไอสาร ละการรวมมือกับองค์กรทีไสนับสนุน  

ผลการวิจัยชิงปริมาณพบวา ดยภาพรวมการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ของตลาด
นัดปຈอปอัพพบหในขาวสารผานทางฟซบุຍกฟนพจละการสืไอสารบบปากตอปาก฿นระดับนานโ
ครัๅง ละมีทัศนคติดยรวมอยู฿นระดับมาก ผูຌบริภคลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันจะมีการ
ปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ทีไตกตางกัน ละผูຌบริภคทีไมีระดับการศึกษาละรายเดຌทีไตกตาง
กัน จะมีทัศนคติตอตลาดนัดปຈอปอัพตกตางกัน ละการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภคตอตลาดนัดปຈอปอัพ             
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสืไอสารการตลาด, การประชาสัมพันธ์, การปຂดรับขาวสาร, ทัศนคติของ
ผูຌบริภค, ตลาดนัดปຈอปอัพ 

                                                                        

2 อนัตต์ตา กลิไนจันทร์ หลักสูตรนิทศศาสตร์มหาบณัฑติ คณะนิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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Abstract 

 The purpose of this research is to (1) to study the marketing 

communication strategies and public relations of the pop-up market. (2) To study 

consumer exposure, public relations, and consumer attitudes towards the pop-up 

market. (3) To study the relationship between exposure, public relations, and 

consumer attitudes toward the pop-up market. Using quality research methods, 

strategies, communication, marketing and public relations of two popular fleets, The 

Great Outdoors and Art Box, with in-depth interviews, the number of popup 

marketers. 2 persons and 1 marketer and 400 online questionnaires. 

 The results of qualitative research showed that (1) Both pop-ups have used 

only new media to promote news. (2) Both pop-ups have the same marketing 

communication strategy. With style and identity. Location selection Set time for 

public relations. Defining communication tools and cooperation with supporting 

organizations.  

 The results of Quantitative research found that Overall, exposure to 

publicity in the pop-up market has seen the news through Facebook, Facebook fan 

page and word-of-mouth. And overall attitudes were at a high level. Different 

demographic characteristics will have different exposure to publicity. And consumers 

with different education levels and incomes. There will be different attitude towards 

the popup market. And public relations exposure is correlated with consumer 

attitudes towards the pop-up market. 

Keywords: Strategy, Marketing communication, Public relations, Exposure, Attitude, 

Pop-up market 
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ทีไมาละความส าคัญ 

 ปัจจุบันความตຌองการละพฤติกรรมของผูຌบริภคดยฉพาะกลุมวัยรุนละวัยท างานตอ
สินคຌาอุปภคบริภคกิดความปลีไยนปลงเป มีการลือกซืๅอละ฿ชຌสินคຌาทีไค านึงถึงภาพลักษณ์ละ
รูปบบการ฿ชຌชีวิต พืไอสะทຌอนความปຓนตัวตนมากกวาการลือก฿ชຌจากคุณประยชน์ของสินคຌาปຓน
ส าคัญ  นอกจากนัๅนผูຌบริภคกลุมนีๅยังชืไนชอบความปลก฿หมละความตกตาง เมวาจะปຓนรืไองของ
การพัฒนาสินคຌา รูปบบสินคຌาทีไปลก฿หม รวมเปถึงชองทางการจัดจ าหนายสินคຌา จากดิมทีไมืไอ
ตຌองการลือกดูหรือซืๅอสินคຌานัๅนจ าปຓนตຌองเปทีไรຌานคຌาทานัๅน ตอมาเดຌมีการพัฒนามาปຓนการ
จ าหนายอีกรูปบบทีไปຂดพียงครัๅงคราว ดยการจัดพืๅนทีไพืไอจัดจ าหนายสินคຌาอุปภคบริภคทีไมีความ
ฉพาะกลุมมากขึๅน หรือทีไรียกวา ตลาดนัด (Pop up market) ซึไงปຓนนวคิดทีไกิดขึๅนพืไอ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคทีไชอบลือกดูสินคຌาผานชองทางออนเลน์ พืไอ฿หຌเดຌพบหในสินคຌา
จริง ซึไงสวน฿หญมักปຓน฿นรูปบบสินคຌาเลฟ์สเตล์ (Lifestyle) ซึไงก าลังปຓนทีไนิยมปຓนอยางมาก฿น
ปัจจุบัน 

ตลาดนัดรูปบบ฿หมนีๅ อาจมีชืไอรียกตกตางกันเป ชน ตลาดนัดปຈอปอัพ ฟลี มาร์กใต 
ิFlea marketี หรือ ตลาดอีวຌนท์ ปຓนตຌน ตอยางเรกใตามรูปบบการจัดงานจะมีลักษณะคลຌายกัน 
คือปຓนการรวบรวมอาสินคຌาหลากหลายชนิดมาเวຌ฿นสถานทีไ฿ดสถานทีไหนึไงภาย฿นระยะวลา
ประมาณ 2-3 วัน ฿นชวงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ละ฿นการจัดงานตละครัๅงจะปลีไยนคอนซใปต์ละ
สถานทีไจัดงาน฿หຌเมซๅ ากัน ชน บางตลาดนัดปຈอปอัพจะ฿ชຌคอนซใปต์ส าหรับธุรกิจสินคຌารักษ์ลก หรือ
มีการจัดคอนสิร์ตละกิจกรรมอืไนโควบคู฿นงานดຌวย รวมถึงอาจมีการชิญธุรกิจของผูຌมีชืไอสียง     
คนดังขຌารวมงาน พืไอปຓนการดึงดูด฿หຌมีผูຌสน฿จมากขึๅน ละทีไส าคัญตลาดนัดปຈอปอัพ฿นประทศเทย
ยังปຓนหลงรวมสินคຌาบรนด์เทยของคนรุน฿หมทีไผลิตละออกบบอง ซึไงจะนຌนปຓนสินคຌาทีไมี
คุณภาพละบบทีไฉพาะตัวทีไเมซๅ า฿คร (SME Thailand, 2014ี 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พืไอศึกษากลยุทธ์การสืไอสารการตลาดละการประชาสัมพันธ์ ของตลาดนัดปຈอปอัพ 

2. พืไอศึกษาการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ละทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตลาดนัดปຈอปอัพ  
3. พืไอศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวางการประชาสัมพันธ์ละทัศนคติทีไมีตอตลาดนัดปຈอปอัพของ

ผูຌบริภค 

  



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆแ) 13 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยรืไอง กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดละการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดปຈอปอัพ การ
ปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ละทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตลาดนัดปຈอปอัพ   เดຌบงการวิจัย
ปຓน  2 สวน กลาวคือ ฿นสวนรกปຓนการศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดปຈอปอัพ ดย

วิธีการสัมภาษณ์บบจาะลึก (Inูdepth Interview) กับผูຌจัดตลาดนัดปຈอปอัพทีไกีไยวขຌอง฿นการ
วางผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รูปบบละอกลักษณ์ของตลาดนัดปຈอปอัพ ทีไละ 1 ทาน รวม
ปຓน  2 ทานละนักการตลาดจากมุมมองภายนอกธุรกิจการจัดตลาดนัดปຈอปอัพ 1 ทาน รวมทัๅงสิๅน
จ านวน 3 ทาน ดยท าการกใบขຌอมูล฿นชวงดือนธันวาคม พ  .ศ .  2559 ถึง มกราคม พ  .ศ  .  2560  สวน
ทีไสอง ปຓนการศึกษาการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ ละทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตลาดนัด  
ปຈอปอัพ ปຓนการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Studyี ดยวิธีการส ารวจ  ิSurvey Research)  
บบวัดครัๅงดียว (Oneูshot Descriptive study)  ดย฿ชຌวิธีการกใบบบสอบถามออนเลน์ ิOnline 

Questionnaire)  ปຓนครืไองมือ฿นการกใบรวบรวม ดยตลาดนัดปຈอปอัพดอะกรทอຌาท์ดอร์มาร์กใต 
ิThe Great Outdoor Market) จ านวน 200 ชุด ละตลาดนัดปຈอปอัพอาร์ตบอกซ์ ิArtboxี 
จ านวน 200 ชุด ชนกัน จากนัๅนจึงน าบบสอบถามทัๅงสิๅน 400 ชุด ละประมวลขຌอมูลดยการ฿ชຌ
ปรกรมคอมพิวตอร์ส ารใจรูป SPSS (Statistical Package for the Social Scienceี for 

WINDOWS 

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาชิงคุณภาพ฿นประดในกลยุทธ์การสืไอสารละการประชาสัมพันธ์ตลาดนัด     
ปຈอปอัพ พบวา มีทิศทาง฿นการก าหนดกลยุทธ์ละการประชาสัมพันธ์เป฿นนวทางดียวกัน 
ดังตอเปนีๅ  

1. ประวัติความปຓนมาของตลาดนัดปຈอปอัพ ตลาดนัดปຈอปอัพดอะกรทอຌาท์ดอร์มาร์กใต 

(The great outdoor market) ละตลาดนัดปຈอปอัพอาร์ตบຍอกซ์ (Artbox) ทัๅงสองหง ริไมจัดขึๅน
฿นชวงป พ.ศ.2557- 2558 ดยกิดขึๅนจากนวคิดของกลุมวัยรุนทีไมีความคิดสรຌางสรรค์ ละหในวา฿น
ชวงวลานัๅนยังเมมีตลาดนัดทีไมีคอนซใปต์หรือนวคิด฿นการจัดงานทีไมีอกลักษณ์ทีไดนชัด รวมถึง
อยากสรຌางพืๅนทีไสาธารณะ (public space) ทีไขຌา฿จเลฟ์สเตล์ (lifestyle) บบคนมือง ซึไงจะปຓน
สถานทีไทีไรวมสินคຌาประภทสืๅอผຌา ฟชัไน งานศิลปะ ละอาหารทีไมีความปลก฿หม  

2. การก าหนดกลุมปງาหมาย ตลาดนัดปຈอปอัพดอะกรทอຌาท์ดอร์มาร์กใต มีกลุมผูຌบริภคละ
กลุมผูຌชารຌานปງาหมายหลัก คือ กลุมคนทีไสน฿จสินคຌาทีไนຌนดຌานการออกบบ ิdesign) สวนตลาด
นัดปຈอปอัพ อาร์ตบຍอกซ์ คือกลุมวัยรุนตอนตຌนถึงตอนปลาย ทีไมีอายุตัๅงต 18-26 ป พราะวาปຓนชวง
อายุทีไยังติดตามกระส ละมีความคิดสรຌางสรรค์฿หมโ ละชาวตางชาติทีไมาทองทีไยว฿นประทศเทย 
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3. การก าหนดกลยุทธ์฿นการสืไอสารการตลาดละการประชาสัมพันธ์รูปบบละอกลักษณ์          
3.1) รูปบบละอกลักษณ์ ตลาดนัดปຈอปอัพทัๅงสองหงมีรูปบบดยรวมทีไคลຌายกัน คือ 

ปຓนงานทีจัดสดงละจ าหนายสินคຌาประภทตางโ ฿นรูปบบเลฟ์สเตล์ ิlifestyle) ของคน
มืองทีไทันสมัย มีนวคิด (Concept) ฿นการจัดงานตละครัๅงตกตางกัน ดยประกอบเป
ดຌวยรຌานประภทฟชัไน ศิลปะ ดนตรี ละอาหาร ซึไงทุกโรຌานจะน าสนอสินคຌาทีไปลก฿หม
ละมีอกลักษณ์ปຓนของตนอง  

3.2) การลือกสถานทีไจัดงาน ตลาดนัดปຈอปอัพทัๅงสองหงมีหลักส าคัญ฿นการลือกสถานทีไ
จัดงาน คือ สถานทีไจัดงานจะตຌองอยู฿นตัวมืองของกรุงทพมหานครทีไการคมนาคมสะดวก 
ละมีทีไจอดรถทีไรองรับทัๅงกลุมผูຌชารຌานคຌาละกลุมผูຌบริภค หรืออยู฿กลຌกับรถเฟฟງา หรือ
ปຓนพืๅนทีไทีไยังเมคอยปຓนทีไรูຌจัก (Hidden space) 

3.3) การลือก฿ชຌสืไอพืไอการประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดปຈอปอัพทัๅงสองหง ลือก฿ชຌสืไอ฿หม
ปຓนหลัก เดຌก สืไอออนเลน์ ประกอบเปดຌวย ฟซบุຍกฟนพจ อินสตากรม ยูทูบ การขียน
ประชาสัมพันธ์จากส านักขาวฝຆายออนเลน์ การขียนประชาสัมพันธ์จากผูຌทรงอิทธิพลบนสืไอ
สังคมออนเลน์ ละมีการ฿ชຌการสืไอสารบบปากตอปาก 

3.4) ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดปຈอปอัพมีหลักการ฿นการประชาสัมพันธ์
จะริไมด านินการกอนจะริไมจัดงานปຓนระยะวลาประมาณ 2-3 ดือน ดยประชาสัมพันธ์
ผานสืไอออนเลน์ ละซชียลมีดียตาง โ 

3.5) การจัดกิจกรรมทางการตลาด ตลาดนัดปຈอปอัพทัๅงสองหงมีการ฿ชຌกิจกรรมทาง
การตลาด เดຌก กิจกรรมดຌานศิลปะ ละกิจกรรมดຌานดนตรี ชน การวาดภาพหมือน ละ 
การจัดคอนสิร์ต 

ผลการวิจัยชิงปริมาณ รืไองการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดปຈอปอัพ
พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญเมติดตามขาวสารผานฟนพจฟซบุຍกละอินสตากรม กลุมตัวอยางเม
คยพบหในการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดปຈอปอัพผานสืไอวใบเซด์สาธารณะ สืไอบลใอกสาธารณะ ิBlog) 
ละสืไอซชียลมีดียของรຌานคຌาทีไจะมาจ าหนายภาย฿นงาน  ความถีไ฿นปຂดรับขาวสารของตลาด The 

great outdoor market ดยภาพรวมอยู฿นระดับนานโครัๅง ดยปຂดรับขาวสารจากหลงสืไอบุคคล 
(พืไอน,ฟน,สมาชิก฿นครอบครัว หรือบุคคล฿กลຌชิดี  

ผลวิคราะห์ทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอตลาดนัดปຈอปอัพ พบวากลุมตัวอยางมี  (1) ทัศนคติ
กีไยวกับตลาดนัดปຈอปอัพ ดຌานสถานทีไจัดงาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก (2) ชวงวลา฿นการจัด
ตลาดนัดปຈอปอัพ (16.00-22.00 น.ี มีความหมาะสมดี (3) ดຌานรຌานคຌาประภทสืๅอผຌาฟชัไนภาย฿น
งาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก (4) การจ าหนายสืๅอผຌาทีไมีคุณภาพ ดຌานรຌานคຌาประภทสินคຌา    
เลฟ์สเตล์ (Lifestyle) ภาย฿นงาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก (5) การจ าหนายสินคຌาเลฟ์สเตล์ทีไ
สวยงาม นารัก ดຌานรຌานคຌาประภทอาหารละครืไองดืไมภาย฿นงาน ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก (6) 
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รຌานอาหารภาย฿นตลาดนัดปຈอปอัพ มีหนຌาตานารับประทาน ละกลุมตัวอยางมีความหในกีไยวกับ
ความรูຌสึกพึงพอ฿จตอการจัดงานตลาดนัดปຈอปอัพ market ดยภาพรวมอยู฿นระดับมาก ละ(6) การ
ปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดปຈอปอัพ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผูຌบริภคตอ
ตลาดนัดปຈอปอัพ 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยรืไองกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดละการประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดปຈอป
อัพ อภิปรายเดຌวากลยุทธ์การลือก฿ชຌสืไอ฿หม ละกลยุทธ์การตลาดกับการลือก฿ชຌครือขายสังคม
ออนเลน์ (Social Networking) ฿นการประชาสัมพันธ์ นืไองจากตลาดนัดปຈอปอัพมีการลือก฿ชຌ
ครืไองมือสืไอสารประภทสืไอออนเลน์ปຓนสืไอหลัก฿นการประชาสัมพันธ์ ซึไงมีความสอดคลຌองกับ ธีรยุส 
วัฒนาศุภชค (2551) เดຌกลาวถึง ปัจจัยทีไท า฿หຌสืไอ฿หมมีอิทธิพล฿นการสืไอสารมากขึๅน เดຌก ปัจจัย
ดຌานความพรຌอมของกลุมปງาหมาย ซึไงประกอบเปดຌวย พฤติกรรมทีไมีการ฿ชຌอินทอร์นใตมากขึๅน ดใก
รุน฿หมมีการสรຌางครือขาย฿นสังคมออนเลน์ปຓนของตนองมากขึๅน สามารถขຌาถึงครือขายสังคม
ออนเลน์เดຌมากยิไงขึๅน สอดคลຌองกับ สุมาลี สังข์ศรี ละคณะ (2548) ศึกษารืไอง การจัดการการ
รียนรูຌตลอดชีวิต: พิพิธภัณฑ์  พบวา การประชาสัมพันธ์ทีไดีควรมีการขຌาถึงกลุมปງาหมายดยตรง 
ชน การประชาสัมพันธ์ถึงตัว ซึไงสืไอ฿หมสามารถขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌบบรายบุคคล สอดคลຌองกับ
การศึกษาของ สกสรร สายสีสด (2549) ทีไเดຌกลาววา สืไอ฿หมละครือขายสังคมออนเลน์ปຓน
ชองทางทีไสามารถติดตอกันเดຌอยางรวดรใว ปຓนสืไอทีไสามารถขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌตลอด 24 ชัไวมง 
฿หຌขຌอมูลเดຌมากกวาสืไออืไน โ ทัๅง ขຌอความ ภาพ ละสียง รวมถึงสามารถสืไอสารเดຌกวຌางขวางทัไวลก 

 กลยุทธ์ของการสืไอสารบบปากตอปาก ตลาดนัดปຈอปอัพมีการสืไอสาร฿นลักษณะของการ
สืไอสารบบปากตอปาก ฿นการบอกตอของกลุมผูຌบริภคละกลุมผูຌชารຌานคຌา ซึไงปຓนการพูดถึง฿น
ขຌอดีของตลาดนัดปຈอปอัพตละหง฿นลักษณะการชิญชวน฿หຌมารวมงาน ซึไงสอดคลຌองกับ 

Willmshurst  (1990) เดຌกลาววาการสืไอสารบบปากตอปาก ปຓนการรวบรวมการ฿ชຌสืไอหลากหลาย
ชนิดพืไอประยุกต์฿ชຌขຌาดຌวยกัน ชน การสรຌางกระสพืไอ฿หຌกลุมผูຌบริภคบอกตอกันอง (Buzz 

Marketing) การสรຌางกระส฿หຌบอกตอกันผานทางอินทอร์นใต (Viral Marketing) หรือการสรຌาง
กระสผานสังคมทຌองถิไนหรือรากหญຌา (Grassroots Marketing) พราะอิทธิพลของการท างาน
รวมกันของสืไอบุคคล (Influencer) ละครือขายสังคมออนเลน์ (Social Media Marketing) 

สามารถพิไมคุณคา฿หຌกับขຌอมูลขาวสารเดຌปຓนอยางดี 

จากผลการวิจัยสรุปเดຌวาการปຂดรับของตลาดนัดปຈอปอัพพบวา ผูຌบริภคทีไมีอายุละรายเดຌ 
ตกตางกัน จะมีการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ตกตางกัน นืไองจากกลุมผูຌบริภคทีไมีอายุ
ตกตางกัน ยอมมีการปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์จากฟซบุຍกฟนพจของตลาดนัดปຈอปอัพ
อาร์ตบຍอกซ์ทีไตกตางกัน ตามทีไ Willan D. Brook (1971) เดຌกลาววาอายุของผูຌรับสารปຓนผลทีไท า฿หຌ
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ความคิด ละพฤติกรรมการปຂดรับขຌอมูลขาวสารตกตางกัน ดยผูຌทีไมีอายุมากกวามักปຂดรับขาวสาร
การตาง โ พืไอ฿ชຌ฿นลักษณะของการคຌนควຌาละหาขຌอมูลขาวสาร ฿นขณะทีไวัยหนุมสาวจะมีการ
ปຂดรับสารพืไอความบันทิงมากกวาผูຌทีไมีอายุมากกวา กลุมผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตกตางกัน มีการ
ปຂดรับขาวสารการประชาสัมพันธ์ตกตางกัน ดังทีไ ปรมะ สตะวทิน (2538) กลาววา รายเดຌมี
ความส าคัญตอผูຌรับสารดยผูຌทีไมีรายเดຌมาก จะมีอกาส฿นการขຌาถึงทคนลยีละขาวสารการ
ประชาสัมพันธ์ตาง โ เดຌมากกวาผูຌทีไมีรายเดຌนຌอย ละมัก฿ชຌสืไอ฿นการสวงหาขຌอมูลขาวสารทีไ
ครงครียดกวา ชน ขาวสารบຌานมือง ปัญหาสังคมศรษฐกิจ หรือบทบรรณาธิการตาง โ 

 ตลาดนัดปຈอปอัพทัๅงสองหง มีทัศนคติทีไตกตางกัน  ดยตลาดนัดปຈอปอัพอาร์ตบຍอกซ์ จาก
ผลการพิสูจน์สมมติฐานพบวา ผูຌบริภคทีไมีพบวาระดับการศึกษา ละรายเดຌ ของกลุมตัวอยางทีไ
ตกตางกันมีทัศนคติตอตลาดนัดปຈอปอัปทีไตกตางกัน สอดคลຌองกับ Burgoon ิอຌางถึง฿น ปรมะ 
สตะวทินี เดຌกลาววา ระดับการศึกษามีผลตอทัศนคติของผูຌบริภคทีไตกตางกัน นืไองจากระดับ
การศึกษาทีไตกตางกันจะสงผลระดับความรูຌ ส านึกคิด ละอุดมการณ์ทีไตกตางกันออกเป ผูຌทีไมี
ระดับการศึกษาสูงกวาจะขຌา฿จ฿นรืไองราวตางโเดຌดีกวา ชืไอถือสิไงตาง โ คอยขຌางยาก ละวิคราะห์
ขຌอมูลตาง โ มากกวา ละรายเดຌทีไตกตางกันท า฿หຌทัศนคติของผูຌบริภคทีไตกตางกัน สอดคลຌองกับ 
ศิริวรรณ สรีรัตน์ ละคณะ ิโ5ใๆี เดຌกลาววา หตุจูง฿จ฿นการตัดสิน฿จ฿ชຌบริการซๅ า โ มีจุดริไมตຌน
จากปัจจัยการกระตุຌนทีไขຌามา฿นความรูຌสึกนึกคิดของผูຌบริภค ซึไงความรูຌสึกนึกคิดจะมีอิทธิพล฿น
ลักษณะตางโ จึงกิดการตอบสนองออกมาปຓนความพึงพอ฿จหรือการตัดสิน฿จซืๅอ ซึไงสอดคลຌองกับ 
ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์ ิ2556) ทีไศึกษารืไองทัศนคติของผูຌบริภคทีไมีตอธุรกิจขายสินคຌาละบริการ
ผานออนเลน์ พบวา ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตางกัน จะมีทัศนคติตอธุรกิจขายสินคຌาละบริการผานสืไอ
ออนเลน์ตกตางกัน 

ขຌอสนอนะการวิจัย 

แ. จากผลการศึกษาพบวาสืไอประชาสัมพันธ์ทีไทางตลาดนัดปຈอปอัพปຈอปอัพทัๅง 2 หง เดຌก 
ตลาดนัดปຈอปอัพ The great outdoor market ละตลาดนัดปຈอปอัพ Artbox ฿ชຌนัๅน ยังเมสามารถ
ขຌาถึงกลุมลูกคຌาปງาหมายเดຌ นืไองจากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเมคยติดตามละเมคยพบ
หในสืไอประชาสัมพันธ์บางชองทาง ดังนัๅน ทางผูຌประกอบการตลาดนัดปຈอปอัพปຈอปอัพทัๅงตลาดนัดปຈ
อปอัพ The great outdoor market ละตลาดนัดปຈอปอัพ Artbox จึงควรท าการปรับปรุงสืไอ
ประชาสัมพันธ์ละก าหนดกลยุทธ์฿นการประชาสัมพันธ์พิไมติม 

2.  จากผลการศึกษาพบวาทัศนคติละความพึงพอ฿จของกลุมลูกคຌาปງาหมายทัๅงตลาดนัดปຈ
อปอัพ  The great outdoor market ละตลาดนัดปຈอปอัพ  Artbox อยู฿นระดับทีไสูง ดังนัๅน
ผูຌประกอบการตลาดนัด ปຈอปอัพ  The great outdoor market ละตลาดนัดปຈอปอัพ  Artbox จึง
ควรท าการพิไมกลยุทธ์พืไอดึงดูดละรักษาลูกคຌาปງาหมาย 
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การปิดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมตอครงการบຌานประชารัฐ 

ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 
Media Exposure, Knowledge, Attitude and Behavioral Towards 

The Baan Pracha Rat  Project 
ภพธร วุฒิหาร3 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌม
พฤติกรรมตอครงการบຌานประชารัฐของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  ปຓนการวิจัยชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ดย฿ชຌรูปบบการวิจัยชิงส ารวจ (Survey Research) ซึไงกลุมตัวอยาง
ปຓนผูຌทีไคยปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ ฿นรอบ ๆ ดือนทีไผานมา ละอาศัยอยู฿นขต
กรุงทพมหานคร 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญปຓนพศหญิง มีอายุระหวาง โ่ -ใ5 ป มี
การศึกษา฿นระดับปริญญาตรี มีรายเดຌตอดือนระหวาง แ5,เเแ - โ5,เเเ บาท มีปຂดรับสืไอกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐจากสืไออินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์ก ปຓนอันดับทีไ แ ละสืไอทรทัศน์ปຓน
อันดับทีไ โ ดยปຓนการปຂดรับประภทขาวสาร฿นรืไองราคาทีไอยูอาศัยมากทีไสุด กลุมตัวอยางสวน฿หญ
มีระดับความรูຌทีไมีตอครงการบຌานประชารัฐ฿นระดับนຌอย กลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับทัศนคติ
ดยรวมตอครงการบຌานประชารัฐ฿นชิงบวก มีนวนຌมพฤติกรรมทีไจะขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ 
฿นระดับตัๅง฿จปานกลาง นอกจากนีๅยังพบวา ลักษณะประชากรทีไตกตางกัน มีระดับความถีไ ิครัๅง/
ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ แ ิอินทอร์นใต/ซชียล
นใตวิร์กี ตกตางกัน ฉพาะ อายุ อาชีพ ละรายเดຌ สวนพศ ละระดับการศึกษา ทีไตกตางกัน มี
ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอเมตกตางกัน ละลักษณะประชากรทีไตกต างกัน มี
ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ โ 
ิทรทัศน์ี ตกตางกัน ฉพาะ ระดับการศึกษา ละอาชีพ สวนสวนพศ อายุ ละรายเดຌ ทีไตกตาง
กัน มีระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอเมตกตางกัน ฿นขณะทีไระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี 
฿นการปຂดรับขาวสารจากสืไออันดับทีไ 1 (อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี เมมีความสัมพันธ์กับความรูຌ
กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ ตางจากระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับขาวสาร จากสืไอ
อันดับทีไ โ ิทรทัศน์ี มีความสัมพันธ์กับความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ ดยมีความสัมพันธ์กัน
ตไ า สวนระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับขาวสาร จากสืไออันดับทีไ แ ิอินทอร์นใต/ซชียล
นใตวิร์กี ละอันดับทีไ โ ิทรทัศน์ี เมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติดยรวมกีไยวกับครงการบຌาน

                                                                        

3 นักศึกษาปริญญาท สาขาวิชาสืไอสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประชารัฐ ฿นดຌานความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กับทัศนคติดยรวมกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐ มีความสัมพันธ์กันตไ า฿นทุกดຌาน ยกวຌนดຌานผลิตภัณฑ์ นอกจากนีๅทัศนคติ
ดยรวมกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กับนวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการ
บຌานประชารัฐ ดยมีความสัมพันธ์กันปานกลาง฿นทุกดຌาน 

 

ค าส าคัญ: การปຂดรับสืไอ, ความรูຌ, ทัศนคต,ิ นวนຌมพฤติกรรม, ครงการบຌานประชารัฐ 
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Abstract 

 The purpose of this study is to investigate the exposure, knowledge, 

attitude and behavioral towards The Baan Pracha Rat project of people in Bangkok, 

which means that the research would be based on Quantitative Research by the 

survey. 

 The study found that the majority were female, aged between 28-35 

years, education degree, monthly income, between 15,001-25,000 baht. The media 

about the project home state people from the media internet/social network is a 

sequence of 1 and television ranked 2 by is an open type information that the price 

of housing the most. Most of their knowledge towards the Baan Pracha Rat project at 

a low level. Most subjects with positive attitude towards the Baan Pracha Rat project 

positive. The behavioral tendencies to participate the Baan Pracha Rat project at 

intended medium also is also that the different population with frequency 

(times/month) in the media about the Baan Pracha Rat project from media ranks 1 

(internet/social network) are different. Specifically, age, occupation and income, sex 

and education level, different levels of frequency (times/month) of exposure were 

not significantly different and the population characteristics of different levels of 

frequency (times/month) in the media about the project assignment state people 

from media ranks 2 (television). In specific, a specialized education level and 

occupation, sex, age and income differences with frequency (times/month) of 

exposure were not significantly different. While the frequency (times/month) in the 

exposure of media ranks 1 (internet/social network). The relationship with knowledge 

about the project home state people, different from the frequency (times/month) in 

the exposure of media ranked 2nd (television) which is related to the knowledge 

about the project. 

 

Keyword: media exposure, knowledge, attitude, behavioral, The Baan Pracha Rat 

project 
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ทีไมาละความส าคัญ 

 ปัจจุบันประทศเทยมีการพัฒนาอยางรวดรใวท า฿หຌครงสรຌางศรษฐกิจ สังคม การมือง 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผูຌคนปลีไยนเปอยางมาก ประกอบกับบริบทวดลຌอมของลกปลีไยนเปอยาง
รวดรใวละสงผลมาสูการปลีไยนปลงภาย฿นประทศ ความทຌาทายทีไส าคัญคือ ความสามารถ฿นการ
ปรับตัวของภาคสวนตางโ ฿นสังคม฿หຌสอดคลຌองกับการปลีไยนปลง ภาครัฐปຓนสถาบันทีไก ากับดูล
กลเกการพัฒนาละก ากับทิศทางการพัฒนาประทศผานการก าหนดนยบายละด านินนยบาย฿น
ทุกมิต ิ

 มิติดຌานทีไอยูอาศัย ปຓนอีกมิติหนึไงทีไนาสน฿จ นืไองจากการขยายตัวของจ านวนประชากร ละ
การอพยพหรือยຌายถิไนฐานมาท างานหรือประกอบอาชีพ฿นมืองหลวง คือ กรุงทพมหานคร ละขต
ปริมณฑล สงผล฿หຌกิดการกระจุกตัวของประชากร ละมีความหนานนพิไมขึๅนรืไอยโ ความตຌองการ
ดຌานทีไอยูอาศัยมีปริมาณพิไมขึๅนอยางตอนืไองชนกัน จะหในเดຌจากขຌอมูลสถิติกีไยวกับสินชืไอทีไอ ยู
อาศัย ป พ.ศ. โ5ใ็-โ55็ ทัไวประทศ ดังภาพทีไ แ.แ 

 

 
ภาพทีไ แ.แ สดงผนภูมิสินชืไอทีไอยูอาศัยบุคคลทัไวเปคงหลือ ป พ.ศ. โ5ใ็-โ55็ ทัไวประทศ 

ดย ศูนย์ขຌอมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงคราะห์ 

 

 ทัๅงนีๅ ปัญหาดຌานทีไอยูอาศัยรืไองทีไทุกรัฐบาลตระหนักละ฿หຌความส าคัญ฿นการกຌเขปัญหา
การขาดคลนหรือความเมพียงพอตอความตຌองการทีไอยูอาศัยของประชาชน ดยฉพาะผูຌมีรายเดຌ
นຌอย ปัญหาของทีไอยูอาศัยทีไเมเดຌมาตรฐาน ละความเมมัไนคง฿นทีไดิน หรือการเมมีกรรมสิทธิ์฿นการ
อยูอาศัยรัฐบาลเดຌขຌามาสงสริมการผลิตทีไอยูอาศัย ละกຌเขปัญหาขาดคลนความตຌองการทีไอยู
อาศัย  ดยการจัดตัๅงการคหะหงชาติ มืไอ แโ กุมภาพันธ์ พ.ศ. โ5แๆ พืไอท าหนຌาทีไหลัก฿นการ
พัฒนาทีไอยูอาศัย฿หຌกับประชาชนทัไวเปทีไมีรายเดຌนຌอยละรายเดຌปานกลาง ละ฿หຌธนาคารอาคาร
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สงคราะห์ปຓนสถาบันการงินทีไมีบทบาทหลัก฿นการปຓนธนาคารฉพาะกิจพืไอการ฿หຌสินชืไอกผูຌซืๅอทีไ
อยูอาศัย฿นกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอย ซึไงการขຌามากຌเขปัญหานัๅนมีตัๅงตการสรຌางทีไอยูอาศัยทีไราคาเมพง 
ดยมีงืไอนเขละขຌอจ ากัดตางโ พืไอ฿หຌกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอยสามารถขຌาถึงทีไอยูอาศัยหลานีๅเดຌงายยิไงขึๅน 
หรือการสนับสนุนดຌานงบประมาณลຌว฿หຌองค์กรของภาครัฐ ออกมา฿นชิงนยบายสนับสนุนปຓน
มาตรการชวยหลือทางการงินกกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอย  

 ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไอยูอาศัย แเ ป ิพ.ศ. โ55้-โ5ๆ่ี  ของรัฐบาลดยคณะ
รักษาความสงบหงชาติ ิคสช.ี อันมีพลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา ปຓนนายกรัฐมนตรี เดຌตัๅงปງาหมาย
พืไอชวยหลือดຌานทีไอยูอาศัยกผูຌมีรายเดຌนຌอยกวา โ.็ ลຌานครัวรือนทัไวประทศ จาก ไ.ๆ ลຌาน
ครัวรือน  ซึไงตามผนยุทธศาสตร์นีๅเดຌระบุ฿น กลุมปງาหมายกลุมทีไ แ กลุมผูຌมีรายเดຌนຌอยทัไวเปทีไยัง
เมมีกรรมสิทธิ์฿นทีไอยูอาศัย  ละ ผนงานหลักทีไ แ.ไ ผนความรวมมือกับภาคอกชน฿นการ
พัฒนาทีไอยูอาศัย จ านวนรวม แุแใุ้็ไๆ หนวย ด านินการดยกระทรวงการคลัง ผานมาตรการ
สนับสนุนตางโ ละการคหะปຓนผูຌสนับสนุนการด านินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง   

 ฿นการนีๅ ฿นทีไประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. โ55่ มาตรา ไ ิแโี มืไอวันทีไ โโ มีนาคม พ.ศ. 
โ55้ มีมติหในชอบ฿นการจัดตัๅง ครงการบຌานประชารัฐ  ตามผนยุทธศาสตร์ดังกลาว ดย฿หຌ
กระทรวงการคลังก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละก าหนดธนาคารทีไขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ
ประชาสัมพันธ์ ละ฿หຌขຌอมูลครงการกประชาชน  

 ครงการบຌานประชารัฐ ิขาวกระทรวงการคลัง, ฉบับทีไ ใ่/โ55้, ประจ าดือน มีนาคม 
โ55้ี จัดท าขึๅนพืไอการสนับสนุนประชาชนทัไวเปดยฉพาะผูຌมีรายเดຌนຌอย ขຌาราชการพลรือน ทหาร 
ต ารวจ ละบุคลากรทางการศึกษา ละผูຌทีไมีรายเดຌเมนนอนหรืออาชีพอิสระทีไเมคยมีกรรมสิทธิ์฿น
ทีไอยูอาศัยมากอน฿หຌสามารถมีทีไอยูอาศัยปຓนของตนอง฿นระดับราคาทีไเมสูงนัก ละหมาะสมกับ
ศักยภาพของประชาชนตละกลุม คณะรัฐมนตรีจึงเดຌมีมติหในชอบกรอบการด านินครงการบຌาน
ประชารัฐ ดย฿หຌสถาบันการงินของรัฐ เดຌก ธนาคารอาคารสงคราะห์ ธนาคารออมสิน ละ
ธนาคารกรุงเทย จ ากัด ิมหาชนี สนับสนุนสินชืไองืไอนเขผอนปรนทัๅงสินชืไอพืไอพัฒนาครงการทีไอยู
อาศัย ิPre Finance) ส าหรับผูຌพัฒนาครงการ ละสินชืไอพืไอทีไอยูอาศัย ิPost Finance) ส าหรับ
ประชาชนกลุมดังกลาวทีไตຌองการมีทีไอยูอาศัยปຓนของตนองหรือซอมซมละ/หรือตอติมทีไอยูอาศัย 

 ครงการบຌานประชารัฐของรัฐบาลจะส ารใจหรือเมนัๅน ขึๅนอยูกับการปຂดรับสืไอของประชาชน
พืไอ฿หຌกิดการรับรูຌตอนยบาย ซึไงตຌองอาศัยการสืไอสารนยบายหรือครงการของภาครัฐ฿หຌประชาชน
เดຌมีขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จ ดย฿ชຌการสืไอสาร การประชาสัมพันธ์ ผานสืไอตางโ ชน วิทยุ ทรทัศน์ 
หนังสืไอพิมพ์ ละอินทอร์นใต จะสงผลตอความรูຌ ทัศนคติทีไดีละกิดนวนຌมพฤติกรรมการขຌารวม
ครงการบຌานประชารัฐจึงจะสามารถน านยบายเปสูการปฏิบัติ ละประสบความส ารใจตามปງาหมาย
ทีไตัๅงเวຌ 
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 ผูຌวิจัยเดຌลใงหในถึงความส าคัญของการสืไอสารนยบายภาครัฐปຓนอยางมาก อีกทัๅงครงการ
บຌานประชารัฐปຓนนยบายทีไจะท า฿หຌคุณภาพชีวิตของผูຌมีรายเดຌนຌอยดีขึๅน จึงตຌองการทีไจะทราบวา
ครืไองมือทีไภาครัฐน ามา฿ชຌสืไอสารครงการนีๅสูประชาชน สงผล฿หຌประชาชนเดຌรับรูຌขຌอมูล ละมี
ทัศนคติ นวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐปຓนอยางเร 

 ทัๅ งนีๅ  ทีไ อยู อาศัยทีไ ปຓน เปตามงืไ อนเขครงการบຌานประชารั ฐส วน฿หญจะอยู ฿น
กรุงทพมหานคร ละปริมณฑล นืไองดຌวยความหนานนของประชากร ละ฿นพืๅนทีไขตมืองนีๅมีผูຌทีไมี
ความตຌองการทีไอยูอาศัยจ านวนมาก จากความส าคัญนีๅท า฿หຌผูຌวิจัยสน฿จทีไจะศึกษาประชากร฿นขต
กรุงทพมหานคร พราะปຓนประชากรกลุมทีไขຌาถึงการสืไอสารเดຌหลากหลายชองทาง จะมีผลสัมฤทธิ์
฿นการสืไอสารครงการปຓนอยางเร ละน าผลจากการศึกษาเป฿ชຌปຓนนวทาง฿นการวางผนพืไอ
ประชาสัมพันธ์฿นนยบายภาครัฐ฿นครงการนีๅ ละครงการอืไนโ ตอเป฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 
 แ. พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรม ตอครงการบຌานประชา
รัฐของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

 โ. พืไอศึกษาความตกตางกันของลักษณะประชากรกับการปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌาน
ประชารัฐของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

 ใ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับสืไอกับความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ
ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ไ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับสืไอกับทัศนคติกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ
ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

 5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความรูຌกับทัศนคติกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

 ๆ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติกับนวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌาน
ประชารัฐของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ฿ชຌรูปบบชิงส ารวจ 
ิResearch Survey) ดยบงปຓนการศึกษาขຌอมูล ละการด านินการกใบรวบรวมขຌอมูล ขຌอมูลปฐม
ภูมิ ิPrimary Data) เดຌก ขຌอมูลการจกบบสอบถามดย฿หຌผูຌตอบบบสอบถามเดຌท าการกรอก
ดຌวยตนอง ิSelf  Administration) ดยประชากรปງาหมายทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ก าหนดผูຌตอบ
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บบสอบถามปຓนประชากรทีไอยู฿นงืไอนเขครงการบຌานประชารัฐ คือ฿นชวงอายุ โเ-55 ป ทีไพ านัก
อาศัยละประกอบอาชีพอยู฿นขตกรุงทพมหานคร ละ฿นรอบ ๆ ดือนทีไผานมา คยปຂดรับสืไอ
กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐอยางนຌอย แ สืไอ ซึไงมีกลุมตัวอยางมีจ านวน ไไเ คน 

 

ผลการวิจัยละอภิปราย 

 ลักษณะประชากรของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง
สวน฿หญปຓนพศหญิง มีอายุระหวาง โ่-ใ5 ป มีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ขຌาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ละมีรายเดຌตอดือนระหวาง แ5ุเเแ - โ5ุเเเ 
บาท จะหในเดຌวากลุมตัวอยางสวน฿หญปຓนกลุมวัยท างาน ละปຓนชวงวัยทีไสน฿จละตຌองการมีทีไอยู
อาศัยปຓนของตนอง สอดคลຌองกับ David L. Loudon and Albert J. Della Bitta (แ้็้, อຌางอิง
฿น ยุทธนา ธรรมจริญ, โ55่, น. แ- โๆ-ใ5ี ทีไกลาวถึงนวคิดกีไยวกับปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอผูຌบริภค 
วาสวนหนึไงกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยา คือ ความตຌองการ ละรงจูง฿จ มืไอค านึงถึงอรรถประยชน์ 
ิUtility) ละมีมูลคา ิValue) ฿นสายตาผูຌบริภค กลาวคือ ชวงวัยดังกลาวปຓนชวงวัยทีไตຌองสรຌาง
รากฐานชีวิต ละตຌองการทีไอยูอาศัยของตนอง ท า฿หຌกิดรงจูง฿จตอครงการบຌานประชารัฐ 

 การปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ
ปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐจากสืไออินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์ก มีความถีไ ิครัๅง/ดือนี 
฿นการปຂดรับสืไอ ดยฉลีไยทากับ แใ.ใโ ครัๅงตอดือน ละประภทขาวสารทีไปຂดรับกีไยวกับครงการ
บຌานประชารัฐ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญปຂดรับสืไอ฿นรืไอง ราคา คุณสมบัติผูຌกูຌ ละรืไองความ
คิดหในผูຌทีไขຌารวมครงการ ตามล าดับ สอดคลຌองกับ พรทิพย์ วรกิจภคาธร ิโ5ใเ , น. ๆ-็ี ทีไกลาว
วา ผูຌรับสารจะมีลักษณะการลือกปຂดรับสืไอจากสืไอทีไสามารถจัดหามาเดຌ ิAvailability) ธรรมชาติ
ของมนุษย์จะมีความพยายามพียงระดับหนึไงทานัๅน มืไอสืไอ฿ดทีไเดຌรับยากมักจะเมเดຌลือก ฿นขณะทีไ
สืไอทีไสามารถหาเดຌงายหรือเมยากกินเปมักถูกลือก จะหในเดຌจากปัจจุบันประชากรกือบทัๅงหมดมี
ทรศัพท์มือถือสมาร์ทฟน ซึไงท า฿หຌการปຂดรับสืไอหรือขาวสารจากสืไอจากอินทอร์นใตละซชียล
นใตวิร์กปຓนเปอยางงายดาย 

 ความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญตอบถูก฿น
ค าถามกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ฿นประดใน มีหลักการพืไอ฿หຌประชาชนผูຌทีไมีรายเดຌนຌอย ซึไงมี
รายเดຌประจ า ละมีรายเดຌเมนนอนหรืออาชีพอิสระ มีทีไอยูอาศัยปຓนของตนอง  ละตอบผิดมาก
ทีไสุด฿นประดใน เมมีการก าหนดรายเดຌขัๅนตไ า ทัๅงนีๅคณะกรรมการสินชืไอจะปຓนผูຌพิจารณาจาก
ความสามารถ฿นการช าระ  ฿นขณะทีไตอบเมน฿จมากทีไสุด฿นประดใน ส าหรับวงงินกูຌเมกิน 
็เเุเเเ บาท จะมีอัตราดอกบีๅยปทีไ แ รຌอยละ เ, ปทีไ โ-ใ รຌอยละ โ, ปทีไ ไ-ๆ รຌอยละ 5 ละปทีไ ็-

ใเ ดอกบีๅยลอยตัว  
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 ทัๅงนีๅกลุมตัวอยางสวน฿หญมีคะนนความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐดยฉลีไย ทากับ 
5.ไใ คะนน ดยสวน฿หญมีระดับความรูຌทีไมีตอครงการบຌานประชารัฐ ฿นระดับนຌอย ิใ-5 คะนนี 
มากทีไสุด สอดคลຌองกับ สุรพงษ์ สธนะสถียร ิโ5ใใ, น. แโเ-แโแี กลาววาทีไมาของความรูຌ ปຓนผล
มาจากการก าหนดวาระ ิAgenda Setting) สงผลกระทบชิงความรูຌทีไสืไอกระจายออกเปพืไอ฿หຌ
ประชาชนตระหนักละผูกพันกับประดในวาระทีไสืไอก าหนดขึๅน หากตัๅงกับภูมิหลังละคานิยมของ
สังคมลຌวผูຌรับสารกใจะลือกรับสารสนทศนัๅน กลาวคือ ครงการบຌานประชารัฐปຓนครงการของ
รัฐบาล ดยกระทรวงการคลัง การก าหนดวาระ 

 ทัศนคติตอครงการบຌานประชารัฐ จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับทัศนคติ
ดยรวมตอครงการบຌานประชารัฐ฿นชิงบวก ิคาฉลีไย ใ.ๆ็ี มืไอจ านกรายดຌานพบวา มีทัศนคติตอ
ครงการบຌานประชารัฐดຌานผลิตภัณฑ์ มีทัศนคติชิงบวก ิคาฉลีไย ใ.็ๆี ฿นประดในทีไรูຌสึกหในดຌวย
อยางยิไงคือ ครงการบຌานประชารัฐปຓนครงการทีไดี พราะชวยพิไมอกาส฿หຌประชาชนผูຌมีรายเดຌ
นຌอย ทีไอยากมีทีไอยูอาศัยปຓนของตนอง  มีทัศนคติตอครงการบຌานประชารัฐดຌานราคา มีทัศนคติชิง
บวก ิคาฉลีไย ใ.็เี ฿นประดในทีไรูຌสึกหในดຌวยอยางยิไงคือ วงงินกูຌสินชืไอพืไอซอมซม/ตอติมบຌาน 
มีความหมาะสม  มีทัศนคติตอครงการบຌานประชารัฐดຌานการจัดจ าหนาย มีทัศนคติชิงบวก 
ิคาฉลีไย ใ.55ี ฿นประดในทีไรูຌสึกหในดຌวยอยางยิไงคือ ธนาคารทีไขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ มี
การนะขຌอมูลขาวสารทีไชัดจนขຌา฿จงาย  ละมีทัศนคติตอครงการบຌานประชารัฐดຌานการสงสริม
การตลาด มีทัศนคติชิงบวก ิคาฉลีไย ใ.ๆ็ี ฿นประดในทีไรูຌสึกหในดຌวยอยางยิไงคือ การสงสริม
การตลาดดยผูຌกูຌสินชืไอบຌานจัดสรร/คอนดมินียม ทีได านินการดยภาคอกชนทีไขຌารวมครงการ
บຌานประชารัฐ จะเดຌรับสวนลดคาธรรมนียมการอน โั คาจดทะบียนจ านอง แั ละคา฿ชຌจาย
สวนกลาง฿นปทีไ แ สามารถดึงดูดความสน฿จเดຌ  

 จะหในเดຌวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับทัศนคติดยรวมตอครงการบຌานประชารัฐ฿นชิง
บวก ิคาฉลีไย ใ.ๆ็ี ซึไงปຓนชิงบวก฿นระดับนຌอย ซึไง฿กลຌคียงกับทัศนคตินิไ งฉย สอดคลຌองกับ 
Allport (แ้ใ5, อຌางอิง฿น ธีระพร อุวรรณณ, โ5ใ5, น. ไ/ไี ทีไกลาวเวຌวา ทัศนคติ คือ สภาพจิตหรือ
ประสาทของความพรຌอม ทีไจัดรูปขึๅนจากประสบการณ์ละสงอิทธิพล฿นทางก ากับ หรืออิทธิพลทีไเมอยู
นิไงกการตอบสนองของบุคคลตอทีไหมายละสถานการณ์ทัๅงหลายทีไกีไยวขຌอง ซึไงมีลักษณะรวมของ
นิยามทัศนคติ คือ ทัศนคติมีทีไหมาย ิAttitude Object) มีการระบุ฿นงดี-เมดี ิEvaluative 

Aspect) มีลักษณะขຌอนขຌางยืนยงคงทน ิRelatively Enduring) ละมีความพรຌอม฿นการตอบสนอง 
ิReadiness for Response) กลาวคือ ผูຌทีไมีทัศนคติ฿นชิงบวก ตามนวความรูຌสึกทีไขຌามีตอทีไหมาย
นัๅนโ ตกใเมเดຌหมายความวาทัศนคตินัๅนปຓนพฤติกรรม ปຓนพียงความพรຌอม฿นการทีไจะกระท าหรือ
ตอบสนองทานัๅน 

 นวนຌมพฤติกรรมของผูຌทีไสน฿จขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ จากการวิจัย พบวา มี
นวนຌมพฤติกรรมทีไจะขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ ฿นระดับตัๅง฿จปานกลาง ิคาฉลีไย ใ.ไเี มืไอ
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จ านกรายดຌาน ดยมีตຌองการหาขຌอมูลกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐพิไมติมพืไอประกอบการ
ตัดสิน฿จขຌารวมครงการมากทีไสุด มากทีไสุด รองลงมาคือ ตัๅง฿จทีไจะนะน าหรือบอกตอ฿หຌบุคคลอืไน 
กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ ละมีนวนຌมทีไจะขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ พืไอทีไอยูอาศัยของ
ทาน฿นอนาคต นຌอยทีไสุด กลาวคือ นวนຌมพฤติกรรมตຌองอาศัยปัจจัยหลายอยาง พืไอ฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรม สอดคลຌองกับ ยุทธนา ธรรมจริญ ิโ55่ , น. แ- โๆ-ใ5ี ทีไกลาวถึง การ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมผูຌบริภค วา฿นความปຓนจริงลຌวเมสามารถยกสภาวะวดลຌอมออกจาก
ผูຌบริภคเดຌ อิทธิพลของสภาวะวดลຌอมมีผลตอการตัดสิน฿นของผูຌบริภค ขณะดียวกันปัจจัยภาย฿น
ทัๅง ๆ เดຌก ความตຌองการ รงจูง฿จ บุคลิกภาพ การรียนรูຌ การรับรูຌ ละทัศนคติ ตางมีอิทธิพล
ระหวางกัน ละการตัดสิน฿จทุกครัๅงของผูຌบริภคกใเดຌรับอิทธิพลจากปัจจัยทัๅง ๆ ดຌวยชนกัน 
นอกจากนีๅกิจการอาจจะพบวาพฤติกรรมผูຌบริภคปลีไยนปลงอยูตลอดวลา 

 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยทีไ 1 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีการปิดรับสืไอกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐตกตางกัน  
 สมมติฐานการวิจัยทีไ 1.1 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี 
฿นการปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ 1 (อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี 
ตกตางกัน 

 ผลการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากร เดຌก อายุ อาชีพ ละรายเดຌ ทีไตกตางกันมี
ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ 1  

(อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี ตกตางกัน ดยผูຌทีไมีอายุ 20-35 ป มีความถีไ฿นการปຂดรับสืไอ 
มากกวาผูຌทีไมีอายุ 36 ปขึๅนเป ละผูຌทีไมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/จຌาของกิจการ/รับจຌางทัไวเป มีความถีไ฿น
การปຂดรับสืไอมากกวานิสิต/นักศึกษา/ขຌาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ละนิสิต/
นักศึกษา/ขຌาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความถีไ฿นการปຂดรับสืไอมากกวา
พนักงานบริษัทอกชน สวนประชากรทีไมีรายเดຌ เมกิน 15,000 บาท/ดือน มีความถีไ฿นการปຂดรับสืไอ
มากกวาผูຌทีไมีรายเดຌ 15,001-25,000 บาทขึๅนเป/ดือน ละ 35,001 บาทขึๅนเป/ดือน ดังนัๅน 
สมมติฐานการวิจัยทีไ 1 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับ
สืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ 1 (อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี ละอันดับทีไ 2 

(ทรทัศน์ี ตกตางกัน สอดคลຌองกับนวคิดดຌานลักษณะทางประชากร ตัๅงอยูบนพืๅนฐานความ
ตกตางระหวางบุคคล ิIndividual Difference Theory) หลักการพืๅนฐานของทฤษฎีนีๅคือ ความ
ตกตางระหวางปัจจกบุคคลทีไท า฿หຌบุคคลตละบุคคลมีการลือกรับขาวสาร ละมีพฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอทีไตกตางกันออกเป เมวาจะปຓน พศ อายุ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌ ปຓนตຌนซึไง
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สอดคลຌองการวิคราะห์มวลชนผูຌรับสารตามลักษณะทางประชากร ิปรมะ สตะวทิน, 2539, น. 105-

109) สอดคลຌองกับ ณัฐญา กิดพชร ิ2552) เดຌศึกษารืไอง การประมินผลการสืไอสารครงการ
ธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากร เดຌก 
พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ละรายเดຌทีไตกตางกัน  

 สวนพศ ละระดับการศึกษา ทีไตกตางกัน มีระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอ
กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ 1 (อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี เมตกตางกัน 
กลาวคือ ถึงจะมีพศละระดับการศึกษาทีไตางกัน ตมีการปຂดรับสืไอผานอินทอร์นใต/ซชียล
นใตวิร์ก เมตกตางกัน เมสอดคลຌองกับ ปรมะ สตะวทิน ิ2539, น. 105-109) ทีไกลาววา พศ 
ผูຌหญิงละผูຌชายตางกันมาก฿นรืไองของความคิด คานิยม ละทัศนคติ ทัๅงนีๅพราะวัฒนธรรมละ
สังคมปຓนตัวก าหนดบทบาทละกิจกรรมของความตกตางทาง ละระดับการศึกษา ปຓนปัจจัยทีไท า
฿หຌคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ ละพฤติกรรมทีไตกตางกัน คนทีไมีระดับการศึกษาสูงจะเดຌปรียบ
฿นการปຓนผูຌรับสารทีไดี พราะปຓนผูຌมีความรูຌกวຌางขวาง ละขຌา฿จสารเดຌดี ตสอดคลຌองกับ งานวิจัย
ของ สุธิรา สุวรรณบญจกุล ิ2556) ทีไศึกษารืไอง พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละ
นวนຌมพฤติกรรมตอศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงทพ จ ากัด ิมหาชนี  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา 
ลักษณะทางประชากรทีไประกอบดຌวย พศ อายุ การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌทีไตกตางกัน จะมี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ิครัๅงตอดือนี ผานสืไอ 3 อันดับรก เดຌก สืไอปสตอร์ สืไอบุคคล ละสืไอ
หนังสือพิมพ์เมตกตางกัน  

 สมมติฐานการวิจัยทีไ 1.2 ลักษณะทางประชากรทีไตกตางกัน มีระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี 
฿นการปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ 2 (ทรทัศน์ี ตกตางกัน 

 ผลการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากร เดຌก ระดับการศึกษา ละอาชีพ ทีไตกตางกันมี
ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ 2 

(ทรทัศน์ี ตกตางกัน ดยผูຌทีไมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความถีไ฿นการปຂดรับสืไอมากกวา
ผูຌทีไมีระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนผูຌทีไมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/จຌาของกิจการ/รับจຌางทัไวเป มีความถีไ
฿นการปຂดรับสืไอมากกวา นิสิต/นักศึกษา/ขຌาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ละนิสิต/
นักศึกษา/ขຌาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ความถีไ฿นการปຂดรับสืไอมากกวาพนักงาน
อกชน 

 สอดคลຌองกับ พรทิพย์ วรกิจภคาทร ิ2530, น. 6-7) ทีไเดຌกลาวถึงการปຂดรับสืไอของผูຌรับ
สาร มีลักษณะการลือกสืไอทีไตนสะดวก ิConvenience) ดยตละบุคคลมีพฤติกรรมการปຂดรับสืไอทีไ
ตกตางกัน ชน ผูຌ฿หญนิยมรับชมขาวสารทางทรทัศน์ วัยรุนนิยมรับขาวสารผานวใบเซต์พราะ
สามารถรับขาวสารอืไนโ ทีไสน฿จเปพรຌอมโ กัน ทัๅงนีๅลักษณะฉพาะของสืไอ ทีไปຓนความตຌองการของ
ผูຌรับสารปຓนหลัก คือ ลักษณะของสืไอทีไมีผลตอการลือกรับสืไอของผูຌรับสารปຓนหลัก ชน ลักษณะดน
ของทรทัศน์ คือหในภาพจริง กิดความรຌา฿จ ท า฿หຌมีความรูຌสึกรวมหมือนอยู฿นหตุการณ์ ปຓนตຌน 
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สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปัทมา ปรัชญาวุฒิรัตน์ ิ2550) เดຌศึกษารืไอง การปຂดรับละการรับรูຌ
ขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ภาย฿นของขຌาราชการกรุงทพมหานคร๊ กรณีศึกษา๊ ครงการศูนย์
สงสริมการบริหารงินออมครอบครัวกรุงทพมหานคร  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ เดຌก สถานภาพสมรส ระดับราชการ ละรายเดຌ ทานัๅน ท า฿หຌการปຂดรับสืไอจาก
สืไอตกตางกัน สวนผูຌทีไสมรสลຌวมีการปຂดรับสืไอจากสืไอมากกวาผูຌทีไปຓนสด ขณะทีไขຌาราชการระดับ 
7-11 มีการปຂดรับสืไอจากสืไอมากกวาระดับ 4-6 ละกลุมทีไมีรายเดຌมากกวา 25,001 บาทขึๅนเป มีการ
ปຂดรับสืไอจากสืไอมากกวากลุมอืไนโ สวนลักษณะทางประชากรดຌานพศ ละอายุ มีการปຂดรับสืไอจาก
สืไอเมตกตางกัน สวนลักษณะทางประชากรดຌานพศ ละอายุ มีการปຂดรับสืไอจากสืไอเมตกตางกัน 

 สวนพศ อายุ ละรายเดຌทีไตกตางกัน มีระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออันดับทีไ 2 (ทรทัศน์ี เมตกตางกัน กลาวคือ ถึงจะมีพศ ละรายเดຌ
ทีไตกตางกัน มีความถีไ฿นการปຂดรับสืไอผานทรทัศน์เมตางกัน นืไองมาจากปัจจุบันพศหญิง พศชาย 
มีความทาทียมกันมากขึๅน รวมเปถึงรายเดຌทีไมีชวงรายเดຌระหวางพศทีไเมมีความตกตางกันมากนัก 
สงมาตอพฤติกรรมการปຂดรับสืไอทีไเมตกตางกัน เมสอดคลຌองกับ ปรมะ สตะวทิน ิ2539, น. 105-

109) ทีไกลาววา พศ ผูຌหญิงละผูຌชายตางกันมาก฿นรืไองของความคิด คานิยม ละทัศนคติ ทัๅงนีๅ
พราะวัฒนธรรมละสังคมปຓนตัวก าหนดบทบาทละกิจกรรมของความตกตางทางพศ ละผูຌหญิง
ถูกชักจูงเดຌงายกวาผูຌชายทัๅงนีๅพบวา ผูຌชาย฿ชຌหตุผลมากกวาผูຌหญิง ละผูຌชายจดจ าขาวสารเดຌมากกวา
ผูຌหญิง สวนรายเดຌ ปຓนครืไองก าหนดความตຌองการ ความคิดหในกีไยวกับสิไงนัๅนโ ละพฤติกรรมของ
คน คนทีไมีฐานะดีหรือรายเดຌสูงยังมีการปຂดรับสืไอมากดຌวย ซึไงมักจะปຓนการปຂดรับพืไอสวงหา
ขาวสารหนักโ ส าหรับน าเป฿ชຌประยชน์฿นอกาสตอเปเดຌ ชน อานบทบรรณาธิการ อานหรือดูหรือ
ฟังขาวการมือง ปัญหาสังคมละศรษฐกิจ ปຓนตຌน ตสอดคลຌองกับงานวิจัย จุฑาภรณ์ กาฬวัจนะ 
ิ2557) ทีไศึกษารืไอง การปຂดรับสืไอ ทัศนคติ พฤติกรรม ละนวนຌมพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นขต
กรุงทพมหานครทีไมีตอการสะสมสตมป์รักมืองเทยของซวนอีลฟวน  การทดสอบสมมติฐาน 
พบวา ผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีลักษณะทางประชากรตกตางกันจะมีความถีไ฿นการปຂดรับ
สืไอ ิครัๅง/สัปดาห์ี จากสืไอทีไมีผูຌตอบมากทีไสุด ิสืไอทรทัศน์ี ของปรมชัไนเมตกตางกัน ละลักษณะ
ทางประชากรผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครทีไซืๅอฉพาะสินคຌาทีไจกสตมป์ทีไมีลักษณะทาง
ประชากรตกตางกันจะมีพฤติกรรมดຌานความถีไ฿นการซืๅอสินคຌา ิครัๅง/สัปดาห์ี ละดຌานขຌอมูล฿นการ
ซืๅอสินคຌาดยฉลีไย ิบาทตอครัๅงี เมตกตางกัน 

 สมมติฐานการวิจัยทีไ 2 การปิดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กับ
ความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ  
 สมมติฐานการวิจัยทีไ 2.1 ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอจากสืไออันดับทีไ 1 

(อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี มีความสัมพันธ์กับความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ 
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 ผลการศึกษา พบวา ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอจากสืไออันดับทีไ  1 

(อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี เมมีความสัมพันธ์กับความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐสอดคลຌอง
กับ Good (1973, อຌางอิง฿น ณัฐญา กิดพชร, 2552, น. 24) ทีไกลาววา ความรูຌปຓนขຌอทใจจริง 
ิFacts) ความจริง ิTruth) ปຓนขຌอมูลทีไมนุษย์เดຌรับละกใบรวบรวมจากประสบการณ์ตางโ การทีไ
บุคคลยอมรับหรือปฏิสธสิไง฿ดสิไงหนึไงเดຌอยางมีหตุผล บุคคลควรจะรูຌรืไองกีไยวกับสิไงนัๅนพืไอ
ประกอบการตัดสิน฿จ นัไนกใคือบุคคลจะตຌองมีขຌอทใจจริงหรือขຌอมูลตางโ ทีไสนับสนุนละ฿หຌค าตอบขຌอ
สงสัยทีไบุคคลนัๅนมีอยู ชีๅจง฿หຌบุคคลกิดความขຌา฿จ ละมีทัศนคติทีไดีตอรืไอง฿ดรืไองหนึไง รวมทัๅงกิด
ความตระหนัก ความชืไอ ละคานิยมตางโ ดຌวย กลาวคือความรูຌตຌองอาศัยการกใบรวบรวมขຌอมูล 
ละกิดความขຌา฿จ หากอาศัยพียงความถีไ฿นการปຂดรับสืไออาจเมสงผลตอระดับความรูຌ ละ
สอดคลຌองกับ Merrill and Lowenstein (อຌางอิง฿น ปรมะ สตะวทิน, 2533, น. 40) ทีไกลาวถึง 
ปัจจัยหนึไง฿นการปຂดรับขาวสาร วา กิดจากลักษณะทัไวโ เป เมสามารถตอบสนองความตຌองการของ
ผูຌรับสารเดຌทัๅงหมด ตละคนจึงหาวิธีการสวงหาความรูຌจากสืไออืไนทีไสามารถตอบสนองความอยากรูຌ 
ความตຌองการ ละความสน฿จของตน฿หຌเดຌ กลาวคือ การปຂดรับสืไอบางประภท อาจเมตอบสนองตอ
ความรูຌ ผูຌรับสารจึงสวงหาสืไอทีไตอบสนองละสัมพันธ์ตอความรูຌของตน ละสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของ ณัฐญา กิดพชร ิ2552) ทีไศึกษารืไอง การประมินผลการสืไอสารครงการธนาคารประชาชน 
ของธนาคารออมสิน  การทดสอบสมมติฐาน พบวา การปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการเมมีความสัมพันธ์
กับความรูຌกีไยวกับครงการ 

 สมมติฐานการวิจัยทีไ 2.2 ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอ จากสืไออันดับทีไ 2 

(ทรทัศน์ี มีความสัมพันธ์กับความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ  

 ผลการศึกษา พบวา ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอ จากสืไออันดับทีไ 2 

(ทรทัศน์ี มีความสัมพันธ์กับความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ ดยมีความสัมพันธ์กันตไ า฿น
ทิศทางดียวกัน กลาวคือ ผูຌทีไปຂดรับสืไอ จากสืไออันดับทีไ 2 (ทรทัศน์ี บอยครัๅง มีความรูຌกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐสูงขึๅนตามเปดຌวย 

 ดังนัๅน ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอ ฉพาะจากสืไออันดับทีไ 2 (ทรทัศน์ี มี
ความสัมพันธ์กับความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ สอดคลຌองกับ Schramm (1945, อຌางอิง฿น 
นิชดา ตรียมชัยศรี, 2542, น. 18) ทีไกลาวถึงการปຂดรับขาวสาร วาปຓนรืไองทีไกิดขึๅน฿น
ชีวิตประจ าวันของบุคคล ยิไงบุคคลปຂดรับขาวสารมากทาเหรกใยิไงท า฿หຌปຓนผูຌทีไมีความรูຌรอบดຌานมาก
ทานัๅน นอกจากนีๅ สุรพงษ์ สธนะสถียร ิ2533, น. 120-121) เดຌกลาวถึงทีไวาของความรูຌ วามาจาก
การตอบขຌอสงสัย ิAmbiguity Resolution) การสืไอสารมักจะสรຌางความสับสน฿หຌสมาชิก฿นสังคม 
ผูຌรับสารจึงมักสวงหาสารสนทศดยการอาศัยสืไอทัๅงหลายพืไอตอบขຌอสงสัยละความสับสนของตน  

ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กัณฑ์พร กรรณสูต ิ2553) ทีไศึกษารืไอง การรับรูຌครงการ
ประชาสัมพันธ์ นยบายรียนฟรี 15 ป ของรัฐบาล กรณีศึกษาผูຌปกครองนักรียน฿นรงรียน
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อาชีวศึกษาอกชน จังหวัดสมุทรปราการ  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา การปຂดรับสืไอดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับความรูຌ ดยมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันละสัมพันธ์กัน฿นระดับตไ า ดຌานการ
ปຂดรับสืไอดยรวมอยู฿นระดับปานกลาง ดยปຂดรับจากสืไอประภทสืไอมวลชนมากทีไสุด รองลงมาปຓน
สืไอบุคคล ตามล าดับ ฿นดຌานวามรูຌ กลุมตัวอยางสวน฿หญมีระดับความรูຌกีไยวกับครงการ฿นระดับสูง 
ชนดียวกับ ณัฏฐ์ชยา ลีลา ิ2557) ทีไศึกษารืไอง พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ความรูຌ การรับรูຌ ละ
นวนຌมพฤติกรรมกีไยวกับประชาคมอาซียนของครูประถมศึกษา฿นจังหวัดขอนกน  ผลทดสอบ
สมมติฐานพบวา การปຂดรับสืไอดยรวมมีความสัมพันธ์กับความรูຌ กลุมตัวอยางทีไมีอายุเมกิน 40 ป มี
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอมากวาอายุ 40 ปขึๅนเป สวน฿หญปຂดรับสืไอจากสืไอทรทัศน์ ละสืไอทีไ฿หຌ
ความรูຌมากทีไสุด คือ ปสตอร์ 

 สมมติฐานการวิจัยทีไ 3 การปิดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ  
 ผลการศึกษา พบวา ระดับความถีไ ิครัๅง/ดือนี ฿นการปຂดรับสืไอ จากสืไออันดับทีไ 1 

(อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี ละอันดับทีไ 2 (ทรทัศน์ี เมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติดยรวม
กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ  

 เมสอดคลຌองกับ พรทิพย์ วรกิจภคาทร ิ2530, น. 6-7) ทีไเดຌกลาวเวຌวา ปຂดรับการสืไอของ
ผูຌรับสารวา ผูຌรับสารจะลือกปຂดรับสืไอตามลักษณะ ดยหนึไง฿นลักษณะนัๅน คือ ลือกสืไอทีไสอดคลຌอง 
ิConsistency) กับความรูຌ คานิยม ความชืไอ ละทัศนคติของตนอง ชน นักศึกษา กับนักวิชาการ 
จะนิยมอานหนังสือพิมพ์มติชนหรือสยามรัฐมากกวาหนังสือพิมพ์อืไน พราะหนังสือพิมพ์ดังกลาว฿หຌ
ขาวสารสาระความรูຌ฿นงวิชาการสอดคลຌองกับความตຌองการของตนอง จากนวคิดดังกลาวผูຌรับสาร
จะปຂดรับสืไอทีไสอดคลຌองกับทัศนคติของตนอง ซึไงปຓนละสวนกับทัศนคติกีไยวกับครงการบຌานประชา
รัฐ 

 สอดคลຌองกับ จุมพล รอดค าดี ิ2532, น. 117) ทีไกลาวถึงนวคิดการปลีไยนปลงทัศนคติ
ตอสิไงหนึไงสิไง฿ดสิไงหนึไงของมนุษย์ วามีกระบวนการปลีไยนปลงอยู 3 ระดับ คือ การปลีไยนปลง
ความคิด ความรูຌสึก ละพฤติกรรม ดยนวนຌมทีไจะคลຌอยเปตามการปลีไยนปลงนัๅนตຌองค านึงถึงสิไง
ตอเปนีๅ คือ 1) หลงขຌอมูล หรือหลงขาวสาร ิSource) ซึไงปຓนหลงขຌอมูลทีไมีอิทธิพลตอการ
ปลีไยนปลงจตคตินัๅน 2) ขาวสาร หรือขຌอมูล ิMessage) รูปบบขาวสารหรือขຌอมูล ครงสรຌางของ
ขาวสาร นืๅอหาขาวสาร ละ 3) ผูຌรับขຌอมูล ผูຌรับสาร ิAudience) ซึไงปຓนผูຌทีไราตຌองปลีไยนจตคติ ซึไง
฿นการปลีไยนจตคตินัๅนควรค านึงถึงลักษณะตางโ ของผูຌรับขຌอมูล ชน อายุ ระดับสติปัญญา 
บุคลิกภาพ พศ ประสบการณ์ดิมละสิไงวดลຌอม ปຓนตຌน ดังนัๅนการปลีไยนปลงทัศคติจึงปຓนสิไงทีไ
ท าเดຌยาก พราะมีกระบวนการปลีไยนปลงถึง 3 ระดับ การปຂดรับสืไอจึงเมมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติดยรวม 
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 สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ตือนจิต พุฒิพงศ์ภเคย ิ2557) ทีไศึกษารืไอง การปຂดรับสืไอ 
ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมทีไมีตอมูลนิธิปຆอตใกตึๆงของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  
ผลทดสอบสมมติฐานพบวา การปຂดรับสืไอ ความถีไ ิครัๅง/ดือนี จากสืไออันดับทีไ 1 (สืไอทรทัศน์ี เมมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติ ชนดียวกับ สุธิรา สุวรรณบญจกุล ิ2556) ศึกษารืไอง พฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมตอศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงทพ จ ากัด 
ิมหาชนี  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ิความถีไี เมมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติ ดยพฤติกรรมการปຂดรับสืไอละทัศนคติเมเดຌเป฿นทิศทางดียวกัน  

 การปຂดรับสืไอจากสืไออันดับทีไ 1 (อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติรายดຌาน คือ ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ละดຌานการ
สงสริมการตลาด ตเมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติดຌานราคา สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปຂยะดา มือง
ค า ิ2557) ศึกษารืไอง ฮความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กับทัศนคติกีไยวกับการ
ท าศัลยกรรมบน฿บหนຌาพืไอความงามของผูຌหญิงวัยท างานฮ พบวา ผลทดสอบสมมติฐานพบวา การ
ปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติกีไยวกับการท าศัลยกรรม ดยการปຂดรับสืไอ
ประภท Facebook มีความสัมพันธ์กับการท าศัลยกรรมบน฿บหนຌาพืไอความงามสูงทีไสุด  

 การปຂดรับสืไอจากสืไออันดับทีไ 2 (ทรทัศน์ี มืไอพิจารณารายดຌาน พบวา มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติรายดຌาน คือ ดຌานผลิตภัณฑ์ ละดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ตเมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ดຌานราคา ละดຌานการสงสริมการตลาด สอดคลຌองกับงานวิจัยของ ชุติรัตน์ ดนประภัสร์ ิ2557) ทีไ
ศึกษารืไอง การปຂดรับสืไอ ทัศนคติ ละปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาประภท TV 

home shopping ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา การปຂดรับสืไอ
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอสินคຌา ดยดຌานพฤติกรรมการปຂดรับสืไอสวน฿หญมีความถีไการปຂดดู
รายการ 1-3 ครัๅง/ดือน ระยะวลา฿นการปຂดดู 1-10 นาที/ครัๅง สวน฿หญรับชมสินคຌาประภท
ครืไองครัว ดຌานทัศนคติพบวาปຓนชิงบวกทัๅงหมด มีระดับทัศนคติสูง฿นชองทางการจัดจ าหนาย 

 ทัๅงนีๅการปຂดรับสืไอจากสืไออันดับทีไ 1 (อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์กี ละสืไออันดับทีไ 2 

(ทรทัศน์ี ทีไเมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติรายดຌาน สอดคลຌองกับงานวิจัยของ พงศ์อิศรศ เทย
สะทือน ิ2558) ทีไศึกษารืไอง รูปบบการด านินชีวิต การปຂดรับขาวสาร ละทัศนคติทีไมีตอ
รถยนต์ฮอนดຌา ของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา การปຂดรับขาวสารจากสืไอ
อันดับ 1 (อินทอร์นใตี ละสืไออันดับทีไ 2 (ทรทัศน์ี เมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทีไมีตอรถยนต์
ฮอนดຌา฿นทุกดຌาน เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ละดຌานการสงสริม
การตลาด 
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 สมมติฐานการวิจัยทีไ 4 ความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ  
 ผลการศึกษา พบวา ความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ดยรวมกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ มีความสัมพันธ์กันตไ า฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ ผูຌทีไมีความรูຌ
กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมากขึๅน จะสงผล฿หຌมีทัศนคติดยรวมกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ
ปຓนชิงบวก ทัๅงนีๅมืไอพิจารณาความรูຌกับทัศนคติปຓนดຌานโ พบวา ทัศนคติดຌานราคา ดຌานการจัด
จ าหนาย ละดຌานการสงสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กันดยมีความสัมพันธ์กันตไ า สวนทัศนคติปຓน
ดຌานผลิตภัณฑ์ เมมีความสัมพันธ์กับความรูຌ 

 สอดคลຌองกับ สุรพงษ์ สธนะสถียร ิ2533, น. 120-121) ทีไกลาวถึงความรูຌ฿นทฤษฎีการ
สืไอสารนัๅน อาจปรากฏเดຌจากสาหตุบางประการ฿นงการสรຌางทรรศนะ ิAttitude Formation) ซึไง
ผลการกระทบชิงความรูຌตอการปลูกฝังทัศนะนัๅนสวนมากนิยม฿ชຌกับสารสนทศทีไปຓนนวัตกรรม พืไอ
สรຌางทัศนคติ฿หຌคนยอมรับการพรนวัตกรรมนัๅนโ ิ฿นฐานะความรูຌี นอกจากนีๅปຓนการพอกพูนระบบ
ความชืไอ ิExpansion of Belief System) การสืไอสารสังคมมักกระจายความชืไอ คานิยม ละ
อุดมการณ์ดຌานตางโ เปสูประชาชน จึงท า฿หຌผูຌรับสารรับทราบระบบความชืไอหลากหลายละลึกซึๅงเวຌ
฿นความชืไอของตนมากขึๅนรืไอยโ ดังนัๅนระดับความรูຌของผูຌรับสารจึงสงผลการสรຌางทรรศนะ หรือ
ทัศนคติ  

 ชนดียวกับ ดลนียลคทซ์ ิKatz, 1960, อຌางอิง฿นธงชัย สันติวงษ์, 2540, น. 116-117) 

เดຌอธิบายถึงหนຌาทีไหรือกลเกของทัศนคติ พืไอปຓนตัวจัดระบียบความรูຌ ิKnowledge) ทัศนคติจะ
ปຓนมาตรฐานทีไตัวบุคคลจะสามารถ฿ชຌประมิน ละท าความขຌา฿จกับสภาพวดลຌอมทีไมีอยูรอบตัวขา 
ดຌวยกลเกดังกลาวนีๅองท า฿หຌตัวบุคคลสามารถรูຌละขຌา฿จถึงระบบระบียบของสิไงตางโ ทีไอยู฿น
รอบตัวขาเดຌ กลาวคือ ทัศนคติจะชวยปຓนกลเก฿หຌกิดการจัดระบียบความรูຌ 

 สอดคลຌองกับงานวิจัยของ สิรินาถ สงสุวรรณการ ิ2556) ศึกษารืไอง การปຂดรับสืไอ 
ความรูຌ ละทัศนคติของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีตอการผยพรขาวสารกีไยวกับการ
ปลีไยนผานเปสูทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประทศเทย  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ความรูຌมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติตอการปลีไยนผาน ดยปຓนความสัมพันธ์ทางบวก ตความรูຌ เมมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติตอการผยพรขาวสารการปลีไยนผาน ดยกลุมตัวอยางสวน฿หญมีความรูຌจะ
อยู฿นระดับปานกลาง ฿นดຌานทัศนคติพบวาปຓนทัศนคติชิงปຓนกลาง ละสอดคลຌองกับ ตือนจิต  พุฒิ
พงศ์ภเคย ิ2557) ศึกษารืไอง การปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมทีไมีตอมูลนิธิ
ปຆอตใกตึๆงของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ความรูຌมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติตอมูลนิธิปຆอตใกตึๆง ฿นดຌานทัศนคติพบวามีทัศนคติชิงบวกมากทีไสุด 



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆแ) 33 

 สมมติฐานการวิจัยทีไ 5 ทัศนคติกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กับ
นวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ  
 ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติดยรวมกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กับ
นวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ ดยมีความสัมพันธ์กันปานกลาง฿นทิศทาง
ดียวกัน กลาวคือ ผูຌทีไมีทัศนคติดยรวมกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐชิงบวก จะสงผลตอนวนຌม
พฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐสูงตามเปดຌวย มืไอพิจารณาทัศนคติปຓนดຌานโ พบวา 
ทัศนคติดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานการจัดจ าหนาย ละดຌานการสงสริมการตลาด ทัๅงหมดมี
ความสัมพันธ์กับนวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ 

 สอดคลຌองกับ ธีระพร อุวรรณณ ิ2535, น. 4/4) ทีไกลาวถึงนวคิดกีไยวกับทัศนคติ วา 
องค์ประกอบทัศนคติออกปຓน 3 สวน ปຓนนวความคิดทีไพลตคยถายทอดเวຌ฿นอดีต฿นรูปบบของ 
ความคิด  อารมณ์  พฤติกรรม ซึไงรียกวา cognation  affection  conation ทัๅงนีๅ มีขຌอ
สมมติฐานทีไวา องค์ประกอบทัๅง 3 มีความสัมพันธ์กันพอประมาณ คือเมสัมพันธ์กันอยางตใมทีไ ละ
จะเมมีประยชน์ทีไจะยกออกจากกัน ฿นทางกลับกันอาจจะเมมีความสัมพันธ์กันลยกใเมเดຌ พราะถຌา
ปຓนอยางนัๅนองค์ประกอบทัๅง 3 อาจปຓนมนทัศน์อกทีไปຓนอิสระกกันละกัน จึงเมมีประยชน์ทีไจะ
อຌางวาปຓนองค์ประกอบของมนทัศน์ดียว คือ ทัศนคติ นักจิตวิทยาสวนมากมีความหในหมือนกันวา 
องค์ประกอบทางอารมณ์ปຓนองค์ประกอบกนกลาง  ละจะดยหตุผลนีๅหรือหตุผลอืไนกใตาม การ

วัดทัศนคติจะมีบอยครัๅงทีไผูຌศึกษามุงวัดตองค์ประกอบดຌานนีๅปຓนหลัก กลาวคือ ทัศนคติ กิดจาก
องค์ประกอบทางอารมณ์ หรือความรูຌสึก       

 ละสอดคลຌองกับ ธนพงษ์ จันทร์ชอน ิ2546, น. 54-55) ทีไกลาววา ทัศนคติปຓนความรูຌสึก 
ิAffective) ทีไกิดขึๅนตอวัตถุหรือสิไง฿ดสิไงหนึไงทีไปຓนผลจากการประมินคา ิEvaluative) วัตถุตาม
ระดับขຌมขຌนของความชืไอ ิBelief) ทีไมีคุณลักษณะตางโ ิAttribute) ของวัตถุละมีผล฿หຌกิดความ
ตัๅง฿จ ิIntention) ฿นการสดงพฤติกรรม ิBehavior) ตอวัตถุออกมา฿นทิศทางทีไสอดคลຌองกับ
ทัศนคติ นวความคิดดังกลาวปຓนทีไนิยมกันมาก฿นการศึกษาทางการตลาด ละพฤติกรรมผูຌบริภค 
ดยจะมุงศึกษาฉพาะทัศนคติหรือความรูຌสึกของบุคคลกีไยวกับสินคຌาละบริการทานัๅน นักการตลาด
จะพยายามคຌนหาถึงทีไมาของทัศนคติผูຌบริภค ละองค์ประกอบตางโ ทีไสามารถ฿ชຌพืไอปลีไยนปลง
ทัศนคตินัๅนเดຌ พืไอจะน าขຌอมูลเป฿ชຌ฿นการวางผนการตลาด ซึไง฿นระยะตอมาเดຌมีการน าเป฿ชຌศึกษา
สืไอมวลชนขนงตางโ ดຌวย ดยริไมจากการฆษณา ประชาสัมพันธ์ ละพรขยายเปยังสืไออืไนโ ฿น
วลาตอมา ชนดียวกับ กียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ ละคณะ ิ2551, น. 51) เดຌกลาวถึงนวคิดพฤติกรรม
ผูຌบริภค วาตຌองอาศัยสิไงกระตุຌนทางการตลาด ิMarketing Stimuli) หรือสวนประสมทางตลาด 
ิMarketing Mix) หรือ 4Ps ปຓนการการตัดสิน฿จลือกตัวปลตางโ ทางการตลาดทีไสามารถควบคุม
เดຌมา฿ชຌด านินงานวางผนการตลาด พืไอตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา฿นตลาดปງาหมาย฿น
ชวงวลาทีไก าหนด ประกอบดຌวยตัวปรส าคัญ 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ ิProduct) ราคา ิPrice) 
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การจัดจ าหนาย ิPlace หรือ Distribution) ละการสงสริมการตลาด ิPromotion) ดังนัๅน ทัศนคติ
จึงปຓนความรูຌสึก ทีไมีความชืไอมยงละสงผลตอนวนຌมพฤติพฤติกรรมอยางมาก ทัๅงนีๅตຌองพิจารณา
พฤติกรรมผูຌบริภคทีไตຌองอาศัยสิไงกระตุຌนทางการตลาด หรือสวนประสมทางตลาด ิ4Ps) พืไอ฿หຌกิด
การสืไอสารทีไประสบความส ารใจ 

 สอดคลຌองกับงานวิจัยของ สุธิรา สุวรรณบญจกุล ิ2556) ทีไศึกษารืไอง พฤติกรรมการ
ปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมตอศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงทพ จ ากัด 
ิมหาชนี  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ดຌานทัศนคติตอศูนย์ฯ มีความสัมพันธ์กับนวนຌมพฤติกรรม 
ดยหากมีทัศคติดี นวนຌมพฤติกรรมจะเป฿นทางดียวกัน ฿นดຌานนวนຌมพฤติกรรม พบวา ตัๅง฿จ
ระดับปานกลาง ชนดียวกับ จุฑาภรณ์ กาฬวัจนะ ิ2557) ทีไศึกษารืไอง การปຂดรับสืไอ ทัศนคติ 
พฤติกรรม ละนวนຌมพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีตอการสะสมสตมป์รัก
มืองเทยของซวนอีลฟวน  ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับ
นวนຌมพฤติกรรม฿นการสะสมสตมป์ ดยกลุมตัวอยางสวน฿หญมีทัศนคติ฿นชิงบวก ละมีนวนຌม
พฤติกรรม฿นการสะสมสตมป์฿นระดับมาก ละสอดคลຌองกับ ธัญญวรรณ กิดสมบัติ ิ2551) ศึกษา
รืไอง ฮความรูຌ ทัศนคติ นวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการหยุดพิไมความรຌอน฿สกรุงทพฯ ของ
ประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครฮ ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ดຌานทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
นวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการหยุดพิไมความรຌอน฿สกรุงทพฯ ดยกลุมตัวอยางสวน฿หญมี
ทัศนคติดยรวมกีไยวกับครงการ฿นระดับหในดຌวยอยางยิไง ละ฿นดຌานนวนຌมพฤติกรรม กลุม
ตัวอยางสวน฿หญมีระดับนวนຌมพฤติกรรมขຌารวมครงการ฿นระดับมากทีไสุด 

 

สรุปละขຌอสนอนะ 

 จากการศึกษารืไอง การปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมตอครงการบຌาน
ประชารัฐ ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร  ท า฿หຌทราบถึงขຌอมูลกีไยวกับการปຂดรับสืไอ ความรูຌ 
ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมตอ ครงการบຌานประชารัฐ ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร 
หลังจากเดຌศึกษาลຌว ผูຌวิจัยมีขຌอสนอนะดຌานตางโ ดังนีๅ 

 1. จากการศึกษา พบวา การปຂดรับสืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมักปຂดรับสืไอจากสืไอ
อินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์ก ดังนัๅน ฿นการวางผนการการสืไอสารขຌอมูลครงการ ควร฿หຌ
ความส าคัญกับการสืไอสารผานอินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์ก ชน การจัดท าสืไอผยพร฿นอปพลิค
ชันฟซบุຍก อินสตากรม หรือเลน์ ทัๅงนีๅตຌองสืไอสาร฿หຌขຌา฿จงายละนาสน฿จ ละจะท า฿หຌผูຌรับสารสง
ตอขຌอมูลหรือบอกตอบุคคล฿นครอบครัว ญาติ หรือคนรูຌจักตอเป สรຌางการรับรูຌกลุมปງาหมายของ
ครงการ 
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 2. จากการศึกษา พบวา ความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ สวน฿หญมี
ความรูຌนຌอย ดยตอบผิดมากทีไสุด 3 อันดับรก คือ เมมีการก าหนดรายเดຌขัๅนตไ า ทัๅงนีๅคณะกรรมการ
สินชืไอจะปຓนผูຌพิจารณาจากความสามารถ฿นการช าระ  รองลงมาคือ สามารถกูຌสินชืไอทีไอยูอาศัย
ทุกประภท ครอบคลุมทุกพืๅนทีไทัไวประทศ ฿นราคาเมกิน 1,500,000 บาท  ละ สามารถกูຌซืๅอ
ทรัพย์สินรอการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี สถาบันการงิน ละบริษัทบริหารสินทรัพย์เดຌ  
ดังนัๅน ควรการสรຌางการับรูຌละมีการสืไอสารขຌอมูลกีไยวกับครงการมากยิไงขึๅน฿นประดในดังกล าว 
ทัๅงนีๅจากผลการวิจัยทีไวา ประชาชนสวน฿หญมีความรูຌนຌอย อาจนืไองมาจากการการสืไอสารขຌอมูลทีไเม
พียงพอ ดังนัๅนรัฐบาลดยกระทรวงการคลังควรพิจารณาการวางผนการสืไอสาร ละสรຌางการรับรูຌ
กประชาชน฿หຌมากขึๅน พืไอบรรลุปງาหมายครงการ  

 3. จากการศึกษา พบวา ทัศนคติทีไมีตอครงการบຌานประชารัฐ อยู฿นชิงบวกทัๅงหมด 
ิคาฉลีไย 3.67) มืไอจ านกรายดຌาน พบวา ดຌานทีไมีคาฉลีไยสูงสุดคือ ดຌานผลิตภัณฑ์ ิคาฉลีไย 3.76) 

รองลงมาคือ ดຌานราคา ิคาฉลีไย 3.70) ดຌานการสงสริมการตลาด ิคาฉลีไย 3.55) ละดຌานการจัด
จ าหนาย ิคาฉลีไย 3.67) ตามล าดับ ดย ทัศนคติดຌานผลิตภัณฑ์ มีคาฉลีไยดยรวมมากทีไสุด ฿น
ประดใน ครงการบຌานประชารัฐปຓนครงการทีไดีพราะชวยพิไมอกาส฿หຌประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอยทีไ
อยากมีทีไอยูอาศัยปຓนของตนอง  รองลงมาคือ คอนดมินียมทีได านินการดยภาคอกชนทีไขຌารวม
ครงการบຌานประชารัฐ มีความนาสน฿จทีไจะขຌารวมครงการ  สวนทัศนคติดຌานการจัดจ าหนาย มี
คาฉลีไยดยรวมนຌอยทีไสุด ฿นประดใน ธนาคารทีไขຌารวมครงการบຌานประชารัฐมีการนะขຌอมูล
ขาวสารทีไชัดจนขຌา฿จงาย  รองลงมาคือ สาขาของธนาคารทีไขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ 
ครอบคลุมทุกพืๅนทีไทัไวประทศสามารถติดตอสอบถามเดຌงาย  จะหในเดຌวา ทัศนคติดยรวม ิคาฉลีไย 
3.67) ถึงมຌจะอยู฿นชิงบวก ตปຓนชิงบวก฿นระดับทีไเมสูงมาก กลาวคือ ประชาชนสน฿จ฿นครงการ 
ตยังเมสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารกีไยวกับครงการทาทีไควร ดังนัๅนจึงควรพัฒนา฿นสืไอสารขຌอมูล
ครงการ พืไอ฿หຌกิดทัศนคติหรือความรูຌสึก฿นชิงบวกตอครงการมากยิไงขึๅน 

 4. จากการศึกษา พบวา นวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ฿นระดับปาน
กลาง มืไอจ านกรายดຌาน พบวาดຌานทีไมีคาฉลีไยนวนຌมพฤติกรรม฿นระดับตัๅง฿จมากทีไสุด คือ ทาน
ตຌองการหาขຌอมูลกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐพิไมติมพืไอประกอบการตัดสิน฿จขຌารวมครงการ  
รองลงมาคือ ทานมีความตัๅง฿จทีไจะนะน าหรือบอกตอ฿หຌบุคคลอืไนกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ  
ละ ทานมีนวนຌมทีไจะขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ พืไอทีไอยูอาศัยของทาน฿นอนาคต  ดังนัๅน 
นวนຌมพฤติกรรมทีไอยู฿นระดับปานกลาง อาจกิดจาการสืไอสารขຌอมูลขຌอมูลครงการเมพียงพอ ท า
฿หຌประชาชนเมมีนวนຌมขຌารวมครงการทาทีไควร ทัๅงนีๅควร฿หຌความส าคัญกับผนการสืไอสาร ดย
การพิไมชองทางการสืไอสารครงการมากยิไงขึๅน 

 5. ผลการศึกษา พบวา ตัวปรของลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีความถีไ฿นการปຂดรับ
สืไอกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ จากสืไออินทอร์นใต/ซชียลนใตวิร์ก ตกตางกัน เดຌก อายุ 
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อาชีพ ละรายเดຌ  สวนตัวปรลักษณะทางประชากรทีไตกตางกันมีความถีไ฿นการปຂดรับสืไอกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐ จากสืไอทรทัศน์ ตกตางกัน เดຌก ระดับการศึกษา ละอาชีพ ดังนัๅน พืไอ฿หຌ
การปຂดรับสืไอของครงการบຌานประชารัฐประสบความส ารใจละสามารถขຌาถึงกลุมปງาหมาย จึงควร
ลือก฿ชຌสืไอ฿หຌหมาะสมกับลักษณะทางประชากรของตัวปรขຌางตຌน กลาวคือ สืไออินทอร์นใต/ซชียล
นใตวิร์ก ควรวางผนการสืไอสาร฿หຌสอดคลຌองกับ อายุ อาชีพ ละรายเดຌ สวนสืไอทรทัศน์ ควร
วางผนการสืไอสาร฿หຌสอดคลຌองกับ ระดับการศึกษา ละอาชีพ 

 6. ผลการศึกษา พบวา ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวางความถีไ฿นการปຂดรับสืไอ จากสืไอ
ทรทัศน์ กับความรูຌกีไยวกับครงบຌานประชารัฐ มีความสัมพันธ์กันตไ า฿นทิศทางดียวกันกลาวคือ ผูຌมี
ความถีไ฿นการปຂดรับสืไอทรทัศน์กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐบอยครัๅง จะมีความรูຌกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐสูงขึๅนตามเปดຌวย ดังนัๅน ควรมีการพัฒนาการสืไอสารผานสืไอทรทัศน์ กีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐ พืไอปຓนการสงสริมความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ฿หຌกประชาชน
มากยิไงขึๅน ชน จัดท าสืไอผยพรทางทรทัศน์ผานทางรายการดินหนຌาประทศเทย หรือ฿หຌขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับครงการ฿หຌกับสถานีทรทัศน์อยางตอนืไอง  

 7. ผลการศึกษา พบวา ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวางความรูຌกีไยวกับครงการบຌาน
ประชารัฐ กับทัศนคติดยรวมกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ มีความสัมพันธ์กันตไ า฿นทิศทางดียวกัน 
กลาวคือ ผูຌทีไมีความรูຌกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐมากขึๅน จะสงผล฿หຌมีทัศนคติดยรวมกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐปຓนชิงบวก ทัๅงนีๅมืไอพิจารณาความรูຌกับทัศนคติปຓนดຌานโ พบวา ทัศนคติดຌาน
ราคา ดຌานการจัดจ าหนาย ละดຌานการสงสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กันดยมีความสัมพันธ์กันตไ า
ชนกัน ดังนัๅน พืไอ฿หຌประชาชนมีทัศนคติชิงบวกตอครงการบຌานประชารัฐ ควรมีการสืไอสารความรูຌ
กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅนืไองจากมีความสัมพันธ์กันตไ า จึงควรพิจารณา
ปัจจัยอืไนโ ทีไอาจสงผลตอทัศนคติดຌวย 

 8. ผลการศึกษา พบวา ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติดยรวมกีไยวกับ
ครงการบຌานประชารัฐ กับนวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐมีความสัมพันธ์กัน
ปานกลาง฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ ผูຌทีไมีทัศนคติดยรวมกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐชิงบวก 
จะสงผลตอนวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐสูงตามเปดຌวย มืไอพิจารณาทัศนคติ
ปຓนดຌานโ พบวา ทัศนคติดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานการจัดจ าหนาย ละดຌานการสงสริม
การตลาด ทัๅงหมดมีความสัมพันธ์กับนวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐ ดังนัๅน 
พืไอ฿หຌประชาชนมีนวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการบຌานประชารัฐสูง ควรมีการสรຌางทัศนคติ฿น
ดຌานตางโ กีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ฿หຌกิดชิงบวกมากยิไงขึๅน 
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ขຌอสนอนะ฿นการท าวิจัยครัๅงตอเป 

 1. การศึกษาครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงปริมาณ ฿นการศึกษาครัๅงตอเปควรศึกษา฿นชิงคุณภาพ 
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลชิงลึกกีไยวกับครงการบຌานประชารัฐ 

 2. การศึกษาครัๅงนีๅมุงนຌนศึกษาประชาชนทีไอยู฿นขตกรุงทพมหานคร การศึกษาครัๅงตอเป
อาจศึกษาประชากรทีไอยู฿นขตปริมณฑล หรือภูมิภาคทีไตกตางกันออกเป พืไอพิไมความหลากหลาย
ทางประชากร 

 3. การวิจัยครัๅงตอเป ควรท าการวิจัย฿นครงการหรือนยบายภาครัฐอืไนโ ทีไตกตางกั น
ออกเป พืไอศึกษาการปຂดรับการสืไอสารกีไยวกับครงการ ละน าเปปรับ฿ชຌกับการวางผนการสืไอสาร
อยางมีประสิทธิภาพ พืไอประยชน์สูงสุดกประชาชนตอเป 

 

รายการอຌางอิง 
ภาษาเทย 

หนังสือละบทความ฿นหนังสือ 

กียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ ละคณะ. ิโ5ไๆี. หลักการตลาดสําหรับนักนิทศศาสตร์ . กรุงทพฯ๊ 
มหาวิทยาลัยกรุงทพ, ผนกต าราละค าสอน. 

กิติมา สุรสนธิ. ิโ5ใใี. ความรูຌทางการสืไอสาร. กรุงทพฯ๊ รงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

จ านง พรายยຌมข. ิโ5ใ5ี. ทคนิคการวัดละประมินผลการรียนรูຌกับการสอนซอมสริม       
ิตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ี. กรุงทพฯ๊ เทยวัฒนาพานิช. 

จุมพล รอดค าดี. ิโ5ใโี. สืไอมวลชนพืไอการพัฒนา. กรุงทพฯ๊ รงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ดารา ทีปะปาล. ิโ5ไแี. การสืไอสารการตลาด. กรุงทพฯ๊ อมรการพิมพ์. 

ถวิล ธาราภชน์. ิโ5ใโี. จิตวิทยาสังคม. กรุงทพฯ ๊ อดียนสตร์.  

ธงชัย สันติวงษ์. ิโ5ไเี. พฤติกรรมผูຌบริภคทางการตลาด. กรุงทพฯ๊ เทยวัฒนาพานิช. 

ธนวรรณ สงสุวรรณ. ิโ5ไไี. การบริหารการตลาด. กรุงทพฯ๊ อใกซปอร์นใท. 

ธีระพร อุวรรณณ. ิโ5ใ5ี. ทฤษฎีละการวัดจตคติ. กรุงทพฯ๊ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปรมะ สตะวทิน. (โ5ใ้ี. การสืไอสารมวลชน๊ กระบวนการละทฤษฎี. กรุงทพฯ๊ ภาพพิมพ์. 

ปรมะ สตะวทิน. (โ5ไๆี. หลักนิทศศาสตร์. กรุงทพฯ๊ รุงรืองสาส์นการพิมพ์. 

เพศาล หวังพานิช. (โ5โๆี. การวัดผลการศึกษา. กรุงทพฯ๊ เทยวัฒนาพานิช.  
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พรทิพย์ วรกิจภคาทร. ิโ5ใเี.  การลือกสืไอพืไอการประชาสัมพันธ์ . กรุงทพฯ๊ รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

พรทิพย์  วรกิจภคาทร. ิโ5ใแี .  การวิจัยพืไอการประชาสัมพันธ์ .  กรุ ง ทพฯ๊ รงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พีระ จิระสภณ. ิโ5โ้ี. ทฤษฎีการสืไอสารมวลชน. กรุงทพฯ๊ มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช. 

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. ิโ5ไโี. การปลีไยนปลงทัศนคติ อกสารประกอบการสอนชุดวิชา
พฤติกรรมการสืไอสาร. นนทบุรี๊ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช. 

ยุทธนา ธรรมจริญ. ิโ55่ี. การวิคราะห์วางผนละควบคุมทางการตลาด ิพฤติกรรมผูຌบริภคี. 
นนทบุรี๊ มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช. 

ยุบล บใญจรงค์กิจ. ิโ5ไโี. การวิคราะห์ผูຌรับสาร. กรุงทพฯ๊ ทีพีพริๅนท์. 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. ิโ55ไี. ทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงทพฯ๊ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์. 

ศุภกนิตย์ พลเพรินทร์. ิโ5ไเี. ทคนิคการประมวลผล. กรุงทพฯ๊ พรพิทยา. 

สมจิตร ลຌวนจ าริญ. ิโ5ใเี. พฤติกรรมผูຌบริภค. กรุงทพฯ ๊ มหาวิทยาลัยรามค าหง. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. ิโ5ไๆี. ระบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงทพฯ๊ บริษัท ฟืດองฟງาพริๅน
ติๅง จ ากัด. 

สุรพงษ์ สธนะสถียร. ิโ5ใใี. การสืไอสารกับสังคม. กรุงทพมฯ๊ รงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

วิทยานิพนธ์ 
กมลพร สิทธิ. ิโ55ไี. การปຂดรับขຌอมูลขาวสาร ความรูຌ ทัศนคติ ละพฤติกรรมการ฿ชຌบริการ

หลักประกันสุขภาพของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานครปรียบทียบผูຌมีรายเดຌปานกลาง
ละผูຌมีรายเดຌนຌอย. ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะ
วารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาสืไอสารมวลชน. 

จุฑาภรณ์ กาฬวัจนะ. ิโ55็ี. การปຂดรับสืไอ ทัศนคติ พฤติกรรม ละนวนຌมพฤติกรรมของผูຌบริภค
฿นขตกรุง ทพมหานครทีไมีตอการสะสมสตมป์รักมืองเทยของซวนอีลฟวน . 
ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์ละ
สืไอสารมวลชน, สาขาวิชาสืไอสารมวลชน. 

ชุติรัตน์ ดนประภัสร์. ิโ55็ี. การปຂดรับสืไอ ทัศนคติ ละปัจจัยทีไมีผลตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาประภท TV home shopping ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร. ิวิทยานิพนธ์
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ปริญญามหาบัณฑิตี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน , 

สาขาวิชาสืไอสารมวลชน. 

ณัฏฐ์ชยา ลีลา. ิโ55็ี. พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ความรูຌ การรับรูຌ ละนวนຌมพฤติกรรมกีไยวกับ
ประชาคมอาซียนของครูประถมศึกษา฿นจังหวัดขอนกน. ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการจัดการการ
สืไอสารองค์กร. 

ธนาพงษ์ จันทร์ชอน. ิโ5ไๆี. รูปบบการดํานินชีวิต พฤติกรรมการปຂดรับขาวสารละทัศนคติของ
ผูຌชม ทีไมีตอสถานีขาวทรทัศน์นชัไน ชานล ยูบีซี.  ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาสืไอสารมวลชน 

นพดล ทองมัไน. ิโ5ไโี. การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ละการปຂดรับสืไอ
ทีไมีตอความรูຌ ทัศนคติละพฤติกรรมตอรืไองการบริจาคอวัยวะของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานคร. ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ
วารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาสืไอสารมวลชน. 

นิชดา ตรียมชัยศรี. ิโ5ไโี. การปຂดรับขาวสาร ความพึงพอ฿จ ละการ฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสาร 
ผานระบบครือขายอินทรานใต ของพนักงานธนาคารเทยพาณิชย์ จํากัด ิมหาชนี.  
ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิทศศาสตร์, ภาค
วิชาการประชาสัมพันธ์. 

รุงนภา บุญคุຌม. ิโ5ใๆี. ทัศนคติของพัฒนากรตอนยบายการจัดตัๅงศูนย์สาธิตการตลาด ๊ กรณีศึกษา
ศูนย์ชวยหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน ขตทีไ ใ. ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี. สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะพัฒนาสังคม. 

ลิศหญิง หิรัญญ. ิโ5ไ5ี. รูปบบการดํานินชีวิต พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ละพฤติกรรมการ
บริภคสินคຌาละบริการของผูຌสูงอายุ฿นกรุงทพมหานคร. ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิทศศาสตร์, ภาควิชาฆษณา. 

สิรินาถ สงสุวรรณ. ิโ55ๆี.  การปຂดรับสืไอ ความรูຌ  ละทัศนคติของประชาชน฿นขต
กรุงทพมหานครทีไมีตอการผยพรขาวสารกีไยวกับการปลีไยนผานเปสูทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ของประทศเทย. ิวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสาร
ศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการจัดการการสืไอสารองค์กร. 
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อกสารอืไนโ  
กัญจน์ทนนท์ กสิกษตรสิริ. ิโ55ๆี. การปຂดรับ การรับรูຌผานครืไองมือสืไอสารการตลาดทีไมีผลตอการ

ตัดสิน฿จ฿ชຌบริการสินชืไอ "งินสดทัน฿จกสิกรเทย" ของผูຌ฿ชຌบริการ ฿นขตกรุงทพมหานคร.  
ิการคຌนควຌาอิสระปริญญามหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์ละ
สืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการบริหารสืไอสารมวลชน. 

กัณฑ์พร กรรณสูต. ิโ55ใี. การรับรูຌครงการประชาสัมพันธ์ นยบายรียนฟรี แ5 ป ของรัฐบาล 
กรณีศึกษาผูຌปกครองนักรียน฿นรงรียนอาชีวศึกษาอกชน จังหวัดสมุทรปราการ. ิรายงาน
ครงการฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์
ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการจัดการการสืไอสารองค์กร. 

ณัฐญา กิดพชร. ิโ55โี. การประมินผลการสืไอสารครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน. 
ิรายงานครงการฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสาร
ศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการจัดการการสืไอสารองค์กร. 

ตือนจิต พุฒิพงศ์ภเคย. ิโ55็ี. การปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมทีไมีตอมูลนิธิ
ป่อตใกตึๆงของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร.  ิการคຌนควຌาอิสระปริญญามหาบัณฑิตี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการจัดการการ
สืไอสารองค์กร. 

ธัญญวรรณ กิดสมบัติ. ิโ55แี. ความรูຌ ทัศนคติ นวนຌมพฤติกรรมการขຌารวมครงการหยุดพิไม
ความรຌอน฿สกรุงทพฯ ของประชาชน฿นขตกรุงทพมหานคร. ิรายงานครงการฉพาะ
บุคคลปริญญามหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์ละ
สืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการจัดการการสืไอสารองค์กร. 

ปัทมา ปรัชญาวุฒิรัตน์. ิโ55เี. การปຂดรับละการรับรูຌขาวสารจากสืไอประชาสัมพันธ์ภาย฿นของ
ขຌาราชการกรุงทพมหานคร ๊ กรณีศึกษา ๊ ครงการศูนย์สงสริมการบริหารงินออม
ครอบครัวกรุงทพมหานคร.  ิรายงานครงการฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิตี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการจัดการการ
สืไอสารภาครัฐละอกชน. 

ปຂยะดา มืองค า. ิโ55็ี. ความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับสืไอสังคมออนเลน์กับทัศนคติกีไยวกับการ
ทําศัลยกรรมบน฿บหนຌาพืไอความงามของผูຌหญิงวัยทํางาน. ิการคຌนควຌาอิสระปริญญา
มหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชา
การบริหารสืไอสารมวลชน. 

สภาพร รมพูลทอง. ิโ5ไ้ี. การปຂดรับขาวสาร การรับรูຌ ความคิดหใน ละการมีสวนรวมของ
สมาชิกบຌานอืๅออาทรทีไมีตอครงการวัฒนธรรมอืๅออาทรของการคหะหงชาติ.   ิรายงาน



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆแ) 41 

ครงการฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์
ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชาการจัดการการสืไอสารภาครัฐละอกชน. 

สุธิรา สุวรรณบญจกุล. ิโ55ๆี. พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมตอ
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงทพ จํากัด ิมหาชนี. ิรายงานครงการฉพาะบุคคลปริญญา
มหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน, สาขาวิชา
การจัดการการสืไอสารองค์กร. 

สุภาจิตต์ คลือบกຌว. ิโ55็ี. ความรูຌ ทัศนคติ ละนวนຌมพฤติกรรมทีไมีตอครงการบริหารจัดการ
ทดลอง ดินรถทใกซีไสําหรับผูຌพิการ ละผูຌสูงอายุ ศึกษาฉพาะผูຌ฿ชຌบริการ. ิการคຌนควຌาอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิตี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน , 

สาขาวิชาการจัดการการสืไอสารองค์กร. 

อักษร สวัสดี. ิโ5ไโี.อักษร สวัสดี. ิโ5ไโี. ความรูຌความขຌา฿จละความตระหนัก฿นการอนุรักษ์
สิไ งวดลຌอมของนักรียน.  ชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย๊ กรณีศึกษา฿นขตบางกะปຂ 
กรุงทพมหานคร. ิภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  
คณะพัฒนาสังคม, สาขาพัฒนาสังคม. 

 

สืไออิลใกทรอนิกส์ 
กระทรวงการคลัง. ขาวกระทรวงการคลัง, ฉบับทีไ ใ่/โ55้, ประจ าดือน มีนาคม โ55้, ครงการ

บຌานประชารัฐ. สืบคຌนจาก
https://www.mof.go.th/home/Press_release/Newsโเแๆ/เใ่.pdf 

ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท านียบรัฐบาล. รายการคืนความสุข฿หຌคน฿นชาติ โ5 มีนาคม โ55้. 
สืบคຌนจาก http://www.thaigov.go.th/index.php/programแ/item/แเแ5้้-รายการ
คืนความสุข฿หຌคน฿นชาติ-โ5-มีนาคม-โ55้/programใ.html 

ส านักนยบายละยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์. 
ผนยุทธศาสตร์ การ พัฒนาทีไ อยู อ าศัย  แเ ป  ิพ .ศ .  โ55้ -โ5ๆ่ี .  สืบคຌนจาก 
http://www.bps.m-

society.go.th/uploads/content/download/5ๆeๆโed5เabเแ.pdf 

  



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆแ) 42 

ภาษาอังกฤษ 

Books 

Klapper, Joseph T. (แ้ๆเี. The Effect of Mass Communication. Glencoe, Illinois: The 

Free Press. 

Melvin L. De Fleur, Sandra Ball-Rokeach. (แ้็เี. Theories of mass communication  

(โnd ed). New York: McKay. 

 
  



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ แ (มกราคม – มษายน โ5ๆแ) 43 

การศึกษาการสืไอสารบรนด์ของคุมะมงผานสืไอออนเลน์ 

กะรัตพชร บุญชูวิทย์4 

วรัชญ์  ครุจิต, Ph.D.5 

บทคัดยอ 

 การศึกษาการสืไอสารบรนด์ของคุมะมงผานสืไอออนเลน์มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษานว
ทางการสรຌางการรับรูຌตอบรนด์ละการสืไอสารพืไอสรຌางสริมภาพลักษณ์บรนด์ผานการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ของคุมะมง  ดย฿ชຌการศึกษาวิจัยชิงคุณภาพละวิคราะห์ขຌอมูลจากอกสาร จากศึกษา
พบวาการสรຌางการรับรูຌตอบรนด์คุมะมง฿ชຌการสืไอสารบบผสมผสานระหวางสืไอออนเลน์ละสืไอกา
ควบคูกัน พืไอสรຌางการรับรูຌตอบรนด์เดຌกวຌางขวางภาย฿นวลาอันสัๅน ซึไงมุงนຌนสรຌางการปฏิสัมพันธ์
กับผูຌทีไเดຌพบหใน จากนัๅนจึงน าเปสูการตลาดบบปากตอปากบนสืไอออนเลน์ จังหวัดคุมะมตะ 
ประทศญีไปุຆน เดຌน าสนอภาพลักษณ์ความปຓนบุคคลละรืไองราวอันฉพาะตัว฿หຌคุมะมง ผานทาง
จุดยืนทางการตลาดทีไก าหนดรูปบบของนืๅอหาสารของคุมะมงบนสืไอออนเลน์รวมกับการท ากิจกรรม
฿นตละพืๅนทีไเดຌส ารใจ ดยเดຌรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของจังหวัดคุมะมตะอยางจริงจัง ทัๅง
การออกบบคุมะมง฿หຌมีชีวิตดยการสรຌางอกลักษณ์ฉพาะตัวขึๅนมา฿หຌปຓนตัวมาสคอต ภาษา
ฉพาะตัว รืไองราวฉพาะตัว฿หຌสอดคลຌองกับสิไงทีไรอบตัวทัไวเป ซึไงสงผล฿หຌตัวตนหรือภาพลักษณ์ของคุ
มะมงมีความชัดจนมากขึๅนบนสืไอออนเลน์ รวมถึงการออกบบชุดมาสคอตทีไท า฿หຌคุมะมงสามารถ
คลืไอนเหวเดຌอยางอิสระ สามารถขຌารวมกิจกรรมเดຌอยางเมมีขຌอจ ากัด ละสามารถสืไอสารบุคลิกผาน
ทาทางเดຌดยเมจ าปຓนตຌอง฿ชຌค าพูด฿นการสืไอสาร คุมะมงจึงสามารถสรຌางตัวตนทีไสอดคลຌองกันเดຌทัๅง
บนสืไอออนเลน์ละกับผูຌทีไเดຌพบหใน ละสามารถขอน าคุมะมงเป฿ชຌเดຌอยางเมสียคาลิขสิทธิ์ ดยมี
งืไอนเขวาการน าเป฿ชຌนัๅนตຌองมีสวนกีไยวกับการประชาสัมพันธ์จังหวัดคุมะมตะ฿หຌปຓนทีไรูຌจัก ซึไงจะ
ท า฿หຌภาพของคุมะมงมาพรຌอมกับชืไอของจังหวัดคุมะมตะ ละสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับจังหวัดคุมะ
มตะเดຌอีกทางหนึไงดຌวย 

 

 

 

 

                                                                        

4 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
5 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

 The study of brand communication of Kumamon through online media aims 

to explore ways to build brand awareness and communication to enhance brand 

image through the use of Kumamon's online media. It is done by using qualitative 

research and document analysis. According to the study, Kumamon's present brand 

awareness is based on the combined use of online media and old media. To 

broaden brand awareness within a short time, the study focuses on creating 

interaction with those who have seen the brand image. Then it would lead to viral 

marketing on the online media. Kumamoto Prefecture Japan presents a unique 

personality and story through Kumamon. From the marketing point of view, the 

format of the Kumamon's message on the online media together with the activities 

in each area has been effective. The cooperation from all parts of Kumamoto 

Prefecture was serious. The design of the Kumamoto life by creating a unique 

identity as a personal mascot, unique language, and unique stories in accordance 

with what is around is perfect. This has resulted in a more explicit identity or image 

of Kumamon on the online media including a mascot design that allows a real 

Kumamon to move freely and participate in activities without restrictions. Kumamon 

can communicate a personality through gestures without any need to use spoken 

words. Hence, Kumamon presents a consistent identity on both the online media 

and those who have seen Kumamon in real. Finally, the Kumamon brand can be 

used free of charge. The only condition is that the use of Kumamon should involve 

the publicity of Kumamoto Prefecture. This will make Kumamoto's image associated 

with the name of Kumamoto Prefecture. It can make some money in Kumamoto 

another way.  
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ทีไมาละความส าคัญ 

 มาสคอต ิmascotี คือสิไงสิไงหนึไง ทีไอาจจะปຓนเดຌทัๅงสิไงของ มนุษย์ หรือสัตว์ ตดยมากนัๅน
ราจะพบหในมาสคอตทีไปຓนตัวละครสัตว์หรือมนุษย์ ดยรับบทบาท฿นการปຓนตัวทนพืไอผยพร
ออกสูสาธารณะ ิMatt Blitz, โเแๆี นอกจากการสรຌางสีสัน฿นอีวຌนท์ตางโ มาสคอตยังถูกสรຌางขึๅน
พืไอท าหนຌาทีไปຓนสัญลักษณ์พืไอปຓนตัวทนของสิไง฿ดสิไงหนึไง อาทิ สถานทีไ สินคຌา คน องค์กร รຌานคຌา 
มือง กิจกรรม รวมถึงบรนด์  ซึไงท า฿หຌ฿นปัจจุบันเมวาจะปຓนธุรกิจจากวดวง฿ด การมีมาสคอตประ
จ าธุรกิจจึงปຓนสิไงทีไขาดเปเมเดຌ ิJapanmase, โเแๆี มาสคอตถูกน ามา฿ชຌ฿นการตลาดหรือ฿นธุรกิจ
ตางโพืไอปຓนตัวทนของบรนด์ องค์กร หรือสินคຌาชวยพิไมความสน฿จ ละกิดปຓนภาพจดจ า฿น฿จ
ของผูຌบริภค มาสคอตทีไออกบบดีสามารถชวยพิไมมูลคา฿หຌกับ  บรนด์เดຌละสงผลตอยอดขายหรือ
ก าเรดຌวยชนกัน นอกจากการปຓนตัวทนของบรนด์หรือสินคຌา มาสคอตยังสามารถท าหนຌาทีไปຓนสืไอ
ทีไชวย฿นการประชาสัมพันธ์ครงการ หรือการรณรงค์ตางโอีกดຌวย การมีมาสคอต อยู฿นบรนด์ชวย
สรຌางภาพลักษณ์ทีไสด฿ส฿หຌกับตราสินคຌา สรຌางความประทับ฿จรียกรอยยิๅมจากผูຌพบหใน   มาสคอตยัง
ปຓนสวนชวย฿นการสืไอสารภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ของบรนด์ท า฿หຌผูຌบริภคกิดความขຌา฿จ฿น      บ
รนด์มากขึๅน อีกทัๅงมืไอวลาผานเปมาสคอตทีไปຓนสิไงสรຌางขึๅนจะเมปลีไยนเป สามารถคงรูปลักษณ์
ลักษณ์ดิมอาเวຌเดຌนานตราบทีไบรนด์ตຌองการ ท า฿หຌผูຌทีไจดจ ากิดความคุຌนชินรวมถึงจดจ าบรนด์เดຌ
งายขึๅน รืไองราวทีไสรຌางขึๅนยังชวยพิไมความขใงรง฿หຌมาสคอต การ฿สประวัติ รืไองราว บุคลลิก 
ลักษณะนิสัย บวกกับมุมมองทางธุรกิจ วิสัยท ศน์ขององค์กร หรือบรนด์ทีไทรกขຌาเปนัๅน สรຌางความ
ขใงรง฿หຌกับตัวมาสคอตเดຌปຓนอยางดี ิSarun Gangwanpongpun, โเแ็ี ปัจจุบันประทศญีไปุຆนมี
การน ามาสคอตมา฿ชຌพืไอประชาสัมพันธ์พืไอสงสริมธุรกิจการทองทีไยว฿นจังหวัดตางโ ละกลายมา
ปຓนวทีการขงขันของมาสคอตทีไสรຌางมูลคา฿หຌกับประทศญีไปุຆนปຓนอยางสูง ิManager, โ55ไี 

 คุมะมง ิくま ン, Kumamon) คือ มาสคอต ิMascot) ประจ าจังหวัดคุมะมตะ 
ิKumamoto) ภูมิภาคคิวชูทางตอน฿ตຌ จากประทศญีไปุຆน ปຓนหนึไง฿น ยุรุคารคตอร์ ิYurukyara , 

ゆるキ ラ) ทีไสรຌางขึๅนดยจังหวัดคุมะมตะ฿นวันทีไ 12 มีนาคมป 2553 จากคมปญ 
ิcampaign) คุมะมตะ ซอร์เพรส์ ิKumamoto surprise, くまもとサ ラ ズ) ยุรุ
คารคตอร์฿นปัจจุบันจะถูกมองวาปຓนมาสคอตประจ าจังหวัดของประทศญีไปุຆน ถือปຓนสัญลักษณ์
ละตัวทนการประชาสัมพันธ์ของสถานทีไ มือง หรือจังหวัดตาง โ ิอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ , สืบคຌน 
2017) คุมะมงมีลักษณะหมือนหมีสีด า มีกຌมดงละสีหนຌาทีไตืไนตຌน ตก฿จอยูตลอดวลา คุมะมงถูก
ออกบบตามสิไงตางโ฿นคุมะมตะ อาทิ หมีซึไงปຓนสัตว์ทีไมีมาก฿นจังหวัดคุมะมตะ สีด าจาก
ปราสาทคุมะมตะ กຌมสีดงสืไอถึงดินดนหงเฟ ปຓนตຌน ิChika, 2012)  คุมะมงปຓนมาสคอตทีไมี
หนຌาประชาสัมพันธ์จังหวัด฿หຌปຓนทีไรูຌจัก จากการพิไมสຌนทาง฿หຌบริการของรถเฟความรใวสูงชิงคันซใน 
ิShinkansen) ฿นขตพืๅนทีไคิวชู ละดงดังอยางรวดรใวจากการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ิOnline Mediaี จน
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เดຌรับรางวัลชนะลิศ จากการประกวด Yurukyara Grand Prix ฿นป โ55ไ ดຌวยคะนนหวตอันดับ
หนึไงจากการสงประกวดมาสคอตจ านวน ใ5เ ตัว ิTenkaijapan, โเแแี ความนาสน฿จของคุมะมง
คือการปຓนมาสคอตทีไเมพียงท าหนຌาของมาสคอตทานัๅน ตยัง฿ชຌสืไอออนเลน์฿นการสืไอสารอยาง
จริงจัง จนกิดปຓนผูຌติดตามจ านวนมากละท า฿หຌจังหวัดคุมะมตะสรຌางรายเดຌขຌาจังหวัดปຓนจ านวน
มากจากการ฿ชຌสืไอออนเลน์ของคุมะมง ฿นปัจจุบันคุมะมงมีผูຌติดตาม ิFollower) ฿นบัญชีอยางปຓน
ทางการ ิofficial account) ทวิตตอร์ ิ@55_kumamon) จ านวน 5่เ,เเเ บัญชี ิKumamon’s 
Twitter Official Account, โเแ็ี ดยกลาวเดຌวา คุมะมงปຓนมาสคอตทีไมีงานยุงตลอดปละ
ดินสายท ากิจกรรมตลอดวลา 

 

ภาพทีไ แ คุมะมง ิKumamon-official, โเแ็ี 

 ฿นประทศเทยมีการศึกษาการสรຌางมาสคอต พืไอน ามา฿ชຌ฿นงานอีวຌนท์ ิEventี ทาง
วัฒนธรรม ดยการศึกษาการสรຌางมาสคอตพืไอออกบบมาสคอตทีไสามารถสืไอสารบุคลิกภาพของ
วัฒนธรรมชียง฿หมเปยังกลุมปງาหมายเดຌ ละนຌองสุข฿จของการทองทีไยวหงประทศเทย ิททท.ี ทีไ
ถูกสรຌางมาพืไอประชาสัมพันธ์ครงการตางโขององค์กรการทองทีไยวหงประทศเทย ภาพลักษณ์
ของมาสคอต฿นประทศจึงปรียบสมือน ตัวทนของสิไงโหนึไง อาทิ องค์กร วัฒนธรรม หรือบรนด์ 
ปຓนตຌน การ฿ชຌงานมาสคอต฿นประทศเทยจึงมีนวนຌมปຓนการ฿ชຌงานพืไอประชาสัมพันธ์฿นงานอี
วຌนท์ปຓนหลัก ิประเพรพรรณ ปรืไองพงษ์ุ โ55็ี ซึไงตางจากคุมะมงทีไถูกสรຌางมาพืไอท างานพืไอ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอยางจริงจัง ละกลายปຓนสวนหนึไงของธุรกิจการทองทีไยว฿นจังหวัดคุมะมตะ
ประทศญีไปุຆน ิManagerุ โ55ไี 

 มาสคอตคุมะมงยังถือปຓนมาสคอตทีไสืไอสารบรนด์ ิBrandี ผานสืไอออนเลน์จนประสบ
ความส ารใจ ภาพลักษณ์ ิImageี ตางโของคุมะมงถูกตอกยๅ าดย฿ชຌการสืไอสารผานสืไอออนเลน์ จน
ท า฿หຌผูຌคนรูຌจักคุมะมง฿นฐานะจຌาหนຌาทีไบุคลากรจากรัฐบาลของจังหวัดคุมะมตะทีไคอยท าหนຌาทีไ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดคุมะมตะ฿หຌปຓนทีไรูຌจัก รูปบบการสืไอสารบรนด์ของคุมะมงบนสืไอออนเลน์มี
ความตกตางออกเปกัน฿นตละสืไอ กลาวคือ มีรูปบบของการ฿ชຌนืๅอหาทีไตกตางกันบน วใบเซต์ 
ิWebsiteี บลใอก ิBlogี ทวิตตอร์ ิTwitterี ละฟซบุຍก ิFacebookี ท า฿หຌผูຌวิจัยกิดความสน฿จ
฿นรูปบบการสืไอสารบรนด์ ิBrand Communicationี ของคุมะมงบนสืไอออนเลน์ วาคุมะมงสรຌาง
การรับรูຌตอบรนด์ควบคูกับการท ากิจกรรมอยางเรบนสืไอออนเลน์ ละคุมะมงสืไอสารพืไอตอกยๅ า
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ภาพลักษณ์ทางการตลาด ิBrand Imageี ผานจุดยืนทางการตลาด ิBrand Positioningี ดย฿ชຌ
การตลาดชิงนืๅอหา ิContent Marketing) ผานสืไอออนเลน์อยางเร 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1ี  พืไอศึกษานวทางการสืไอสารพืไอสรຌางการรับรูຌตอบรนด์ผานสืไอออนเลน์ 

 2ี พืไอศึกษานวทางการการสืไอสารพืไอสรຌางสริมภาพลักษณ์บรนด์ดย฿ชຌสืไอออนเลน์ 

 

ปัญหาน าวิจัย 

 1ี คุมะมงมีวิธีการสืไอสารพืไอสรຌางการรับรูຌตอบรนด์ผานสืไอออนเลน์ควบคูกับการท า
กิจกรรมเดຌดຌวยวิธีการ฿ด 

 โี คุมะมงสืไอสารพืไอสรຌางสริมภาพลักษณ์ของตนอง ผานการสืไอสารจุดยืนทางการตลาด 
ิBrand Positioning) ของตัวอง ดยการ฿ชຌการตลาดชิงนืๅอหา ิContent Marketing) ผานสืไอ
ออนเลน์อยางเรบຌาง 

 

ขอบขตงานวิจัย 

 ขอบขตของการศึกษา ผูຌวิจัยศึกษาวิธีการการสรຌางบรนด์ ฿นหัวขຌอ การรับรูຌตอบรนด์ 
ิBrand Awareness) ละ ภาพลักษณ์ของบรนด์ ิBrand Image) ผานสืไอออนเลน์ ดยมุงนຌนเปยัง
ชองทางการสืไอสารอยางปຓนทางการ ิOfficial) ของคุมะมงทัๅง 4 สืไอ ิPlatform) อันประกอบเปดຌวย 
วใบเซต์หลักอยางปຓนทางการ ิOffcial Website) ของคุมะมง บลใอก ิBlog) ของคุมะมง บัญชีทวิต
ตอร์อยางปຓนทางการ ิOfficial Twitter Accout) ของคุมะมง ละบัญชีฟซบุຍกอยางปຓนทางการ 
ิOfficial Facebook Accout) ของคุมะมง ดยจะศึกษานืๅอหากีไยวกับกิจกรรมของมาสคอตคุมะมง
ทีไผยพรบนวใบเซต์อยางปຓนทางการละสืไอสังคมออนเลน์ตางโ ดยศึกษาจากอกสารงานวิจัยทีไ
กีไยวขຌอง ขาว วีดีทัศน์ ละบทความทางอินตอร์นใต ฿ชຌระยะวลา฿นการศึกษา ผูຌวิจัยท าการศึกษา
ตัๅงตดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึงดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะวลาทัๅงสิๅน 5 ดือน ละ
การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅปຓนการศึกษา฿นขอบขตของผูຌสงสาร ซึไงปຓนการศึกษารูปบบของการสงสาร
ทานัๅน 
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นวคิดละทฤษฏีทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 

1. ทฤษฎีการตลาดดย฿ชຌบุคคล ิInfluencer Marketingี 

 Influencer คือบุคคล ทีไมีผูຌติดตาม ละมีอิทธิพลทางความคิดตอผูຌติดตามของตนอง มี
บทบาทส าคัญ฿นงของการตลาดยุคดิจิตอล ิDigital Marketing) ซึไงถูกน ามา฿ชຌ฿นการตลาดพืไอ฿หຌ
บรนด์ขຌาถึงกลุมปງาหมายเดຌอยางรวดรใว หรือกลาวคือ ผูຌติดตามของ Influencer หลานัๅนคือ
กลุมปງาหมายทางการตลาดดียวกับบรนด์ Influencer คือผูຌทีไมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ความรูຌสึกนึก
คิด รวมถึงการตัดสิน฿จของผูຌติดตาม ิหรือกลุมปງาหมายี ผานทางการสืไอสารดยนืๅอหา ิContent) 

ของ Influencer ดยนืๅอหาทีไสรຌางขึๅนจะมาจากความถนัด ประสบการณ์ ฿นรืไ องนัๅนโ ของ 
Influencer ละInfluencer มีความ฿กลຌชิดกับกลุมปງาหมาย ิดยผานทางสืไอออนเลน์ี มากกวาบ
รนด์ ละกลุมปງาหมายปຂดรับสารจาก Influencer มากกวาสารทีไมาจากบรนด์ดยตรง ิปรมภัสส์ 
ตระกูลชคสถียร, โ55้) 

2. การตลาด ไEs 

 การตลาด 4Es คือหลักการตลาดทีไนຌนสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌามากกวาการนຌนการขาย 
ดยนຌนการตอบสนองทางดຌานอารมณ์ละความพึงพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌา รวมถึงการสรຌางประสบการณ์
รวมกันระหวางลูกคຌากับบรนด์ (สยามธุรกิจ, โ55ไ)  Carolyn Edgecomb (2013) กลาววารูปบบ
ของการตลาด 4E ปຓนสวนหนึไงของรูปบบของ Inbound Marketing ปຓนการสืไอสารการตลาดทีไ
นຌน฿หຌผูຌบริภคปຓนฝຆายขຌามาหา   บรนด์ทนทีไบรนด์จะขຌาหาผูຌบริภค ละบรนด์จะปຓนผูຌสรຌาง
ความบันทิงหรือ฿หຌความรูຌ กับผูຌบริภคทีไขຌามาตเมมุຌงนຌนการขาย 

 หลักการตลาด 4E ประกอบเปดຌวย 

 1. Experience (ประสบการณ์ี การตลาดบบประสบการณ์ ซึไงปຓนรูปบบทีไมาทนทีไ 
Product (สินคຌาี ของ 4P ดยปลีไยนรูปบบจากการนะน าสินคຌาปຓนการนะน าประสบการณ์ทีไ
ผูຌบริภคจะเดຌรับการจาก฿ชຌสินคຌาทน 

 2. Everyplace (ทุกโทีไี การตลาดทีไผูຌบริภคขຌาถึงผูຌขายหรือผูຌ฿หຌบริการเดຌทุกโทีไทุกวลา 
ซึไงปຓนรูปบบทีไมาทนทีไ Place (สินคຌาี คือการปลีไยนปลงขຌาสูยุคทีไผูຌบริภคจะสืบสาะขຌาหาถึง
วิธีการกຌปัญหาดຌวยตัวอง 

 3. Exchange (การลกปลีไยนี จากปัจจัยดຌานราคาน ามาสูการลกปลีไยน รูปบบทีไมา
ทนทีไ Price (ราคาี ปຓนการลกปลีไยนตัวงินปຓนสินคຌาดຌวยบางสิไงทีไตางออกเป การมอบคุณคา
บางอยางทีไมากับตัวสินคຌา 
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 4. Evangelism (การสรຌางสาวก หรือการสรຌางผูຌบริภค฿นระยะยาวี การตลาดทีไนຌนการ
สรຌางลูกคຌาประจ า หรือการสรຌางสาวกทีไมาทนทีไ Promotion (ขຌอสนอพิศษี ปຓนความหลง฿หล฿น
บรนด์ การกลายปຓนสาวกละริไมชัดชวน฿หຌคนอืไนมาชืไนชอบ฿นบรนด์ชนดียวกับตน วิธีนีๅบรนด์
คือผูຌน าพาความคิดของผูຌบริภค฿หຌกิดความรักความชืไอมัไน฿นบรนด์ 

 การตลาดสาวก ิEิangelism marketingี รูปบบของการตลาดสาวก฿นปัจจุบัน คือการ
สรຌางประสบการณ์฿หຌกับกลุมปງาหมายเดຌมีอกาสขຌารวมปຓนสวนหนึไงของบรนด์ จนพัฒนามาปຓน
ความชืไนชอบ฿นบบละบอกตอ฿หຌกับคนรอบขຌาง ละชักชวน฿หຌคนรอบขຌางเดຌขຌามาสัมผัส มี
ประสบการณ์รวมกับบรนด์ ดยรียกวาปຓนการตลอดบบการบอกตอปากตอปาก ิWord-of 

mouth-marketing) ดยอาจจะ฿ชຌครืไองมือบนสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Network) ขຌามาชวย฿น
การผยพรขຌอมูล (บังอร สุวรรณมงคลุ โ55้) 

ใ.ทฤษฏีกีไยวกับการสืไอสารบรนด์ 

 ดลชัย บุณยะรัตวช ิโ5ไๆ ๊ แโ็-แโุ่ อຌางถึง฿น วรัตต์ อินทสระุ โ55ใ ี บรนด์คือ 
ประสบการณ์ของผูຌบริภค ทีไกิดขึๅนจากสิไงทีไบรนด์สืไอสารออกเป รวมถึงทุกโสิไงทีไออกมาจากบ
รนด์ จนกิดปຓนความรูຌสึกดยภาพรวมมืไอมองกลับเปทีไบรนด์จะพบกับความรูຌสึกหลานัๅน ดยการ
สืไอสารบรนด์ ิBrand Communicationี จะถูกสืไอสารผานทางกลยุทธ์ทางการสืไอสารการตลาด
รูปบบตางโ รวมถึงการ฿ชຌสืไอออนเลน์ ิOnline Mediaี ฿นการสืไอสาร ละขຌาถึงผูຌบริภค พืไอ฿หຌ
ผูຌบริภคเดຌรับรูຌถึงตัวตนของบรนด์เดຌอยางลึกซึๅง ิวิลิศ ภูริวัชร , โ555ี  ฿นปัจจุบันปຓนการสืไอบ
รนด์ ไ.เ ซึไงปຓนการสืไอสารบรนด์฿นยุคดิจิทัล 

 การสืไอสารบรนด์฿นยุคดิจิทัล คือรูปบบของการสืไอสารบรนด์ของการสรຌางบรนด์ ไ.เ 
ิBranding ไ.เี การสรຌางบรนด์ ไ.เ กิดขึๅน฿นยุคของสังคมดิจิทัล สิไงทีไส าคัญอันดับหนึไง คือการ
สรຌางตัวตนของบรนด์ ดยการสรຌาง฿หຌบรนด์มีตัวตนละบุคลิกภาพสมือนปຓนบุคคล ดยการสรຌาง
฿หຌบรนด์ติบตขึๅน฿นสังคมอยางปຓนธรรมชาติ ละชืไอมยงคุณคาทีไกิดขึๅนทัๅงหมดขຌาสูตัวตนของ
บรนด์ ิBrand Centered Values Creation) มืไอบรนด์กลายปຓนสิไงทีไมีตัวตน ปຓนภาพสมือน
ของบุคคลจะน าเปสูความชืไอมยงระหวาง     บรนด์กับผูຌบริภค ิปຂยะชาติ อิศรภักดี, โ55้ี ซึไง฿น
การสรຌางบรนด์ของจังหวัดคุมะมตะคุมะมงปรียบสมือนผูຌมีอิทธิพลทางความคิดตอผูຌทีไติดตาม 
หรือ Influencer จากจังหวัดคุมะมตะ การ฿ชຌ Influencer มีบทบาทส าคัญ฿นงของการตลาดยุค
ดิจิตอล ิDigital Marketing) ผูຌติดตามจะถูกชืไอมยงขຌากับรืไองราว ิContent) ตางโของบรนด์
ผานทางการสืไอสารของ  Influencer บนสืไอออนเลน์ ละ Influencer จะมีความ฿กลຌชิดกับผูຌติดตาม
฿นฐานะบุคคลมากกวาบรนด์ ิปรมภัสส์ ตระกูลชคสถียร , 2559ี ดย฿นวิจัยชิๅนนีๅมุงศึกษาการ
สืไอสารบรนด์ของคุมะมงบนสืไอออนเลน์ ซึไงบงออกปຓน ใ สวนดังนีๅ 
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การสรຌางการรับรูຌตอบรนด์ ิBrand Awareness) คือ การท า฿หຌบรนด์ปຓนทีไรูຌจักผานทาง
กลยุทธ์ทางการตลาด กระทัไงทรกซึมขຌาเปปຓนสวนหนึไงของชีวิตประจ าวันผูຌบริภค ิวรวิสุทธิ์ 
ภิญญยาง, 2552)  

ภาพลักษณ์ของบรนด์ ิBrand Image) คือ จิต-วิญญาณ ตัวจน ธาตุทຌ หรืออกลักษณ์
ประจ าตัวของบรนด์ กลาวเดຌวาปຓนบุคคลิกภาพของบรนด์ ิBrand Personality) ซึไงปรียบเดຌวา 
คนคนนัๅนมีตัวตนปຓนชนเร หรือปຓนอยางเร ิMonchai, โ55ใ)  

ต าหนงทางการตลาด ิBrand positioning) คือ สิไงทีไท า฿หຌผูຌบริภคจดจ าละยกยะบ
รนด์ออกจากบรนด์อืไนโ฿นสินคຌาหมวดดียวกันเดຌ ต าหนงทางการตลาดคือต าหนงทีไจะถูกระบุ
ดຌวยความรูຌสึกจากจิต฿จของผูຌบริภคดยผานทางการสืไอสารของบรนด์ ิตราชู กาญจนสถิตย์, โ55็) 

ไ. นวคิดกีไยวกับสืไอออนเลน์ ิOnline Mediaี  

 สืไอออนเลน์มีความตกตางจากสืไอบบดัๅงดิม ิTraditional media) คือ ผูຌสงสารสามารถ
ปຓนผูຌรับสารเดຌ฿นวลาดียวกัน ละการสงสารสามารถปຓนสารเดຌหลายรูปบบ อาทิชน สียง 
ภาพคลืไอนเหว ภาพนิไง ขຌอความ รวมถึงสืไอประสม ค าวาสืไอ฿หม ิNew media) ปຓนการ฿ชຌ
ทคนลยีดิจิตอล฿นการสืไอสาร ซึไงน าเปสูการมี ครือขายสังคม ิSocial Network) ดยนวคิดหลัก
ของครือขายสังคม คือการทีไผูຌ฿ชຌสามารถชร์รืไองราวของตนองตอสาธารณะเดຌ เมวาจะปຓน รูปถาย 
ประวัติ งานอดิรก ความสน฿จสวนตัว รวมถึงรืไองราว฿นชีวิตประจ าวัน ดยสามารถ฿หຌพืไอนโหรือ
ผูຌอืไนขຌามาติดตามรืไองราวของผูຌ฿ชຌคนนัๅนเดຌ ละรวมชร์รืไองราวกับกลุมพืไอน หรือครือขายสังคม 
ละขยายวงความสัมพันธ์ระหวางตนองละพืไอนของพืไอน ิฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน, โ556ี 

5. นวคิดกีไยวการตลาด฿นยุคดิจิทัล ิDigital Marketing) 

 Kotler (2017) กลาววาการตลาด 4.0 คือการตลาดบบผสมผสานระหวางการตลาดบบ
ดัๅงดิม ิTraditional) ละการตลาดบบดิจิตอล ิDigital) หรือรียกวาการตลาดทีไผสมผสานระหวาง
รูปบบออฟเลน์ ิOffline) ละออนเลน์ ิOnline) ชืไอมยงขຌาดຌวยกัน ท างานควบคูรวมกัน พืไอ
สรຌางประสบการณ์฿หຌผูຌบริภคอยางตอนืไอง ดยริไมจากการสรຌางปฏิสัมพันธ์จากลกออฟเลน์฿หຌกิด
ความประทับ฿จ กระตุຌน฿หຌกิดความสน฿จตอบรนด์ ละมืไอกิดปຓนความสัมพันธ์ ผูຌบริภคตຌองการ
รูຌจักกับบรนด์฿หຌมากขึๅนจึงตอยอดเปสูลกออนเลน์ ดังนัๅนปງาหมายส าคัญของการท าการตลาด คือ
การผลักดัน฿หຌกิดการกระท าละสนับสนุนผานชองทางทัๅงสอง คือชองทางออฟเลน์ละออนเลน์
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ๆ.  นวคิดกีไยวกับการออกบบคารคตอร์ละมาสคอต 

 มาสคอต คือสัญลักษณ์ทีไถูก฿ชຌ฿นการสืไอความหมาย ละปຓนตัวสืไอความหมายทีไมี
ประสิทธิภาพ ซึไงมาสคอตชวยสรຌางสริมจินตนาการ฿หຌกับผูຌทีไพบหในดยฉพาะดใก มาสคอสคือ
ภาพลักษณ์ของความสนุกสนานละเรຌดียงสา ดยมาสคอตบงออกปຓน ๆ บบเดຌก มาสคอตทีไมี
รูปรางหมือนคน มาสคอตทีไมีรูปรางหมือนสัตว์ มาสคอตทีไมีรูปรางหมือนวัตถุสิไงของ มาสคอตทีไมี
รูปรางหมือนพืชผักอาหาร มาสคอตทีไมีรูปรางปຓนนามธรรม ิหรือการเมสามารถระบุเดຌวามีรูปราง
หมือนสิไง฿ด ปຓนการคิดรูปรางขึๅนมา฿หมี ละ  มาสคอตทีไมีรูปรางปຓนอมนุษย์  ดยมาสคอตจะมี
องค์ประกอบสรຌางหมือนกับการออกบบคารคตอร์ ซึไงมีการก าหนดสัดสวนตางโ ลักษณะทาง
กายภาพ พศ วัย นิสัย อารมณ์ทีไตຌองการสืไอ ครืไองตงกาย ครืไองประดับ รูปบบตางโของมาสคอต 
อาทิ ทรงผม ละระดับความหมือนจริงของมาสคอต วามีความหมือนความปຓนจริงของสิไงนัๅนโมาก
นຌอยคเหน ิประเพรพรรณ ปรืไองพงษ์, โ55็ี  

การสรຌางมาสคอตมีปງาหมายพืไอ฿หຌบรนด์ปຓนทีไจดจ าของผูຌบริภค ชวยปຓนสืไอกลาง
ระหวางผูຌบริภคกับบรนด์ละยังปຓนทคนิคการสรຌางฐานลูกคຌาทีไดี พราะมาสคอสชวยสรຌาง฿หຌบ
รนด์ดูมีชีวิต กิดความรูຌสึก฿นทางบวกละผูຌบริภคจับตຌองเดຌละอืๅอมถึง ดยจุดดนของมาสคอตทีไ
สรຌางออกมาทุกตัวจะมีลักษณะทีไดดดนรวมกัน คือมีความดดดนทีไสะดุดตา ฿หຌความรูຌสึก
สนุกสนานละหยอกลຌอกับผูຌบริภค฿นบางอกาส ซึไงการน ามาสคอตมา฿ชຌ฿นอีวຌนท์ปຂดตัวสินคຌา฿หม
จะชวยพิไมความสะดุดตา ละสรຌางสีสัน฿หຌกับงาน ท า฿หຌผูຌบริภครูຌสึกสน฿จสินคຌามากขึๅน พราะมาส
คอตคือสิไงทีไสามารถขຌาหาผูຌบริภคเดຌ สรຌางปฏิสัมพันธ์เดຌ ท า฿หຌกิดประสบการณ์ทีไดี รวมกัน ดຌวย
หนຌาตาทีไนารักนาจดจ าสรຌางสริม฿หຌภาพลักษณ์ของบรนด์หรือสินคຌาดี฿นความรูຌสึกของผูຌบริภค 
ิThaismescenterุ โเแๆี 

 

วิธีด านินการวิจัย 

 แ. งานวิจัยนีๅด านินการวิจัยดยการวิคราะห์บทความบนสืไอออนเลน์ งานวิจัย วีดิทัศน์ ละ
สืไอออนเลน์กีไยวกับคุมะมง ดยบงหลงขຌอมูลออกปຓน โ หลง เดຌกหลงขຌอมูลประภทปฐมภูมิ 
ิPrimary Data) คือหลงขຌอมูลประภทสืไอออนเลน์ทีไปຓนทางการของคุมะมง อันเดຌก วใบเซต์ 
ิWebsiteี บลใอก ิBlogี ทวิตตอร์ ิTwitterี ละ ฟซบุຍก ิFacebookี  ละ หลงขຌอมูลประภท
ทุติยภูมิ ิSecondary Data) คือหลงขຌอมูลอืไนโอันผยพรนืๅอหาทีไกีไยวขຌองกับคุมะมงดยตຌองปຓน
หลงทีไสามารถสืบคຌนขຌอมูลของผูຌผยพรเดຌ ละมีความนาชืไอถือ  

 2. การวิคราะห์ขຌอมูลจะบงออกปຓน โ ประดในตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือวิคราะห์
นวทางการสืไอสารพืไอสรຌางการรับรูຌตอบรนด์ ิBrand Awareness) ผานสืไอออนเลน์  ผูຌวิจัย
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วิคราะห์การ฿ชຌสืไอออนเลน์ควบคูกับกิจกรรมตางโของคุมะมง ละนวทางการสืไอสารพืไอสรຌางสริม
ภาพลักษณ์บรนด์ ิBrand Image) ผานสืไอออนเลน์ ดยการวิคราะห์ลักษณ์ภาพลักษณ์บรนด์ของ
คุมะมงทีไถูกสรຌางขึๅนมาจากงานวิจัยละอกสาร ตามหลงขຌอมูลระบุเวຌรวมถึงวิคราะห์การ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์  พืไอสืไอสารภาพลักษณ์บรนด์ดยวิ คราะห์จากหาจุดยืนทางการตลาด ิ Brand 

Positioningี ของคุมะมงละการ฿ชຌนืๅอหา ิContentี พืไอสืไอสารบนสืไอออนเลน์ 

 

ผลการวิจัย 

 คุมะมงปຓนมาสคอตทีไ฿ชຌสืไอออนเลน์ปຓนชองทางหลัก฿นการสืไอสาร ละสืไอออนเลน์ทีไคุมะมง
฿ชຌกใปຓนหัว฿จส าคัญทีไท า฿หຌคุมะมงประสบความส ารใจ฿นฐานะมาสคอต ซึไงปรียบสมือนตัวทนของ
จังหวัดคุมะมตะทีไมีหนຌาทีไประชาสัมพันธ์จังหวัด฿หຌปຓนทีไรูຌจัก   

 แี คุมะมงมีวิธีการสืไอสารพืไอสรຌางการรับรูຌตอบรนด์ผานสืไอออนเลน์ควบคูกับการท า
กิจกรรมเดຌดຌวยการ฿ชຌสืไอออนเลน์ปຓนครืไองมือ฿นการสรຌางการบอกตอบบปากตอปาก ิWords of 

mouthี จนท า฿หຌกิดกระสบนพืๅนทีไสืไอออนเลน์   

 ผลการวิจัยพบวาจากการศึกษาพบวา฿นชวงรกของการสรຌางการรับรูຌตอบรนด์คุมะมง฿ชຌ
การลงพืๅนทีไพืไอ฿หຌผูຌคนจ านวนมากเดຌพบหใน ละสัมผัส จนน ามาสูความสงสัยกีไยวกับตัวคุมะมงวา 
ปຓน฿ครมาจากเหน กอนจะน าเปสูการสรຌาง฿หຌกิดความสน฿จ฿นตัวคุมะมง ดยการสรຌางหตุการณ์
พืไอ฿หຌกิดปຓนประดในน าเปสูการถูกพูดถึงละสืบคຌนขຌอมูล ดยการปຂดวใบเซต์หลักอยางปຓน
ทางการ ละทวิตตอร์ของคุมะมง พืไอ฿หຌผูຌทีไเดຌพบหในละกิดความสงสัยเดຌขຌาถึงขຌอมูลกีไยวกับตัว
คุมะมงเดຌอยางงายดาย ละรูຌวาคุมะมงปຓน฿คร มาจากเหน 

กลยุทธ์ตอมา คือการ฿หຌผูຌ฿ชຌงานทวิตตอร์เดຌมีสวนรวม฿นหตุการณ์ทีไกิดขึๅน ละ฿ชຌครืไองมือ
งายโบนสืไอออนเลน์อยาง ฮชทใก ิHashtag) ท า฿หຌคุมะมงถูกพูดถึง ิMention) อยางมากบนสืไอ
ออนเลน์ ละท า฿หຌกิดกระสความสน฿จ฿นตัวคุมะมงปຓนวงกวຌางผานสืไอออนเลน์อยางรวดรใว 

นอกจากนีๅการอนุญาต฿หຌน าคุมะมงเป฿ชຌ฿นชิงพาณิชย์เดຌดยเมตຌองสียคาลิขสิทธิ์ยังปຓนกล
ยุทธ์ทีไส าคัญ฿นการสรຌางการรับรูຌตอบรนด์ของคุมะมงรวมถึงจังหวัดคุมะมตะ ดยการชืไอมยงการ
สงสริมการขายขຌากับจังหวัดคุมะมตะ฿นทาง฿ดทางหนึไง หรือปຓนการน าผลผลิต วัตถุดิบจาก
จังหวัดคุมะมตะมาปຓนสวนประกอบของสินคຌา กใปຓนสรຌางการรับรูຌกีไยวกับจังหวัดคุมะมตะเดຌ 
ดยผานการน าคุมะมงเป฿ชຌ  
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 2)   คุมะมงสืไอสารพืไอสรຌางสริมภาพลักษณ์ของตนอง ผานการสืไอสารจุดยืไนทางการตลาด 
ิBrand Positioning) ของตัวอง ดยการ฿ชຌการตลาดชิงนืๅอหา ิContent Marketing) ปຓนตัว
ถายทอดรืไองราวของบรนด์ ิBrand Storytellingี ผานสืไอออนเลน์ 

 ผลการวิจัยพบวาคุมะมงสรຌางภาพลักษณ์ผานสืไอออนเลน์ ดຌวยสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial 

Network) หรือ SNS (Social Network Service) ท า฿หຌผูຌทีไติดตามสามารถรับรูຌนิสัย บุคลิก ตัวตน 
ของคุมะมงเดຌจากการติดตาม ละกิดปຓนความคุຌนคยสมือนปຓนบุคคล บุคคลหนึไงบนลกออนเลน์ 
คุมะมง฿ชຌสืไอออนเลน์฿นการ฿หຌขຌอมูล ละสรຌางนืๅอหา ิContent) ตางโขึๅนมาพืไอ฿หຌงายตอการ
สืบคຌน ดย฿ชຌการลารืไอง ิStorytelling) ผานนืๅอหาพืไอ฿หຌกิดภาพลักษณ์ ิImage) ของตัวตนทีไ
ชัดจนขึๅนบนสืไอออนเลน์ ท า฿หຌผูຌทีไติดตามคุมะมงกิดความรูຌสึกคุຌนคยกับคุมะมง฿นฐานะบุคคลหนึไง 
ดยนืๅอหาการสืไอสารของคุมะมงถูกก าหนดจากจุดยืนทางการตลาด ิBrand Positioning) ทีไถูกสรຌาง
ขึๅน คือ นิสัยทะลຌนตนารัก การปຓนหมีทีไมุงมัไน฿นการประชาสัมพันธ์จังหวัดคุมะมตะ ละการมอบ
ความสุขรอยยิๅม฿หຌกับผูຌเดຌพบจอ จากนัๅนจึงสืไอสารผานนืๅอหารูปบบตางโ ทัๅง ไ สืไอ อันเดຌก 
วใบเซต์ ิWebsite) บลใอก ิBlog) ทวิตตอร์ ิTwitter) ละฟซบุຍก ิFacebook) ซึไงทัๅง ไ สืไอมี
รูปบบทีไตกตางกันดังนีๅ 

วใบเซต์ ิWebsiteี ปຓนศูนย์กลางขຌอมูลขาวสารกีไยวกับคุมะมง นืๅอหาปຓนการ฿หຌขຌอมูล 
ิInformationี ละ฿ชຌภาษากึไงทางการ เม฿ชຌภาษาฉพาะตัว 

 บลใอก ิBlogี ฿ชຌลารืไองราวของคุมะมง นืๅอหาปຓนการลารืไอง ิStorytellingี ละ฿ชຌ
ภาษาเมปຓนทางการ ละ฿ชຌภาษาฉพาะตัว 

 ทวิตตอร์ ิTwitterี ท าหนຌาทีไ฿หຌขຌอมูลขาวสาร ละสรຌางภาพลักษณ์ความปຓนบุคคล นืๅอ
ปຓนการ฿หຌขຌอมูล ละการลารืไองราว฿นชีวิตประจ าวัน ฿ชຌภาษาเมปຓนทางการ ละ฿ชຌภาษา
ฉพาะตัว 

 ฟซบุຍก ิFacebookี ฿หຌขຌอมูลขาวสารผสมการลารืไอง ดยนຌนการ฿หຌขຌอมูลตางโผานทาง
รืไองลา ละ฿ชຌภาษาเมปຓนทางการ ละ฿ชຌภาษาฉพาะตัว 

นอกจากนีๅคุมะมงยังสรຌางภาษาฉพาะตัวทีไปຓนอกลักษณ์ขึๅนมา พืไอ฿ชຌ฿นการสืไอสาร อาทิ 
ภาษาฉพาะตัวของคุมะมง ท า฿หຌผูຌทีไอานสามารถทราบเดຌทันทีวา ฿ครปຓนผูຌสงสารมຌจะเมหในภาพ
หรือผูຌสงสาร รวมถึงการสรຌางรืไองราวตางโ อันปຓนอกลักษณ์ของตนอง ชืไอมยงรืไองราวทัๅงหมด
ขຌากับรืไองราว฿นชีวิตประจ าวัน ท า฿หຌสิไงตางโ฿นชีวิตประจ าวันของผูຌติดตามมีรืไองราวของคุมะมง
สอดทรกอยูจนกลายปຓนสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวันของผูຌติดตาม฿นทีไสุด ละการสืไอสารของคุมะม
งบนสืไอออนเลน์จะค านึงถึงจุดยืนทางการตลาดสมอ สุดทຌายคือการ฿ชຌสืไออยางตอนืไองท า฿หຌผูຌทีไ
ติดตามมีความรูຌสึกวาคุมะมงปรียบสมือนบุคคลทีไมีตัวตนจริงโ ละ฿ชຌงานสืไอออนเลน์อยางจริงจัง฿น
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การสืไอสาร ท า฿หຌภาพลักษณ์ความปຓนบุคคลของ  คุมะมงยิไงชัดจนมากขึๅน จากการศึกษาพบวาคุ
มะมง฿ชຌทวิตตอร์ ิTwitter) ปຓนสืไอหลัก฿นการสืไอสาร พราะมีความคลืไอนเหวถีไทีไสุด   

 

อภิปรายผล 

 คุมะมงมีการ฿ชຌอิทธิพล ละครืไองมือบนสืไอออนเลน์ ควบคูเปกับการสรຌางหตุการณ์บน
พืๅนทีไความจริง ดยการสรຌางประดใน฿หຌกิดขຌอสงสัยตอยอดเปถึงการสืบคຌนขຌอมูล กลาวคือคุมะมง
สรຌางหตุการณ์พืไอสรຌางประสบการณ์ละการมีสวนรวมของผูຌชม ิAudience) คุมะมงสรຌาง
ประสบการณ์การมีสวนรวม฿หຌกับผูຌชม โ กลุมดຌวยกัน เดຌก ผูຌทีไเดຌพบหในคุมะมงบนพืๅนทีไของลก
ความปຓนจริง ดยเดຌขຌาเปสัมผัสกับตัวคุมะมงดยตรง ละผูຌทีไอยูบนพืๅนทีไของสืไอออนเลน์ ดยริไม
จากการสรຌางประสบการณ์฿หຌกับผูຌชมบนพืๅนทีไบนลกความปຓนจริง ดยผูຌทีไอยูบนพืๅนทีไลกความปຓน
จริงจะมีอกาสเดຌสัมผัส ละรับรูຌถึงภาพลักษณ์ นิสัย ตัวตนของคุมะมงจนกิดปຓนความชืไนชอบ ดย
ปรียบสมือนกับการทีไผูຌบริภคเดຌมีอกาสทดลอง฿ชຌสินคຌาละรับรูຌฟังก์ชัไน ิFunction) ตางโ รวมถึง
ขຌอมูลของสินคຌา ซึไงขຌอมูลของคุมะมงถูกจัดตรียมอาเวຌ฿หຌลຌวบนพืๅนทีไสืไอออนเลน์ ละสามารถ
สืบคຌนเดຌจากชืไอของคุมะมงทีไอยูบนนามบัตรของคุมะมงการสรຌางประสบการณ์นีๅ   สอดคลຌองกับการ
สรຌางประสบการณ์ของการตลาด ิExperience) ไEs กลาวดย พัสกร ภักดีมงคล ิโ55ๆี ละ 
Yazan Abu Al Rous (โเแไี ขัๅนตอนตอมา คือการสรຌางการบอกปากตอปาก ิWord-of mouth-

marketing) บนพืๅนทีไสืไอออนเลน์ ดยฉพาะทวิตตอร์ ิTwitter) ละ฿ชຌครืไองมือทีไรียกวา ฮชทใก 
ิHashtag) ฿นการด านินการสรຌางการบอกปากตอปาก ท า฿หຌผูຌชมทีไอยูบนทีไสืไอออนเลน์กิดความ
สน฿จ ละตามขຌาเปสืบคຌนขຌอมูลจนกิดการมีประสบการณ์รวม฿นการตามหาตัวคุมะมงละตาม
รืไองราวออกมาสูพืๅนทีไบนลกความจริง น าเปสูการปຓนสาวก หรือการตลาดสาวก ิEvangelism 

marketing) ของคุมะมงทีไพรຌอมจะบอกตอ ละบงปัน ิShare) รืไองของคุมะมง฿นขณะนัๅน รวมถึง
การบอกตอผานครืไองมือฮชทใกตอเป ิMarketing-schools, โเแ็ี ซึไงสอดคลຌองกับค ากลาวของ 
บังอร สุวรรณมงคล ิโ55้ี ท า฿หຌการสรຌางประสบการณ์รวมระหวางพืๅนทีไทัๅงสอง ละน าเปสูการ
บอกตอผานครืไองมือบนสืไอออนเลน์  

ซึไงหากมองยຌอนกลับเปจะพบวาทางจังหวัดคุมะมตะเดຌมีการตรียมการอาเวຌตัๅงตตຌน 
หรือกใคือการปຂดตัวบัญชีทวิตตอร์อยางปຓนทางการ ิOfficial Twitter Account) ของคุมะมงตัๅงต
ดือนกันยายนป โ55ใ กอนการสรຌางหตุการณ์ภารกิจจกนามบัตร หนึไงหมืไน฿บละการหายตัวเป
ของคุมะมง฿นดือนพฤศจิกายนป โ55ใ สอดคลຌองกับการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Network) 

ของ Nation (โเแโี ทีไกลาววา การ฿ชຌงานครืไองมือบนสืไอออนเลน์พืไอสรຌางพืๅนทีไส าหรับผยพร
ขຌอมูล ท า฿หຌกิดการบอกปากตอปากซึไงน าเปสูการสรຌางปฏิสัมพันธ์ละชืไอมตอระหวางผูຌคนกับบ
รนด์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดังทีไปรากฏ฿หຌหใน฿นวิธีการของคุมะมง  
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กลาวดยสรุป คือคุมะมงมีการ฿ชຌรูปบบการตลาดบบสรຌางประสบการณ์ ละรูปบบ
การตลาดสาวก ดยการสรຌางประสบการณ์฿หຌกับผูຌชม ิบนพืๅนทีไลกความปຓนจริง ละพืๅนทีไบนสืไอ
ออนเลน์ บบผสมผสานกันี จนกิดปຓนความชืไนชอบ ละน าเปสูการบอกตอบบปากตอปาก ละ
การบงปันรืไองราวบนสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Network) ซึไงสืไอทีไคุมะมง฿ชຌปຓนสืไอหลัก฿นการ
สืไอสาร คือทวิตตอร์ ผานครืไองมือฮชทใกละการรีทวีต ิRetweet) 

 คุมะมงปຓนมาสคอตทีไสรຌางมิติความปຓนมนุษย์บนลกออนเลน์ ิOnline) ดยการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ ิOnline Media) ปຓนสวนหนึไง฿นการสรຌางบุคลิกภาพบบตางโขึๅนมาควบคูเปกับการท า
กิจกรรม฿นฐานะ  มาสคอตทีไมีความเมสมบูรณ์บบจนสรຌางมิติความปຓนมนุษย์ขึๅนมาละสืไอสาร
ออกเปบนสืไอออนเลน์                                  

มธุริน ธรรมทรงศนะ ิโ55็ี กลาววาคุมะมงประสบความส ารใจจากความปຓนมาสคอตทีไเม
สมบูรณ์บบ กลาวคือ มีลักษณะนิสัยทีไปຓน ขຌอสีย อาทิ ความซุมซาม ละทะลຌน ตความเม
สมบูรณ์กลับสรຌางจุดดน฿หຌมาสคอตปຓนทีไจดจ า ซึไงสอดคลຌองกับความเมสมบูรณ์บบทีไจะชวยสรຌาง
ตัวตน ความปຓนบุคคลทีไมีชีวิต฿หຌกับบรนด์ซึไงกลาวดย Kotler (2017) ละ ปຂยะชาติ อิศรภักดี 
ิโ55้ี  ลักษณะความเมสมบูรณ์นีๅยังถูกถายทอดออกมาผานการสืไอสารบนสืไอออนเลน์ ดยทีไภาพทีไ
ปรากฏบนสืไอออนเลน์ของคุมะมงมักจะมีภาพ หรือคลิปวีดีอทีไสดงทาทาง  ขีๅกียจ ความทะลຌน
ตางโ ผยพรบนสืไอออนเลน์ของตนอง ท า฿หຌกิดปຓนบุคลิกภาพความเมสมบูรณ์บบทีไมีมิติของ
ความปຓนมนุษย์ขึๅนมา ฿นภาษาญีไปุຆนมีค าทีไ ฿ชຌ รียกลักษณะนิสัยนีๅ  คือค าวา คิมะคาวะ 
ิKimokawa) ปຓนลักษณะของคุมะมง ทีไ฿ชຌรียกลักษณะนิสัยของคุมะมงวาปຓนตัวปัญหาทีไนารัก 
ิJapan Centre, โเแไี ฿หຌความสอดคลຌองกับลักษณะของพฤติกรรมของมนุษย์ทีไควรมี฿น    บรนด์ 
คือ มีความนารัก ิLikeable) ละออนเหว ิVulnerable) มีความเมสมบูรณ์บบ ละยอมรับ฿น
ขຌอผิดพลาดนัๅน พืไอ฿หຌบรนด์ดูเมนากรงขามจนกินเป อีกทัๅงความถีไ ละภาษา ความมีอัตลักษณ์
ฉพาะตัว฿นการ฿ชຌงานสืไอออนเลน์ยังชวยสริมสรຌางภาพลักษณ์ความปຓนบุคคล฿หຌคุมะมง กิดปຓน
ภาพของความปຓนมนุษย์฿นลกดิจิทัล ิDigital) ซึไงภาพลักษณ์ความเมสมบูรณ์ทีไน าเปสูมิติของความ
ปຓนมนุษย์ ถูกหลอมรวมกับการสืไอสารพืไอสริมสรຌางภาพลักษณ์ของคุมะมง฿นฐานะจຌาหนຌาทีไของ
จังหวัดคุมะมตะ ท า฿หຌคุมะมงมีความนาสน฿จละดึงดูด฿หຌคนจ านวนมากขຌามาติดตามรืไองราวของ
คุมะมง ิKotler, โเแ็ี  

นอกจากความปຓนมนุษย์฿นลกดิจิทัล การสืไอสารบรนด์บนสืไอออนเลน์ของคุมะมงยัง
สอดคลຌองกับนวคิดการตลาด ไ.เ นัไนคือการสืไอสารทีไผสมผสานกันระหวางออฟเลน์ละการ฿ชຌสืไอ
ออนเลน์ ดย฿ชຌสืไอออนเลน์ปຓนครืไองมือทีไชวยสรຌาง฿หຌคุมะมงมีชีวิตขึๅนมาจริงโ ดย฿ชຌสืไออออนเลน์
ปຓนตัวกลาง฿นสืไอสารภาพลักษณ์ของบรนด์ ิBrand Image) จุดยืนทางการตลาด ิBrand 

Positioning) ทีไท า฿หຌบรนด์ตกตาง ดยคุมะมงสืไอสารพืไอ฿หຌบรนด์มีชีวิต มีตัวตน มากกวา
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ตຌองการสืไอสารพียงพืไอชีๅน า฿หຌหในจุดยืน หรือภาพลักษณ์ของตัวทนของบรนด์ ิปຂยะชาติ อิศร
ภักดี, โ55้ี ดังค ากลาวทีไวา  คุมะมง เม฿ชมาสคอตหมีสีด าทีไมีคนอยูขຌาง฿น ตคุมะมง คือ คุ
มะมง ทีไปรากฏ฿นรายการดู฿หຌรูຌ ตอน คุมะมง พระอกของคุมะมตะ ิYoshimoto Thailand TV ุ 
โ55่ี นอกจากนีๅยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ Chika Yudai (โเแโี ทีไกลาววา คุมะมงถูกสรຌาง฿หຌ
ปຓนมาสคอตทีไมีชีวิต สมือนบุคคลจริงโ ผานการ฿ชຌงานสืไอออนเลน์ กลาวเดຌวา รูปบบการ฿ชຌงาน
สืไอออนเลน์ของคุมะมง คือการสรຌางตัวตนทีไมีชีวิต฿หຌคุมะมง ซึไงสอดคลຌองกับหลักของการสรຌาง   บ
รนด์ ไ.เ ของปຂยะชาติ อิศรภักดี ิโ55้ี ทีไกลาววา    บรนด์จะตຌองมีบุคลิกภาพละมีชีวิตมากกวา
คพียงจุดยืนทางธุรกิจ ละการมีอยูของบรนด์ปรียบหมือนการมีชีวิตของบุคคลทีไมีชีวิต มี
บุคลิกภาพสะทຌอนออกมาจากบรนด์ ดังทีไคุมะมงปຓนหมีทีไมีนิสัยทะลຌนตนารัก ิรวมถึงมีความ
ซุมซาม฿นบางวลาี มีความมุงมัไนทีไจะประชาสัมพันธ์จังหวัดคุมะมตะ฿หຌปຓนทีไ รูຌจัก ละมอบ
ความสุข฿หຌกับผูຌคนทีไเดຌขຌามาพบหใน สัมผัสกับคุมะมง ท า฿หຌคุมะมงกลายปຓนบรนด์ทีไมีตัวตนละ
บุคลิกภาพซึไงสามารถสัมผัสละจับตຌองเดຌ 

 

ขຌอสนอนะจากงานวิจัย 

 จากการศึกษาการสืไอสารบรนด์ของคุมะมงบนสืไอออนเลน์พบวา การสรຌาวมาสคอตคุมะมง
จะเมประสบความส ารใจหากการออกบบตัวมาสคอตเมสามารถท า฿หຌคุมะมงสามารถคลืไอนเหวเดຌ
อยางอิสระ ดังนัๅน฿นการสรຌางมาสคอตทีไสามารถสืไอสารบรนด์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ การออกบบ
ทีไสามารถท า฿หຌ   มาสคอตคลืไอนเหวเดຌอยางอิสระปຓนหัว฿จส าคัญ฿นการสรຌางมาสคอต พราะการ
คลืไอนเดຌอยางอิสระจะท า฿หຌมาสคอตสามารถขຌารวมกิจกรรมทีไมีความหลากหลายเดຌ อันกอ฿หຌกิด
การมีปฏิสัมพันธ์กับผูຌทีไพบหในเดຌมากกวากวาดินจับมือ หรือถายรูปรวมกับมาสคอต ความอิสระ฿น
การคลืไอนเหวท า฿หຌมาสคอตเรຌขຌอจ ากัด฿นการสืไอสาร ิทางการกายภาพี ละงายตอการสืไอสารถึง
จุดยืนทางการตลาด ิBrand Positioning) ของตัวมาสคอต฿นบริบทตางโเดຌชัดจนขึๅน ละการสรຌาง
รืไองราวตางโ฿หຌกับมาสคอต ดยประวัติทีไมาของมาสคอตจะปຓนตัวชวยสรຌาง฿หຌมาสคอตมีชีวิต 
รืไองราวของมาสคอตควรมีความสอดคลຌองกับจุดยืนทางการตลาดของมาสคอต หรือมีความกีไยวขຌอง
กับบรนด์ องค์กร สถานทีไ หรือ หนวยงานทีไสรຌางมาสคอตขึๅนมา  รวมถึงอาจจะมีจุดรวมทางจุดยืน
ทางการตลาดดียวกันกใเดຌ รืไองราวของมาสคอตจะปຓนสิไงทีไน าเปสูอกลักษณ์ ละภาพลักษณ์ของ
มาสคอตละท า฿หຌมาสคอตปຓนทีไจดจ าของผูຌพบหในผานทางรืไองราวตางโของมาสคอต ทัๅงจากการ
พบหในละอานรืไองราวของมาสคอตบนสืไอออเนลน์ ิOnline Media) ตางโ 

 จาก การศึกษาการสืไอสารบรนด์ ิBrand Communicate) ของคุมะมง ิKumamon) 

ผานสืไอออนเลน์ ิOnline Media)  สามารถสรุปละน าสนอนะการสืไอสารบรนด์ผานสืไอออนเลน์
ของมาสคอตเดຌวา หัว฿จของการสรຌางมาสคอต คือการสรຌางมาสคอต฿หຌมีชีวิต฿นฐานะบุคคลทีไปຓน
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ตัวทนของบรนด์ หรือองค์กร ละท าหนຌาทีไปຓนสวนหนึไงของบรนด์ ปรียบสมือนตัวทนของบ
รนด์ผูຌบริภคสามารถพึไงพาเดຌ ิชนการตอบค าถามตางโี ละสรຌางความคุຌนคยกับผูຌบริภคผานการ
฿ชสืไอสังคมออนเลน์ หรือ SNS (Social Network Service) จนกลายปຓนสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวัน
ของผูຌบริภคหรือผูຌติดตาม ดังภาพตอเปนีๅ 

 

ภาพทีไโ กลยุทธ์การ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Media) ของคุมะมง 

จากภาพจะพบวาทางจังหวัดคุมะมตะเดຌสรຌางประดในขึๅนมาพืไอ฿หຌกิดความสน฿จ อาทิ 
การ฿หຌ      คุมะมงเปจกนามบัตร฿นอซากຌาจนกิดปຓนขຌอสงสัยวามาสคอตหมีสีด ากຌมดงปຓน฿คร
มาจากเหน มืไอผูຌพบหในคุมะมงกิดความสน฿จ฿นตัวของคุมะมงจะน าเปสูการสืบคຌนขຌอมูลกีไยวกับ
หมีสีด ากຌมดงบนอินตอร์นใต ิInternetี ซึไงมีวใบเซต์ท าหนຌาทีไ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับมาสคอตคุมะมง
ตรียมขຌอมูลเวຌลຌว นอกจากนีๅยังมีสืไอสังคมออนเลน์ตางโของคุมะมงทีไผยพรอยูบนวใบเซต์ พืไอ฿หຌ
ผูຌทีไกิดความรูຌสึกชืไนชอบ฿นตัวของคุมะมงเดຌติดตามรืไองราวชีวิตประจ าวันการท างานของคุมะมง 
รวมถึงขຌอมูลขาวสารกีไยวกับคุมะมงดยฉพาะจนกิดปຓนผูຌติดตามคุมะมงบนสืไอสั งคมออนเลน์ มืไอ
ผูຌติดตามริไมตຌนติดตามการคลืไอนเหวตางโของคุมะมง ทีไผยพรผานสืไอสังคมออนเลน์ของคุมะมง฿น
ทุกโวันจะกิดปຓนความคุຌนคย จนน าเปสูการมีคุมะมงปຓนสวนหนึไง฿นชีวิตประจ าวัน ละกิดปຓน
ภาพจ าของคุมะมงทีไปຓนบุคคล จนกิดปຓนความคุຌนคยกับ  บรนด์ หรือจังหวัด  คุมะมตะผานการ
สืไอสารของคุมะมงบนสืไอออนเลน์ 

ดยคุมะมงนัๅนปรียบสมือน Influencer ทีไคอยลารืไองราวตางโทีไกิดขึๅนของจังหวัดคุมะม
ตะผานทางสืไอสังคมออนเลน์ ิSocial Media) ดยการสรຌางสรรค์นืๅอหา ิContent) กีไยวกับสิไง
ตางโ฿นจังหวัดคุมะมตะละผยพรบนสืไอสังคมออนเลน์ทีไสรຌางขึๅนมา ซึไ ง  บืๅ อ ง ห ลั ง ข อ ง
หตุการณ์ตางโทีไกิดขึๅนนัๅนมาจากความรวมมือของทุกโภาคสวนของจังหวัดคุมะมตะ ทีไชวยกัน
สรຌางหตุการณ์ตางโของคุมะมง฿หຌกิดปຓนรืไองปຓนราวขึๅนมาละสงผานรืไองราวออกนอกจาก
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จังหวัดผานทางสืไอชองทางตางโ ดยคุมะมงมีหนຌาทีไลารืไองราวหลานัๅนผานสืไอออนเลน์ ิOnline 

Mediaี ของตนอง นอกจากนีๅตัวคุมะมงยังปຓนภาพทนขององค์กร หรือบรนด์ของจังหวัดคุมะม
ตะ฿นตัวของคุมะมงนัๅนตใมเปดຌวยคุณคาตางโของบรนด์ หรือกลาวคือตัวของ       คุมะมงยัง
สะทຌอนถึงภาพทนตางโของจังหวัดคุมะมตะทีไท า฿หຌคนจดจ าภาพลักษณ์ของจังหวัดคุมะมตะผาน
ทางมาสคอตคุมะมง 

ขຌอสนอนะส าหรับงานวิจัย฿นอนาคต 

 แ. ฿นการศึกษาครัๅงนีๅปຓนการศึกษาจากมุมมองของผูຌสงสาร กลาวคือ ปຓนการศึกษารูปบบ
การสืไอสารของคุมะมงทีไสงสารบนสืไอออนเลน์พืไอสรຌางบรนด์ ฿นการศึกษาครัๅงตอเปสามารถศึกษา
จากมุมมองของผูຌรับสาร ทีไรับสารบนสืไอออนเลน์ อาทิ ศึกษาภาพลักษณ์ ิ Image) ของคุมะมงบนสืไอ
ออนเลน์ จากมุมมองของผูຌรับสาร ปຓนตຌน  

 โ. ฿นการศึกษาการสรຌางบรนด์ ไ.เ ิBranding ไ.เี ครัๅงตอเป ควรลือกกรณีศึกษาการ
สรຌางบรนด์ทีไเมเดຌผานตัวมาสคอส ิMascot) พืไอศึกษาการสรຌางบุคลิกของบรนด์ผานทางตรา
สัญลักษณ์ ิLogo) ของบรนด์เม฿ชมาสคอต 
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การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืน : ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ 

The Usage of Communication to Create Community Participation in 

Natural resource Management toward Sustainable Tourism: Ban 

ThaPhru – Ao ThaLane Community, Krabi 

ธันย์ชนก ชางรือ6 

อุษา บิๅกกิๅนส์, Ph.D.7 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการบริหารจัดการ วิคราะห์การสืไอสารละผลของการ
สืไอสารพืไอการสรຌางมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน 
: ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ ปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ ซึไงกใบรวบรวมขຌอมูล 3 วิธีการ 
ดยการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) ฿นกลุมตัวอยางทีไ
ศึกษาละสังกตการณ์ (Observation) สภาพพืๅนทีไจริง ฿ชຌวิธีการน าสนอบบพรรณนาวิคราะห์ 
(Analytical Description) ผลการศึกษาพบวา (1) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืนของชุมชนบຌานทาพรุ-อาวทาลน จังหวัดกระบีไ มีกระบวนการจัดการ฿นชวง
วิกฤตทรัพยากร 4 ขัๅนตอนคือ 1) การ฿หຌความรูຌกประชาชน฿นประดในปัญหาของทรัพยากรของ
ชุมชน 2) ประชาชนรวมกันจัดตัๅงกลุมพืไอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เดຌก กลุมประมงพืๅนบຌาน
ละกลุมอนุรักษ์ปຆาชุมชน 3) ฿ชຌกฎหมายควบคุมดยจัดท า฿นรูปบบขຌอบัญญัติทຌองถิไนประกาศจัดตัๅง
พืๅนทีไปຆาชุมชน 4) ฿หຌหนวยงานทຌองถิไนปຓนผูຌดูลรับผิดชอบรวมกับประชาชน ดยหลังจากผานชวง
วิกฤตทรัพยากรชุมชนเดຌน านวคิดการทองทีไยวอยางยัไงยืนมา฿ชຌ฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามีบทบาททัๅง฿นดຌาน การตัดสิน฿จรวมกัน การปຂดพืๅนทีไการ
สืไอสารระหวางผูຌน ากับชาวบຌานละการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ (2) การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม
พบวา มีกระบวนการสืไอสาร (SMCR) คือ ผูຌน าชุมชนท าหนຌาทีไปຓนผูຌสงสาร (S) หลักดยมีจຌาหนຌาทีไ
หนวยงานรัฐรวมดຌวย฿นสถานการณ์ทีไชุมชนตຌองการความนาชืไอถือดຌานวิชาการ ถายทอดนืๅอหาสาร 
(M) ฿นประดในทีไสอดคลຌองกับปัญหาทรัพยากรของชุมชน ฿ชຌสืไอบุคคลดยนຌนชองทาง (C) การ
ประชุมประชาคมปຓนชองทางหลัก เดຌก การประชุมประชาชมระดับหมูบຌานละระดับต าบลควบคู
กัน ถายทอดเปยังผูຌรับสาร (R) คือประชาชน฿นชุมชนชุมชนทาพรุ-อาวทาลน จังหวัดกระบีไ ดย

                                                                        

6 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชุมชนนຌนการสืไอสารกลุมทีไปຓนการสืไอสารระหวางผูຌน าชุมชนละกลุมกนน าชุมชน ตลอดจนการ
สืไอสารสาธารณะทีไปຓนการสืไอสารรวมกันระหวางผูຌน าชุมชน กลุมกนน าชุมชนละประชาชน฿น
ชุมชน มีการสลับบทบาทระหวางผูຌรับสารละผูຌสงสารอยางตอนืไอง สงผล฿หຌประชาชน฿นชุมชนปຓน
สวนหนึไงของกระบวนการสืไอสารกิดการสืไอสารบบมีสวนรวมทัๅง฿นดຌานการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร การรับ
ฟัง การสดงความคิดหใน การรวมปฏิบัติงานละการสริมสรຌางพลังอ านาจการตัดสิน฿จ฿หຌ กับ
ประชาชน (3) ผลการสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม พบวาชุมชนมีการพัฒนาการทองทีไยวอยาง
ยัไงยืนครอบคลุมทัๅง 3 มิติคือ 1) การสรຌางจิตส านึก฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรการทองทีไยว 2) การสรຌาง
การมีสวนรวม฿นผลประยชน์ของชุมชน ละ 3) การสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกนักทองทีไยวทัๅงดຌาน
การบริหารจัดการทรัพยากรการทองทีไยวละการสืไอสารการทองทีไยวของชุมชน ดยปัจจัยหลักของ
ความส ารใจกิดจากผลของการสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวมของชุมชนทีไมีผูຌน าทีไดนดนดຌานความ
ปຓนนักอนุรักษ์รูຌจัก฿ชຌวิธีลือกสารทีไสอดคลຌองกับบริบทกับชุมชนอยางยบยลรวมทัๅงการ฿ชຌสืไอ
ชองทางทีไหลากหลายนຌนการขຌาถึงประชาชนผูຌรับสารปຓนส าคัญกอ฿หຌกิดผลส ารใจ฿นภาพรวมของ
การมทองทีไยวของชุมชนทีไปຓนทีไประจักษ์ของนักทองทีไยวจากทัไวทุกมุมลก 

ค าส าคัญ : การสืไอสารชุมชน, การสืไอสารบบมีสวนรวม, การสืไอสารการทองทีไยว, การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน, การทองทีไยวอยางยัไงยืน, การทองทีไยวชิงนิวศ, ชุมชน
ขຌมขใง 
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Abstract 

The objectives of this research are to study management, analyze 

communication and examine the consequence of communication to form 

community participation in natural resource management toward sustainable tourism 

: Ban ThaPhru  Ao ThaLane Community, Krabi. This study, qualitative research, has 

collected information via two methods, including in-depth interview and focus group 

among inspected-group samples, eventually using analytic description to reflect the 

study outcome. 

(1) For the natural resource management of this community towards 

sustainable tourism, there were four steps of executive management processes 

during resource crisis: 1) educating people about natural resource problems in the 

community, 2) collaboratively establishing a corporate group in order to manage 

natural resource, including a local fishery group and a forest conservation group , 3) 

assembling local legislation to isolate and regulate community forest areas, 4) having 

local sectors taken care of natural resource together with people in the community. 

After the resource crisis, the community implemented the idea of sustainable 

tourism to conserve the natural resource by giving an opportunity of letting people 

make joint decisions as well as hosting communication space that allows discussions 

between community leaders and villagers, and creating learning activities. (2) For the 

communication to encourage participation, this community has involved four aspects 

of the communication process (SMCR). Namely, community leaders functioning as 

primary senders (S), cooperating with government agents helpfully supporting in the 

circumstances that the community needs academic reliability, convey media (M) 

corresponding to resource problems of the community by using personal media 

through community meetings as the main channel (C) village meetings in 

conjunction with sub-district meetings finally convey toward receivers (R) which are 

people in the community. The community focused on group communications among 

community leaders and principal, along with public communications among 

community leaders, principal and villagers. There would be continuously role 

alternations between senders and receivers, causing people to be a part of the 

communication process and forming participatory communications in terms of giving 
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and listening to information, expressing opinions, functioning together, and enhancing 

the decision power of people. (3) Consequently, the communication to create 

participations led to the development of sustainable tourism inclusive of all three 

dimensions: 1) having been aware of touristic resource conservation 2) having 

participated in fulfill community benefits 3) having satisfied tourists in terms of 

touristic resource management and the communication for community tourism. The 

main factor towards this success is the consequence of such communication 

processes with leaders outstanding in being the preservationist. They are capable of 

selecting media corresponding to the community context ingeniously as well as using 

various channels to communicate and emphasizing on getting access to people, 

media receivers, eventually resulting in overall achievement of the community 

tourism apparent to tourists globally.  

Keywords: local communication, participatory communication, touristic 

communication, community natural resource management, sustainable tourism, 

ecological tourism, strong community 
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ทีไมาละความส าคัญ 

 การทองทีไยว  ปຓนอุตสาหกรรมรูปบบหนึไงทีไจ าปຓนตຌอง฿ชຌทรัพยากรทางธรรมชาติปຓน
ครืไองมือ฿นการสงสริมการทองทีไยว ปัจจุบันจึงพบวามีการปรับปลีไยนรูปบบการทองทีไยวปຓนการ
ทองทีไยวดย฿ชຌนวคิดการทองทีไยวชิงอนุรักษ์ ิConservation tourism) หรือการทองทีไยวชิง
นิวศฮ ิEcotourism) ขຌามาปຓนกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาอยางยัไงยืน฿นมิติของการ
ทองทีไยว สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การทองทีไยวเทย พ.ศ. 2558 -2560 ฿นการวางนยบายนวคิด
การวัดความส ารใจของการพัฒนา จากดิมมุงนຌนผลส ารใจ฿นชิงปริมาณค านึงถึงจ านวนละรายเดຌ
จากการทองทีไยวปຓนส าคัญ ปรับปลีไยนมุมมอง฿นการวัดผลส ารใจ฿นหลายมิติมากขึๅน ค านึงถึง
ผลกระทบทีไจะกิดขึๅนตอชุมชน สังคม วัฒนธรรม ละสิไงวดลຌอม พืไอสรຌาง฿หຌกิดความสมดุลละ
กิดการพัฒนาทีไยัไงยืน (อระนุช กศล ละชคชัย สุทธาวศ, 2556) ชนดียวกับจังหวัดกระบีไจัดปຓน 

1 ฿น 5 จังหวัดตຌนโ ของประทศเทยทีไสามารถท ารายเดຌดຌานการทองทีไยวขຌาสูประทศมากปຓน
ล าดับทีไ  4 รองจากกรุงทพฯ ภูกใต ละชลบุรี (การทองทีไยวหงประทศเทย, 2559) ดย฿นป 
2559 จ านวนนักทองทีไยวทีไดินทางมาทองทีไยว฿นจังหวัดกระบีไมีจ านวนมากถึง 1,650,174 คน 
(กรมการทองทีไยว, 2559) ทัๅงนีๅจังหวัดกระบีไยังประสบผลส ารใจดຌานการขับคลืไอนการทองทีไยว
อยางยัไงยืนอยางปຓนรูปธรรม ดยฉพาะ฿นพืๅนทีไชุมชนบຌานทาพรุ บຌานอาวทาลน จังหวัดกระบีไ ปຓน
พืๅนทีไทีไมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืนอยางตอนืไอง
ละมีความดดดน฿นดຌานการมีสวนรวมของคน฿นชุมชนจนกระทัไงเดຌรับรางวัลลูกลกสีขียวถึง 2 
ครัๅง ครัๅงรก฿นป 2546 เดຌรับรางวัลลูกลกสีขียวครัๅงทีไ 5 ประภทชุมชน ประชาคมปกปງองชายฝัດง
กระบีไ  ละครัๅงทีไ 2 ฿นป 2552 เดຌรับรางวัล สิปปนนท์ กตุทัต 5 ปหงความยัไงยืน (ส านักปลัด 
องค์การบริหารสวนต าบลขาทอง, 2552) ดยรางวัลทัๅง 2 ครัๅงนีๅกิดจากความพยามละความรวมมือ
฿นการกຌเขปัญหาผานวิกฤตทรัพยากร฿นรูปบบตางโทัๅงการถูกท าลายของทรัพยากรปຆาเมຌ 
(พ.ศ.2512 -2534) การถูกบุกรุกดยรืออวนรุน  อวนลากของนายทุนตางถิไน (พ.ศ. 2535  - 2539) 
จนกระทัไงสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรควบคูกับการทองทีไยวอยางยัไงยืน (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน) สดง
฿หຌหในถึงศักยภาพของชุมชนทีไมีกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางปຓนระบบ ภาย฿ตຌการ
สืไอสารพืไอสรຌางความขຌา฿จรวมกันระหวางผูຌน าชุมชนละประชาชน฿นทຌองถิไนอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงสน฿จทีไจะท าการศึกษา การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ พืไอ
หาขຌอสรุปทีไปຓนตຌนบบ฿หຌกชุมชนละหนวยงานทีไกีไยวขຌองน าเปปຓนบบอยางการสืไอสารพืไอสรຌาง
การมีสวนรวมทัๅง฿นดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละการสืไอสารพืไอการทองทีไยวอยาง
ยัไงยืน฿นชุมชนอืไนโตอเป  
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วัตถุประสงค์ 

1. พืไอศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน 
ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ 

2. พืไอวิคราะห์การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ 

3. พืไอศึกษาผลของการสืไอสารพืไอการสรຌางมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครัๅงนีๅปຓนการวิจัยชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดยมุงศึกษาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน การสืไอสารละผลของการ
สืไอสารพืไอการสรຌางมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน 
ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ ซึไงกใบรวบรวม ดยการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth 

Interview) ละการสนทนากลุม (Focus Group) ฿นกลุมตัวอยางทีไศึกษาทัๅงสิๅน 36 คน ดยบง
ออกปຓน 4 กลุมพืไอผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก (Key Informants)กีไยวกับการสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน 
จังหวัดกระบีไ ดังนีๅ 

1. กนน าชุมชนทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการทองทีไยว
อยางยัไงยืนของชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ จ านวน 5 คน 

2. กลุมประชาชนทีไขຌารวมปຓนสมาชิกของกลุมตางโทีไกีไยวขຌองกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสูการทองทีไยวอยางยัไงยืน จ านวน 10 คน 

3. กลุมประชาชนผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นการทองทีไยวของชุมชน จ านวน 9 คน 

4. กลุมนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติทีไดินทางมาทองทีไยว฿นพืๅนทีไชุมชนทาพรุ  
อาวทาลน จังหวัดกระบีไ จ านวน 12 คน 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล คือ ผูຌวิจัยเดຌก าหนดนวค าถามคราว โ ฿นประดใน
ส าคัญทีไตຌองการขຌอมูลจากการสัมภาษณ์พืไอตอบปัญหาน าวิจัย การวิคราะห์ขຌอมูล฿นการศึกษา 
ผูຌวิจัยกใบรวบรวมขຌอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ละการสนทนากลุม ละ
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รวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการส ารวจอกสาร ทบทวนวรรณกรรม (literature 

review) น ามาวิคราะห์ตามประดในปัญหาน าวิจัย ดย฿ชຌทฤษฎีตางโปຓนนวทางประกอบการ
วิคราะห์ขຌอมูลละสรุปผล฿นการวิจัย ฿ชຌวิธีการน าสนอบบพรรณนาวิคราะห์ (Analytical 

Description) 

 

ผลการวิจัย 

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการทองทีไยวอยางยัไงยืนของชุมชนบຌานทาพรุ-อาว
ทาลน จังหวัดกระบีไ มีกระบวนการจัดการ฿นชวงวิกฤตทรัพยากร 4 ขัๅนตอนคือ 1) การ฿หຌความรูຌก
ประชาชน฿นประดในปัญหาของทรัพยากรของชุมชน 2) ประชาชนรวมกันจัดตัๅงกลุมพืไอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เดຌก กลุมประมงพืๅนบຌานละกลุมอนุรักษ์ปຆาชุมชน 3) ฿ชຌกฎหมายควบคุมดย
จัดท า฿นรูปบบขຌอบัญญัติทຌองถิไนประกาศจัดตัๅงพืๅนทีไปຆาชุมชน 4) ฿หຌหนวยงานทຌองถิไนปຓนผูຌดูล
รับผิดชอบรวมกับประชาชน ดยหลังจากผานชวงวิกฤตทรัพยากรชุมชนเดຌน านวคิดการทองทีไยว
อยางยัไงยืนมา฿ชຌ฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามีบทบาททัๅง
฿นดຌาน การตัดสิน฿จรวมกัน การปຂดพืๅนทีไการสืไอสารระหวางผูຌน ากับชาวบຌานละการจัดกิจกรรมการ
รียนรูຌ สงผล฿หຌกิดการบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพตอบสนองความตຌองการประชาชน฿นชุมชนทัๅง
฿นดຌานการสรຌางรายเดຌควบคูกับการอนุรักษ์ทรัพยากร฿หຌกิดความยัไงยืน 

2. การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ มีกระบวนการสืไอสาร (SMCR) คือ ผูຌน า
ชุมชนท าหนຌาทีไปຓนผูຌสงสาร (S) หลักดยมีจຌาหนຌาทีไหนวยงานรัฐรวมดຌวย฿นสถานการณ์ทีไชุมชน
ตຌองการความนาชืไอถือดຌานวิชาการ ถายทอดนืๅอหาสาร (M) ฿นประดในทีไสอดคลຌองกับปัญหา
ทรัพยากรของชุมชน ฿ชຌสืไอบุคคลดยนຌนชองทาง (C) การประชุมประชาคมปຓนชองทางหลัก เดຌก 
การประชุมประชาชมระดับหมูบຌานละระดับต าบลควบคูกัน ถายทอดเปยังผูຌรับสาร (R) คือ
ประชาชน฿นชุมชนชุมชนทาพรุ-อาวทาลน จังหวัดกระบีไ ดยชุมชนนຌนการสืไอสารกลุมทีไปຓนการ
สืไอสารระหวางผูຌน าชุมชนละกลุมกนน าชุมชน ตลอดจนการสืไอสารสาธารณะทีไปຓนการสืไอสาร
รวมกันระหวางผูຌน าชุมชน กลุมกนน าชุมชนละประชาชน฿นชุมชน มีการสลับบทบาทระหวางผูຌรับ
สารละผูຌสงสารอยางตอนืไอง สงผล฿หຌประชาชน฿นชุมชนปຓนสวนหนึไงของกระบวนการสืไอสารกิด
การสืไอสารบบมีสวนรวมทัๅง฿นดຌานการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร การรับฟัง การสดงความคิดหใน การรวม
ปฏิบัติงานละการสริมสรຌางพลังอ านาจการตัดสิน฿จ฿หຌกับประชาชน  

3. ผลการสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ พบวาชุมชนมีการพัฒนาการทองทีไยว
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อยางยัไงยืนครอบคลุมทัๅง 3 มิติคือ 1) การสรຌางจิตส านึก฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรการทองทีไยว 2) การ
มีสวนรวม฿นผลประยชน์ของชุมชน ละ 3) สรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกนักทองทีไยว (3) ผลการสืไอสาร
พืไอสรຌางการมีสวนรวม พบวาชุมชนมีการพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืนครอบคลุมทัๅง 3 มิติคือ 1) 

การสรຌางจิตส านึก฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรการทองทีไยว 2) การสรຌางการมีสวนรวม฿นผลประยชน์
ของชุมชน ละ3) การสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกนักทองทีไยวทัๅงดຌานการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ทองทีไยวละการสืไอสารการทองทีไยวของชุมชน ดยปัจจัยหลักของความส ารใจกิดจากผลของการ
สืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวมของชุมชนทีไมีผูຌน าทีไดนดนดຌานความปຓนนักอนุรักษ์รูຌจัก฿ชຌวิธีลือกสาร
ทีไสอดคลຌองกับบริบทกับชุมชนอยางยบยลรวมทัๅงการ฿ชຌสืไอชองทางทีไหลากหลายนຌนการขຌาถึง
ประชาชนผูຌรับสารปຓนส าคัญกอ฿หຌกิดผลส ารใจ฿นภาพรวมของการทองทีไยวของชุมชนทีไปຓนทีไ
ประจักษ์ของนักทองทีไยวจากทัไวทุกมุมลก 

 

อภิปรายผล 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสูการทองทีไยวอยางยัไงยืนของชุมชนบຌานทาพรุ-อาว
ทาลน จังหวัดกระบีไ จากผลการวิจัยพบวามีการบริหารจัดการดยการชืไอมยงประดในปัญหาชุมชน
ทัๅง 2 ประดใน คือ วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติละการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคูกับการทองทีไยวยัไงยืน
ขຌาดຌวยกันตามงืไอนเขวลาละสถานการณ์ปัญหาของชุมชน อาศัยความรวมมือจากประชาชน฿น
ชุมชนปຓนกลเกหลักส าคัญทีไ฿นการบริหารจัดการดย฿หຌความส าคัญกับประชาชน฿นชุมชน฿นฐานะจຌา
ถิไนผูຌซึไงมีความรูຌความขຌา฿จ฿นบริบทชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการบริหารจัดการทุกขัๅนตอน สอดคลຌอง
กับ อุดมศักดิ์ สินธิพงษ ์(2558) กลาววา ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมปຓนปัจจัยพืๅนฐานส าคัญ
฿นการด ารงชีวิตของชุมชน ชุมชนยอมมีความสามารถ฿นการดูล ละอนุรักษ์ทรัพยากรหลานัๅนเวຌ
ส าหรับ฿ชຌประยชน์อยางยัไงยืนพืไอปຓนการปງองกันความขัดยຌง฿นการยงชิงหรือท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของคน฿นทຌองถิไน ชนดียวกับกาญจนา กຌวทพละคณะ (2549) ทีไเดຌนຌนยๅ า
รืไองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมวา เมสามารถด านินการ฿หຌส ารใจเดຌหาก
ปราศจากความรวมมือของประชาชน 

2. การสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ จากผลการวิจัยพบวามีกระบวนการ
สืไอสาร (SMCR) ทีไมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ผูຌน าชุมชน฿ชຌรูปบบการสืไอสารทัๅง
บบทางดียว฿นการ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ฿นสถานการณ์ปัญหาชุมชนละ฿ชຌการสืไอสารสองทางพืไอ
ปຂดพืๅนทีไการสืไอสารบบมีสวนรวม฿นการด านินการบริหารจัดการควบคูกัน สงผล฿หຌประชาชนกิด
ความขຌา฿จละ฿หຌความรวมมือ฿นการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลຌองกับกาญจนา กຌว
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ทพ ละคณะ (2543) เดຌอธิบายวา มຌบบจ าลองชิงพิธีกรรมปຓนการสืไอสารทีไปຓนหัว฿จส าคัญของ
การสืไอสารชุมชนต฿นทางปฏิบัตินัๅนกลับตຌอง฿ชຌบบจ าลองการสืไอสารทัๅง 2 รูปบบควบคูกัน ดย
฿นชวงรกทีไตຌองมีการถายทอดความรูຌจากผูຌสงสารเปยังผูຌรับสารพืไอสรຌาง฿หຌกิดความขຌา฿จรวมกัน
ปຓนจุดริไมตຌน฿นการกิดการสืไอสารบบมีสวนรวมตอเป ทัๅงนีๅประชาชน฿นชุมชนเดຌมีบทบาท฿นการ
สืไอสารบบมีสวนรวม฿นหลากหลายดຌานทัๅงการ฿หຌขຌอมูลขาวสาร (Inform) การรับฟังความคิดหใน 
(Consult) การกีไยวขຌอง฿นการสดงความคิดหใน (Involve) การ฿หຌความรวมมือ (Collaboration) 
ละการสริมอ านาจกประชาชน (Empower) สงผล฿หຌประชาชนกิดกระบวนการคิดภาย฿ตຌภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน สามารถคิดละตัดสิน฿จดຌวยตนองท างานรวมกันอยางเดຌอยางปຓนระบบหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัญหาของชุมชน ชนดียวกับงานวิจัยของ อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ศึกษารืไอง การ
สืไอสารบบมีสวนรวมของยาวชนพืไอการพัฒนารายการทรทัศน์ TK Teen พบวาการ฿ชຌการสืไอสาร
บบมีสวนรวมปຓนการพัฒนาศักยภาพของยาวชน น าเปสูการคิดวิคราะห์ละตัดสิน฿จ฿นการ
ท างาน กอ฿หຌกิดการเหลวียนลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารระหวางยาวชนละผูຌผลิตรายการกิดการ
สรຌางสรรค์รายการทรทัศน์ทีไมีนืๅอหาสาระทีไหมาะสมกับยาวชน 

3. ผลการสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสูการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนทาพรุ - อาวทาลน จังหวัดกระบีไ จากผลการวิจัยพบวาชุมชนกิดการ
พัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืน มีความปຓนชุมชนขຌมขใง฿นการกຌเขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ฿น
ตละยุคของชุมชน ดย฿ชຌการสืไอสารพืไอสรຌางการมีสวนรวมปຓนปัจจัยส าคัญ฿นการกระตุຌน฿หຌกิด
การมีสวนรวม฿นชุมชน ตามทีไ กรรณิการ์ พใงปรางค์ละกาญจนา กຌวทพ (2548) กลาววา การ
สืไอสารปຓนการสรຌางสรรค์กระบวนการมีสวนรวมละปຓนครืไองมือน าเปสูการมีสวนรวม฿นชีวิต
สาธารณะ ละมืไอกิดการมีสวนรวม฿นกระบวนการจัดการจึงสงผล฿หຌชุมชนประสบความส ารใจ฿น
ดຌานการทองทีไยวอยางยัไงยืน ชุมชนมีรายเดຌละอนุรักษ์เวຌซึไงทรัพยากรของชุมชน สอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ ณริศา ชัยศุภมงคลลาภละปาริชาต สถาปຂตานนท์  (2552) ศึกษารืไอง รูปบบการ
สืไอสารพืไอการจัดการทองทีไยวของชุมชนตลาดนๅ ายามยในอัมพวา พบวาการสืไอสารภาย฿นชุมชน
ปງาหมายอยูทีไการบริหารจัดการการทองทีไยวดยอาศัยความรวมมือของคน฿นชุมชนซึไงปຓนหัว฿จของ
จัดการทองทีไยวบบทางลือก  
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