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1. เพ่ือเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

2. เพ่ือเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร และ
นักศึกษา 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 
 1. เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) และ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 2. กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ 
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ 

 1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนใด 

 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และ มี
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทำงานวิจัยและมี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความ 

 3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ 

 4. การยอมรับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบใน
เนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง 
 

  



คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร 

 

ลักษณะของบทความที่จะรับ 

 1. บทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขานิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร ที่ส่งมา
ต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

 2. ต้นฉบับงานจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประเภทของบทความที่จะรับ 

 1. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) เพ่ือแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความเห็นของนักวิจัยอ่ืนๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ 

รูปแบบการเขียนบทความ 

 - บทความต้องมีความยาวจำนวน 10-15 หน้า กระดาษ A4 

 - รูปแบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชื่อเรื่อง ใช้อักษร ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา และจัดให้อยู่กึ่งกลาง 
o หัวข้อ ใช้อักษร ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา และจัดให้ชิดซ้าย 

o ชื่อผู้เขียน ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์ ตัวเอียง และจัดให้อยู่ชิดขวา 
o ตำแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงาน/สถาบัน ของผู้เขียนทุกคนในเชิงอรรถด้านล่างกระดาษ 

ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยท์ และจัดอยู่ชิดซ้าย 

o เนื้อหา ใช้อักษร ขนาด 16 พอยท์ 
o การก้ันขอบกระดาษ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว 

o การอ้างอิงในเนื้อความ ใช้ระบบ APA Style 

o บรรณานุกรม แยกเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ใช้ตามแบบที่
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า กำหนด 

 

  



ส่วนประกอบของบทความ มีดังนี ้
บทความวิจัย 

 ก. หน้าแรก บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย 1 หน้า (ไม่เกิน 250 คำ) และภาษาอังกฤษ 1 (ไม่เกิน 
250 คำ) หน้า โดยประกอบด้วย 

 1. ชื่อบทความ (Title) 

 2. ชื่อผู้เขียนทุกคน (Authors) ให้ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องมีคำนำหน้านาม 

 3. ให้เขียนตำแหน่งทางวิชาการ และที่อยู่สำหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ของผู้เขียนทุกคนในเชิงอรรถ
ด้านล่างกระดาษ 

 4. ให้เขียนเครื่องหมาย* ไว้บนชื่อบทความเพ่ือระบุแหล่งทุนที่ได้รับการอุดหนุนไว้ในเชิงอรรถและให้
เขียนเครื่องหมาย** ไว้หลังนามสกุลเพื่อระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด ไว้ในเชิงอรรถ 

 5. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200 คำ 
    บทคัดย่อบทความวิจัย ขอให้เขียนบทคัดย่อแยกเป็น 3 ย่อหน้า ย่อหน้าแรกให้ระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประโยชน์ที่จะได้รับ ย่อหน้าที่ 2 ให้อธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ 
ย่อหน้าที่ 3 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) บทคัดย่อบทความวิชาการ ให้เขียนสรุปประเด็นสำคัญ
ของบทความพร้อมทั้งตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนส่งบทความ 

 6. คำสำคัญ (Keywords) ความยาวไม่เกิน 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 7. ผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding author) ให้ทำเครื่องหมายไว้บนนามสกุลและระบุ
หมายเลขโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไว้ในเชิงอรรถ  

 

 ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 

1. บทนำ (Introduction) 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 3. วิธีการทดลอง (Materials and methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research methodology) เป็นการ
อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยแต่ละประเภท 

 4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

 7. บรรณานุกรมใช้รูปแบบ APA 6th edition  

การจัดส่งบทความ 

ผู้แต่งสามารถส่งบทความ เพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ทาง 
www.gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php 
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วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปทีี่ 5 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) 1 

รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรม 

การท่องเที่ยวเมืองรองของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 

Lifestyle, Information Seeking and Less visited area 

travel behavior of Generation Y 
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พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช2 
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การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการ
แสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เมืองรอง และความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเมือง
รองของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 23 – 38 ปี ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 
418 คน ผลการวิจัยพบว่า 

1) รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ ่มเจเนอเรชั่นวาย สามารถจัดกลุ ่มได้ทั ้งหมด 8 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ กลุ่มจารีตประเพณีและศาสนา กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มสุขนิยม กลุ่มวัตถุนิยม กลุ่มร่วมสมัย 

กลุ่มใส่ใจสุขภาพ กลุ่มปัจเจกบุคคล และกลุ่มรักความสนุก  

2) กลุ่มปัจเจกบุคคล มีการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ น้อยกว่ากลุ่ม
รักครอบครัว และกลุ่มรักความสนุก และมีการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลผู้นำทาง
ความคิดน้อยกว่ากลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตกลุ่มอ่ืนๆ 

3) การแสวงหาข้อมูลท่องเที ่ยวของกลุ ่มเจเนอเรชั ่นวาย มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเมืองรอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

คำสำคัญ  : รูปแบบการดำเนินชีวิต, การแสวงหาข้อมูล, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, เมืองรอง,  
     เจเนอเรชั่นวาย 

  

 

1
 นักศึกษาปริญญาโท คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2
 ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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Abstract 

  The objectives of this research are to examine lifestyle, travel information 

seeking, differences between lifestyle and travel information seeking, differences 

between lifestyle and less visited area travel behavior and the relationship between 

travel information seeking and less visited area travel behavior of Generation Y. The 

Quantitative method was employed in this study by online survey. The respondents 

were 418 people aged 23 – 38 years old who have used to travel less visited area in 

12 months ago. The results revealed as follows: 

1) Lifestyle of Generation Y were segmented into 8 groups; Cultural and religion 

group, Family lover group, Hedonism group, Materialism group, Contemporary Group, 

Healthy group, Individual group and Playful group. 

2) Individual group is seeking travel information from public sources less than 

Family lover group and Playful Group and from opinion leader sources less than other 

lifestyle groups. 

3) Travel information seeking of Generation Y had positive correlation with less 

visited area travel behavior at the significance level of 0.05. 

Keywords : Lifestyle, Information Seeking, Travel Behavior, Less visited area, Generation Y 
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บทนำ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที ่เป็นที ่นิยมจากนักท่องเที ่ยวทั ่วโลก สถิติ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยในปี 2560 จาก World Tourism Organization (UNWTO) 

อยู ่ที่ 35.4 ล้านคน จัดอยู ่ในอันดับ 10 ของโลก (UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition, 

2018) ทั้งนี้ World Economic Forum ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศปี 2560 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ของโลก และอยู่ในอันดับที่  8 ของเอเชีย 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2560) เห็นได้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งความสำคัญ
ด ั งกล่ าวน ั ้ น  ทำให ้ประเทศไทยม ีการจ ัดทำแผนพ ัฒนาการท ่อง เท ี ่ ยวแห ่ งชาต ิ  โดย
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
หนึ่งในความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย คือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เมืองรอง 

เมืองรอง (Less visited area) คือ จังหวัดได้ร ับความสนใจในแง่การท่องเที ่ยวน ้อย 
ประกอบด้วย 55 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี 
หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรสีะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ลพบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท 
อ่างทอง สิงห์บุรี ราชบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 
สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา และปัตตานี 

แม้ว่าการท่องเที่ยวจะได้สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมาก แต่รายได้ส่วนใหญ่กระจุก
ตัวอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวหลัก จากข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเที่ยวในประเทศ 2,470,724.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลัก 
89.91% และจากการท่องเที่ยวเมืองรอง เพียง 10.09% เท่านั้น (สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา, 2562) เห็นได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวไทย กระจุกตัวอยู่เฉพาะการท่องเที่ยวเมืองหลัก
เท่านั ้น เพื ่อเป็นการกระจายรายได้  และสร้างความมั ่งคั ่งไปทั ่วทุกภูมิภาค รัฐบาลจึงเล็งเห็น
ความสำคัญในการเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยในปี 2561 – 2562 ได้มีนโยบายลดหย่อน
ภาษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยที่น่าจับตามองมากที่สุด 
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย หรือ Gen Y เพราะถือเป็นตลาดที่มาแรง มีศักยภาพในการใช้
จ่ายด้านการท่องเที่ยวสูง และมีการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยกว่ากลุ่มคนเจเนอเรชั่นอื่นๆ  

การศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเจเนอเรชั ่นวาย เริ ่มได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
ประชากรกลุ่มนี้ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทำให้ประชากรกลุ่มนี้มีนัยสำคัญทางการตลาด (ภูเบศร์ 
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สมุทรจักร และนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, 2557) ปัจจุบันการวางแผนการตลาด หรือการสื่อสาร
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ นั้น การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) 
ได้รับความสำคัญมากขึ้น เพราะจะทำให้เข้าใจถึงลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภค และยังทำให้
สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการตลาด หรือการสื่อสารให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Plummer, 1974) สอดคล้องกับ Solomon (อ้างถึงใน ฤทธิจักร คะชา, 2554, 
น.4.) ที่กล่าวว่า การกำหนดกลยุทธ์ หรือการผลิตสินค้า รวมทั้งการทำการสื่อสารให้ตรงกับลักษณะ 
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจในรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนกลุ่ม
นั้นเสียก่อน 

การเข้าใจถึงการแสวงหาข้อมูลท่องเที ่ยวของผู ้บริโภค ก็เป็นสิ ่งสำคัญต่อการวางแผน
การตลาด โดยผู้บริโภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวตามแต่เฉพาะบุคคล เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต และการ
แสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายแล้ว การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรองของ
คนกลุ่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้นักการตลาด สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว หรือออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองให้
เหมาะสม สอดรับความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อนำไปสู่การ
กระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน จึงเป็นที่มาของ
งานวิจัยในครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

2) เพ่ือศึกษาการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรองของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

4) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิต และการแสวงหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

5) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเมือง
รองของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

6) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเมืองรองของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
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สมมติฐานการวิจัย 

  1) กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันมีการแสวงหาข้อมูลแตกต่างกัน 

  2) กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเมือง
รองแตกต่างกัน 

  3) การแสวงหาข้อมูลของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง  

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสำรวจ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม 

เจเนอเรชั่นวายอายุระหว่าง 23 – 38 ที่เคยไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเมืองรองในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

1) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต 

รูปแบบการดำเนินชีวิต คือ รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวัน ที่แสดงถึงความเป็น
ตัวเองของคนๆ นั้น โดยที่รูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร 
คนแต่ละคนจะเลือกทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะมีใครคนอ่ืนๆ ทำในสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน
ก็เป็นได้ จึงมีคนจำนวนหนึ่งที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เหมือนกัน (เลิศหญิง หิรัญโร, 2545) วิธี
การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ได้ใช้มาตรวัดลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics) 

ซึ่งเป็นวิธีการวัดเชิงปริมาณ (Quantitative) ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

 

รปูแบบการดำเนินชีวิต 

การแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยว 

1.ลักษณะการแสวงหาข้อมูล 

2.ประเภทข้อมูล 

3.แหล่งข้อมูล 

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง 
1.ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

2.รูปแบบการท่องเที่ยว 

 

H1 

H2 

H3 
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(Activity Interests and Opinions : AIOs) และได้อธิบายการวัดแบบ AIOs ไว้ว่า เป็นการวัดแบบ
การดำเนินชีวิตในรูปของการจัดสรรเวลาต่อกิจกรรมต่างๆ เรื่องที่ให้ความสนใจ หรือเอาใจใส่เป็น
พิเศษ และความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล (ชนชญาน์ จันทร์ธิวัตรกุล, 2542)  

2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร คือ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ข่าวสารที่จะสนองความต้องการของตน อันเนื่องจากการที่บุคคลนั้นต้องการจะรู้ ศึกษาและวิเคราะห์
ในประเด็นหนึ่ง และพบว่าความรู้ที่ตนมีอยู่ไม่เพียงพอ จึงทำการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ดังกล่าวด้วย
การแสวงหา (ฐปนี สุวรรณฉัตรชัย, 2542) 

ลักษณะของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.การรอรับข้อมูลข่าวสาร (Passive Strategy) คือ การกระทำเชิงรับ อาศัยใช้การสังเกตสิ่ง
ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยไม่ได้ใช้ความพยายามอ่ืนใดในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 

2.การใฝ่หาข้อมูลข่าวสาร (Active Strategy) คือ การกระทำเชิงรุกต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลข่าวสาร โดยการถามจากบุคคลอื่นหรือเสาะแสวงหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

3.การมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสาร (Interactive Strategy) คือ การได้มาซึ่งข้อมูล
ข่าวสาร โดยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบุคคลนั้น ซึ่งการเปิดเผยตนเองจะเป็นส่วนช่วยที่สำคัญ (พร
ทิพย์ พัฒนานุสรณ์, 2543) 

3) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นกระบวนการประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ โดย
เริ่มต้นจากการที่นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ได้รับการ
กระตุ้น จนกระทั่งนักท่องเที่ยวได้ตอบสนองความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว จึงทำให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยวขึ้น (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 

4) แนวคิดเก่ียวกับเจเนอเรชั่นวาย 

เจเนอเรชั่นวาย มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากเจเนอเรชั่นอื่นๆ โดยที่เด่นชัดคือการ
เติบโตมากับการใช้เทคโนโลยี มีความผูกพันกับเทคโนโลยีมาก คนเจเนอเรชั่นวาย มีการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์แท็บเล็ต ในชีวิตประจำวัน 
ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว และเพื่อการทำงาน โดยนักวิจัยได้ระบุว่าคนกลุ่มนี้ ให้ความสำคัญในการ
สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวชีวิต (Work-life balance) มีความยืดหยุ่น และคุณค่าของ
ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญของคนกลุ่มนี้ (Angelika Beham, 2015)  
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5) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สมชาย สุกฤตยนันท์ (2533) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการแสวงหาข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยวกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทย พบว่า การ
แสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการใช้สื ่อเพื ่อตัดสินในเดินทางท่อง เที่ยวในประเทศของ
นักท่องเที่ยวไทย ซึ่งนิตยสารเป็นสื่อที่นักท่องเที่ยวไทยมีความเห็นว่าให้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะตัดสินใจเดินทางหลังจากได้มีการเปิดรับข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยว และพบว่าสื่อบุคคลคือสื่อที่นักท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว 

Gitelson และ Crompton (1983, cited in Sparks & Tiderswell, 2003) พบว่า นอกจาก
ระดับของการแสวงหาข้อมูลจะถูกกำหนดโดยนักท่องเที่ยวเองแล้ว ยังพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับระยะทางไปยังจุดหมายปลายทาง โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางห่างไกลออกจากถิ่นที่อยู่อาศัย จะมี
ระดับของการแสวงหาข้อมูลในช่วงการวางแผนการท่องเที่ยวสูงกว่าผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ใกล้เคียง
กับถ่ินที่อยู่อาศัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยเก็บข้อมูลออนไลน์ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 จากประชากรที่อายุระหว่าง 23 – 38 ปี ที่เคยท่องเที่ยวในจังหวัด
เมืองรองในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 418 คน ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลจริง ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 
(Pre-Test) จากกลุ่มตัวอย่าง 40 คน เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) และ
สามารถวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นได้ ดังนี้ คำถามที่เกี ่ยวกับกิจกรรมมีความเชื่อมั่น เท่ากับ .832 
คำถามที่เกี่ยวกับความสนใจมีความเชื่อมั่น เท่ากับ .818 และคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นมีความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .885 ได้ผลสรุปว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถอื 

 การวัดลักษณะทางประชากร หมายถึง เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ส่วนตัว
ต่อเดือน ซึ่งเป็นคำถามแบบเลือกตอบได้ข้อเดียว 

รูปแบบการดำเนินชีวิต หมายถึง การจัดสรรเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ การใหค้วามสนใจ 
และความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ โดยใช้การวัดแบบ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) จากนั้นทำ
การจัดกลุ่มตัวแปรแต่ละด้าน โดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นตัววัดความเหมาะสมของ
ข้อมูล และใช ้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ Bartlett’s test of 
spheicity เพื่อทำการจัดกลุ่มตัวแปรเป็นกลุ่มกิจกรรม (Activity) กลุ่มความสนใจ (Interest) และ
กลุ่มความคิดเห็น (Opinion) จากนั้นนำมาวิเคราะห์ขั้นที่ 2 โดยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principle 
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Component) ในการสกัดปัจจัยและหมุนแกนปัจจัยมุมฉากแบบ Varimax เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่ม
รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  

การแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยว หมายถึง ลักษณะการแสวงหาข้อมูล ประเภทข้อมูล และ
แหล่งข้อมูล โดยใช้การวัดแบบ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง หมายถึง ความชื่นชอบในแหล่งท่องเที่ยว และความถี่ของ
รูปแบบการท่องเที่ยว โดยใช้การวัดแบบ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) พาหนะที่ใช้ท่องเที่ยว 
ระยะเวลาในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
ครั้ง และประเภทที่พัก เป็นคำถามแบบเลือกตอบได้ข้อเดียว 

 

ผลการวิจัย 

ลักษณะทางประชากร 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 418 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศ
หญิง จำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และด้านรายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท 

รูปแบบการดำเนินชีวิต 

กลุ่มตัวอย่างมีการจัดสรรเวลาในการเล่นคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตมากที่สุด มีความสนใจใน
การให้ความสำคัญกับครอบครัวมากที่สุด และมีความคิดเห็นว่า การท่องเที่ยวเป็นการผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้าจากการทำงาน/เป็นการให้รางวัลตนเองมากที่สุด 

รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย สามารถจัดกลุ่มได้ 8 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มจารีตประเพณีและศาสนา เป็นกลุ่มท่ีนิยมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเพณีและศาสนา 

2) กลุ่มรักครอบครัว เป็นกลุ่มทีใ่ห้ความสำคัญกับครอบครัวและมีการวางแผนอนาคต 

3) กลุ่มสุขนิยม เป็นกลุ่มชอบทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข  
4) กลุ่มวัตถุนิยม เป็นกลุ่มท่ีให้ความสำคัญวัตถุ และชื่นชอบการใช้จ่าย 

5) กลุ่มร่วมสมัย เป็นกลุ่มติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน สนใจเรื่องท่ีอยู่ในกระแส 

6) กลุ่มใส่ใจสุขภาพ เป็นกลุ่มที่สนใจการดูแลสุขภาพ ทั้งออกกำลังกาย และอาหารการกิน 

7) กลุ่มปัจเจกบุคคล เป็นกลุ่มชอบใช้เวลากับตัวเอง และไม่ชอบทำอะไรเหมือนคนอ่ืน  
8) กลุ่มรักความสนุก เป็นกลุ่มทีช่อบกิจกรรมบันเทิง และการสังสรรค์ 
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การแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยว  

กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆ 
ด้านมากที่สุด ซึ่งประเภทข้อมูลท่องเที่ยวที่ทำการแสวงหามากที่สุดคือ ที่พัก/คุณภาพ/ราคา และ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวมากที่สุด คือ แหล่งข้อมูลภายใน เช่น ประสบการณ์
เดิม และข้อมูลในความทรงจำของตนเอง 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยความถี ่ของรูปแบบการท่องเที ่ยว เป็นการท่องเที ่ยวเพื ่อพักผ่อนหย่อนใจ/ความ
เพลิดเพลิน ส่วนพฤติกรรมการท่องเที ่ยวเมืองรองอื่นๆ มีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้พาหนะ
ประเภทรถยนต์ส่วนตัว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 3 – 4 วัน เดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อน/แฟน/
คนรัก เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉลี่ย 2,000 – 
5,000 บาทต่อครั้ง และเลือกท่ีพักประเภท โรงแรม/รีสอร์ท มากที่สุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มี
การแสวงหาข้อมูลแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลไม่แตกต่างกัน ทั้งด้านลักษณะการแสวงหาข้อมูล 
ประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูล  

อย่างไรก็ตามพบความแตกต่างกับตัวแปรแหล่งข้อมูลสาธารณะและแหล่งข้อมูลผู้นำทาง
ความคิด ที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยพบว่า กลุ่มปัจเจกบุคคล มีการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวจาก
แหล่งข้อมูลสาธารณะ น้อยกว่ากลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มรักความสนุก และมีการแสวงหาข้อมูล
ท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลผู้นำทางความคิดน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ นอกจากนั้นกลุ่มใส่ใจสุขภาพ และกลุ่ม
รักครอบครัว มีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผู้นำทางความคิดน้อยกว่ากลุ่มร่วมสมัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรองแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความชื่นชอบต่อ
แหล่งท่องเที่ยว และความถี่ของรูปแบบการท่องเที่ยว 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การแสวงหาข้อมูลของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การแสวงหาข้อมูลของกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย ทั้งในด้านการแสวงหาข้อมูล ประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวที่ระดับนัยสำคญัที่ .05 
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เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์รายตัวแปร พบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรบางคู่ไม่ตอบรับ
สมมติฐาน ดังนี้ 

1. ลักษณะการแสวงหาข้อมูลท่องเที ่ยวเกี ่ยวกับสถานที ่ท่องเที ่ยวหลายๆ ด้าน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเริงรมย์ และความถี่ในการท่องเที่ยว
เพ่ือทำงาน/ในทางธุรกิจ 

2. ลักษณะการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวด้านเดียวจากหลายๆ แหล่งข้อมูล ไม่มีความสัมพันธ์
กับความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความ
บันเทิงเริงรมย์ รวมถึงความถ่ีในการท่องเทีย่วเพ่ือทำงาน/ในทางธุรกิจ 

3. ลักษณะการแสวงหาข้อมูลท่องเที ่ยวจากการสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู ้ที ่เคยไป
ท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์/ศาสนา และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงความถ่ีในการท่องเที่ยวเพื่อทำงาน/ในทางธุรกจิ 

4. ลักษณะการแสวงหาข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

5. การแสวงหาข้อมูลท่องเที ่ยวประเภทแหล่งท่องเที ่ยว และเส้นทาง/พาหนะ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเริงรมย์ และความถี่ในการรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพือ่ทำงาน/ในทางธุรกิจ 

6. การแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวประเภทราคาและแพคเกจท่องเที่ยวของตัวแทนต่างๆ และ
สิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์/ศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และความถ่ีในการท่องเที่ยวตามความสนใจ
ของตนเอง 

7. การแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวประเภทของที่ระลึก/สินค้าที่มีชื่อเสียง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

8. การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่มีความสัมพันธ์
กับความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเริงรมย์ 

9. การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลผู้ให้บริการ และแหล่งข้อมูลบุคคลที่รู ้จักเป็นการ
ส่วนตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

10. การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี ่ในการ
ท่องเที่ยวเพื่อทำงาน/ในทางธุรกิจ 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจท่องเที่ยว เพราะเป็นกลุ่มที่กำลังอยู่ใน
ตลาดแรงงาน มีพฤติกรรมในการจับจ่ายสูง และจากการศึกษากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จำนวน 418 คน 
นั้น พบว่าคนกลุ่มนี้มีการจัดสรรเวลาในการทำเล่นคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ให้ความสำคัญกับ
ครอบครัวเป็นอันดับแรก และเห็นว่าท่องเที่ยวเป็นการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน/ให้
รางวัลตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Brown er at. (อ้างถึงใน Angelika Beham, 2015 p.11) ที่ระบุว่าคน
กลุ่มนี้ให้ความสำคัญในการสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) มีความ
ยืดหยุ่น และคุณค่าของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญของคนกลุ่มนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษากลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย จำนวน 418 คน  ที่พบว่ากลุ่มนี้มีการจัดสรรเวลาในการทำเล่นคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 
ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก และเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นการผ่อนคลายความเหนื่อย
ล้าจากการทำงาน/ให้รางวัลตนเอง ซึ่งจากการศึกษาทำให้เห็นว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นหากต้องการทำการตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเมืองรอง 
ควรทำการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากคนกลุ่มนี้ให้เวลากับการใช้อินเทอร์เน็ต
ค่อนข้างมาก รวมไปถึงการออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวกับ
ครอบครัว เพ่ือสอดรับกับการที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก  

 การที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในมากท่ีสุดนั้น เป็นการรอ
รับข้อมูลข่าวสาร (Passive Strategy) ซึ่งอาศัยการสังเกตสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ และใช้ความพยายาม
น้อยที่สุด ดังนั้นการที่จะวางแผนการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ จะต้องเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่
ซับซ้อน อาจจะเป็นภาพถ่าย หรือคลิปวีดีโอความยาวสั้นๆ สื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อดึงดูดใจ
คนกลุ่มนี้ให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

 นอกจากนั ้นการวางกลยุทธ์การสื ่อสารข้อมูลเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวให้รอบด้าน ก็มี
ความสำคัญ เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในหลายๆ 
ด้าน เพราะฉะนั้นหากผู้ประกอบการใด สามารถให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้มาก ก็จะได้รับความ
นิยมในการเข้าไปแสวงหาข้อมูลมาก ซึ่งการแสวงหาข้อมูลท่องเที่ยวนั้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในการท่องเที่ยวเมืองรอง ดังนั้นการได้รับข้อมูลท่องเที่ยวที่ครบถ้วน จะผลต่อพฤติกรรมในการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย  

 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรองของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ควรดึงความ
โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองรอง สื่อสารออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจ แปลกใหม่ 
เข้าถึงกลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้ง่ายขึ้น อาจจะเป็นสื่อภาพถ่ายที่ดึงดูด ถ่ายจากมุมที่คนไม่ค่อยเห็น หรือ
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ถ่ายคลิปวีดีโอความยาวสั้นๆ ควรคู่กับการให้ข้อมูลด้านที่พัก/คุณภาพ/ราคา ซึ่งเป็นข้อมูลที่คนกลุ่มนี้
สนใจมากที่สุด   เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายให้เข้ามาท่องเที่ยวเมืองรอง 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ดังนั้นการที่จะได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้น  
ควรทำการศึกษาในเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก หรือการสัมภาษณ์กลุ่ม เพราะจะ
ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อย่างไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากับกลุ่มคนที่เคยเดินทาง
ท่องเที่ยวเมืองรอง ดังนั้นควรมีการศึกษาคนที่ไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองเพ่ิมด้วย เพ่ือจะได้นำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้ไม่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองรอง และนำผลวิจัยไปปรับกลยุทธ เพ่ือ
ดึงดูดคนกลุ ่มนี ้ให้สนใจเดินทางมาท่องเที ่ยวในเมืองรอง  ควรมีการศึกษาการให้บริการของ
ผู ้ประกอบการเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวเมืองรอง เพื ่อนำผลมาวิเคราะห์ร่วมกับผลวิจัยจากทาง
นักท่องเที่ยว นำมาวางแผน หรือจัดรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกัน 

 นอกจากนั้นควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ และการตัดสินใจท่องเที่ยวของกลุ่มคนแต่
ละรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อทราบถึงปัจจัยในการเกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว หรือศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชั่นอื่นๆ เพื่อนำมาหาความแตกต่างระหว่างแต่ละเจเนอ
เรชั่น และจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งตัวแปรด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความ
ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยว และความถี่ของรูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวแปรด้านการท่องเที่ ยวทั่วๆ 
ไป ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น 
ความสนใจต่อกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 
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การเปิดรับสื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเคร่ืองสำอางออร์แกนิก 

ของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร 
Media Exposure and Factors Affecting the Intention to Purchase 

Organic Cosmetics by Elderly People in Bangkok 

เรณุกา พนิตชัยศักดิ์3 
แอนนา จุมพลเสถียร4 

บทคัดยอ่ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อเครื่องสําอางออร์แกนิกของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจัย เชิงสำรวจเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุ 50 – 59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 – 59 ปี และอายุ 60 ปีขึ ้นไป ในสัดส่วนที ่ใกล้เคียงกัน มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รายได้ส่วนตัวต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
เครื่องสำอางออร์แกนิกจากสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์ ตามด้วยสื่อใหม่ จากไลน์ 
และเฟสบุ๊ค ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อเครื่องสำอางออร์แกนิก โดยมี
ทัศนคติดีที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในด้านเครื่องสำอางออร์แกนิกที่มีคุณภาพช่วยบำรุงผิวทำ
ให้มีความน่าสนใจ อีกท้ังสื่อโฆษณาทางสังคมออนไลน์ มีส่วนทำให้ดึงดูดใจให้อยากซื้อ ด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง พบว่า มีการคล้อยตามกลุ่มครอบครัวมากท่ีสุด และด้านการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมมีการรับรู้ว่าเครื่องสำอางออร์แกนิกมีคุณภาพดีเหมาะกับวัย โดยส่วนใหญ่มีความ
ตั้งใจในการซื้อต่อไป นอกจากนั้นยังพบว่าตัวแปรด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

การคล้อยตามกลุ่มบุคคลมีชื ่อเสียง และทัศนคติด้านราคา สามารถร่วมกันทำนายความตั้งใจซื้อ
เครื ่องสําอางออร์แกนิก ได้ร้อยละ 36.6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั ้งนี ้ความตั ้งใจซื้อมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก 

คำสำคัญ: การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ความตั้งใจซื้อ เครื่องสำอางออร์แกนิก 

  

 

3
 นักศึกษาปริญญาโท คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4 ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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Abstract 

 The objective of the research is to study media exposure behavior and 

factors affecting the intention to purchase organic cosmetics by elderly people in 

Bangkok.  This is a survey research.  Data are collected from 400 elderly people aged 

50-59 years and those aged 60 years and above.  The finding reveals that the majority 

of the samples are female, with the number of the two groups evenly spread out, with 

a bachelor’s degree and a personal monthly income of 30,001 Baht and above.           

They are most exposed to information on organic cosmetics through personal media, 

followed by television media and new media of Line and Facebook in close proportion.  

Most have a positive attitude toward organic cosmetics, with the most favorable 

attitude seen in the products, especially in the quality organic cosmetics that help 

nourish the skin, an aspect that gives them a greater appeal.  In addition, online 

advertising in the social media plays a part in the purchase intention.  With regard to 

the subjective norms, the family plays the most important part, while perceived 

behavioral control reflects the notion that organic cosmetics possess the quality 

appropriate to their age and most intend to continue to purchase them.  In addition, 

it is found that such variables as perceived behavioral control, celebrity-endorsed 

subjective norm, and attitude toward prices together can predict the intention to buy 

organic cosmetics at 36.6% with a statistical significance of 0.01.  In other words, the 

purchase intention is related to the behavior to buy organic cosmetics. 

Keyword: Media exposure, Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, 

Purchase Intention, Organic cosmetics 
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บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันเริ ่มมีการหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้น     
เพื่อป้องกันปัญหาผิวพรรณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเกิดความนิยมในเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจาก
ธรรมชาติ ถือได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากจัดเป็นเครื่องสำอางในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ต่ำ ทั้งยังมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับหรือสูงกว่าเครื่องสำอางที่จำหน่ายทั่วไปโดยผลิตจากสารเคมี  
ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetics Industry) มีอัตราการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคไม่ว่าหญิงหรือชาย ในช่วงวัยต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลตัวเอง
กันมากข้ึน แต่ตลาดความงามออร์แกนิกของประเทศไทยในปัจจุบันกลับพบว่ายังไม่ได้ให้ความสนใจที่
กลุ่มผู้สูงวัยอย่างเต็มที่มากนัก ทั้งที่ในต่างประเทศอย่างในแถบเอเชีย และทวีปยุโรป กำลังให้ความ
นิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมเครื ่องสำอางออร์แกนิก (Organics Cosmetics) ดังจะเห็นได้จาก
รายงานของ The Soil Association ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าออร์แกนิกของ  
สหราชอาณาจักร พบว่า ยอดขายสินค้าเครื่องสำอางออร์แกนิกและทำจากธรรมชาติ ในปี  2559 
ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 13 หรือมีมูลค่า 61.2 ล้านปอนด์ (DITP, 2019)  

 การหันมาดูแลความสวยความงามทางด้านรูปลักษณ์จึงถือได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างมาก
นอกจากวัยหนุ่มสาวที่หันมาดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ความงามออร์แกนิกแล้ว ผู้สูงวัยก็มีความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ความงามออร์แกนิกเพ่ือการย้อนวัยด้วยความปลอดภัยเช่นกัน ประเทศไทยถือได้
ว่าเป็นอันดับที่สามของเอเชียที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) โดยกลุ่มผู้สูงวัยจะยังคงขยายตัว
เพิ่มขึ้น จากการที่มีจำนวนผู้สูงวัยมากขึ้นทำให้ตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัยมีการขยายตัว
ตามไปด้วย (ditp.go.th, 2561) ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจที่ผู้สูงวัยให้ความนิยมในสินค้าความงาม
ออร์แกนิก เนื่องจากผู้สูงวัยมีความต้องการที่จะดูแลผิวพรรณ ริ้วรอย และผิวเสื่อมสภาพตามอายุ แต่
ก็คำนึงถึงสุขภาพที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นเครื่องสำอางออร์แกนิกจึงตอบโจทย์ สำหรับผู้สูง วัยได้
อย่างครบถ้วนประกอบกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพผิวพรรณมากข้ึน 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาการตัดสินใจของผู้สูงวัยในการซื้อ
เครื่องสำอางออร์แกนิก มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง จึงได้นำทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 

Planned Behavior) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ ได้แก่ ทัศนคติ (Attitude) การคล้อย
ตามกลุ ่มอ ้างอิง (Subjective Norm) และการร ับร ู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

(Perceived Behavioral Control) เข้ามาในการศึกษาการทำนายความตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบว่า
ปัจจัยที่กล่าวมาเหล่านี้มีผลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ และมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือไม่  
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รวมถึงสามารถต่อยอดนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองต่อกลุ ่มผู้สูงวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ (Attitude) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective 

Norm)  การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ความ
ตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกของผู้สูง
วัยในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ออร์แกนิก 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับทัศนคติที่มีต่อการซื้อเครื่องสำอาง
ออร์แกนิก 

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง     
ออร์แกนิก 

 5. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถทำนายความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกของผู้สูงวัย
ระหว่างทัศนคต ิการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยนำทฤษฎีการทำนายปัจจัยพฤติกรรมตามแผนเข้ามาในการศึกษาการทำนายความตั้งใจซื้อ
เครื่องสำอางออร์แกนิก เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ในการทำนาย  

 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen & Fishbein, 

1980) อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลถูกกำหนดโดยเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

และเจตนาเชิงพฤติกรรมถูกกำหนดโดยตัวแปร 3 ตัว คือ เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward 

the Behavior) หมายถึง ถ้าบุคคลมีทัศนคติ ในทางบวกต่อพฤติกรรมนั้นมากเท่าใด จะมีความตั้งใจ
หนักแน่นที่จะกระทำพฤติกรรมมากเท่านั้น เป็นองค์ประกอบส่วนบุคคลที่กำหนดความตั้งใจที่มีต่อ
การแสดงพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถึง เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริโภคทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากบุคคลมักทำตามกลุ่มอ้างอิง อาจเป็น
เพื่อน ญาติสนิท บุคคลผู้มีชื ่อเสียง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 

Control) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายที่จะกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ ตัวแปรทั้ง 
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3 ตัวนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลต่อตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรม จัดเป็นตัวแปรเชื่อมแทรก 
อธิบายถึงตัวแปรที่แสดงอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรอิสระต่าง ๆ ต่อตัวแปรตาม 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล (Questionnaires) ประกอบไปด้วยแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed – Ended 

Questionnaire) แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) และคำถามแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกของผู้สูงวัย
ออกเป็น 7 ส่วน คือ (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) การเปิดรับสื่อ (3) ทัศนคติ 
(4) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (5) การรับรู้ความสามารถในการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก (6) ความ
ตั้งใจในการซื้อ (7) พฤติกรรมการซื้อ 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจซื้อเครื่องสำอาง                    
ออร์แกนิกของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร” สามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ผลการศึกษาวิจัยในด้านลักษณะประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง               

อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สนใจเรื่องสุขภาพ ความงาม สนใจใน
การดูแลตัวเอง มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนตั้งแต่ 30 ,001 บาทขึ้นไป 
สอดคล้องกับบทความเรื่องตลาดเครื่องสำอางของ สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์  (prachachat.net, 2561) ที่
กล่าวถึง ตลาดผู้สูงอายุนิยมซื้อและมีความต้องการสินค้าประเภทเครื่องสำอางเพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิต 
รวมถึงการเสริมบุคลิกภาพท่ีดี ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทออร์แกนิก (Organics) ที่ผลิตจาก
ธรรมชาติหรือสมุนไพร ได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ ่มผู ้สูงวัย  สอดคล้องกับ Hoyer และ 
Macinnis (2001) ที่กล่าวถึง ผู้สูงวัยอายุตั้งแต่ 50-65 ปี มีแนวโน้มอิสระในการใช้จ่ายเพราะมีภาระ
ทางการเงินน้อยลง ทำให้ธุรกิจความงามนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจที่ผู้สูงวัยให้ความนิยมในสินค้าความงาม
ออร์แกนิก เนื่องจากผู้สูงวัยมีความต้องการที่จะดูแลผิวพรรณริ้วรอย และผิวเสื่อมสภาพตามอายุ 

 ผลการศึกษาวิจัยในด้านการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิก พบว่า ส่วน
ใหญ่มีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิกจากสื่อบุคคลจากญาติ เพื่อน คนใกล้ชิด และ
ครอบครัว มากที่สุด สอดคล้องกับ แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2535) ที่ได้กล่าวถึงกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ไว้ว่า ครอบครัว เพื่อนสนิท จะมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยม กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลด้านการเลือกพฤติกรรม และการ
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ดำเนินชีวิต รวมทั้งทัศนคติ แนวความคิดของบุคคล สิ ่งเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 

นอกเหนือจากสื่อบุคคลแล้วยัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีการเปิดรับจากสื่อโทรทัศน์รองลงมา ถือได้ว่า
เป็นสื่อดั้งเดิมท่ียังคงมีอิทธิพลต่อผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อใหม่เกี่ยวกับ
เครื่องสำอางออร์แกนิกในระดับน้อย ถึงแม้ผู้สูงวัยจะมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีบ้างแล้วแต่การ
เปิดรับสื ่อใหม่ก็ยังเป็นส่วนน้อย ทั ้งนี ้อาจเนื ่องจากความยากในการใช้งานและผู ้ส ูงวัยไม่มี
ประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์น้อย อีกทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความก้าวหน้าเร็วมากทำใหผู้้
สูงวัยยังล้าหลัง ส่งผลให้ขาดทักษะการติดตามความก้าวหน้าของสื่อใหม่ได้ทัน พร้อมทั้งผู้สูงวัยอาจจะ
ยังมองว่าการใช้สื่อใหม่ยังมีความยุ่งยากในการเข้าใช้ (สมาน ลอยฟ้า, 2554) โดยจากการศึกษาการ
เปิดรับสื่อใหม่ของผู้สูงวัยจากกลุ่มตัวอย่าง    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของสื่อพบได้ว่า ผู้สูงวัยมี
เปิดรับสื่อใหม่จากไลน์ (Line) มากที่สุด (𝑥 ̅3.59) รองลงมา คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) (�̅� 3.55) โดย
ทั้งสองมีสัดส่วนการเปิดรับสื่อใหม่ที่ใกล้เคียงกัน 

 ด้านประเภทของข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับ มากที่สุด คือ ข่าวสารเกี่ยวกับ
ครีมบำรุงผิว (Skincare) จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บำรุง
ผิวพรรณมากกว่าการใช้เครื่องสำอางประเภทตกแต่ง สีสัน ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ออร์แกนิก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิก ในช่วงค่ำถึงเที่ยงคืน 
(18.01-24.00 น.) มากที่สุด สอดคล้องจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยการจัดการ
มหิดล สาขาการตลาด, 2561) ที่ศึกษาช่วงเวลาในการใช้สื่อของผู้สูงอายุ พบว่า ช่วงเวลาไพรม์ไทม์
ของกลุ่มคนสูงอายุอยู่ที่ช่วงเวลา 17.30 – 21.30 น. เพื่อดูรายการ ดูละคร ฟังเพลงผ่อนคลาย  

 ผลการศึกษาวิจ ัยในด้านทัศนคต ิต ่อการซื ้อเคร ื ่องสำอางออร์แกนิก  พบว่า             
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทุกด้านในเชิงบวก (�̅� 4.17) โดย
มีทัศนคติดีที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในด้านเครื่องสำอางออร์แกนิกมีคุณภาพช่วยบำรุงผิวทำ
ให้มีความน่าสนใจ และถ้าได้มาตรฐานมีใบรับรองรับประกัน (Certificate) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้      
ผู้สูงวัยเลือกซื้อสินค้าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2558) พบว่า ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมีคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานรับประกันคุณภาพ รองลงมา
คือทัศนคติด้านราคา ถ้าเทียบกับคุณภาพในระดับความ       พึงพอใจของกลุ่มผู้สูงวัยก็จะส่งผลให้
กลุ่มผู้สูงวัยมีการซื้อใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2558) พบว่า กลุ่มอายุ 50–59 ปี 
มักเลือกตราสินค้าที ่ตอบสนองการใช้งานคุ ้มราคา โดยไม่ได้ยึดติดตราสินค้าที ่มีช ื ่อเสียงหรือ
ภาพลักษณ์ที่ด ี

 นอกจากนั้นในส่วนของทัศนคติเชิงบวก ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่วนใหญ่ซื้อสินค้า
ทางร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อ้างอิงผลการวิจัยจาก อลิสา ตังกบดี และสุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 
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(2552) ที่อธิบายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าของผู้สูงวัยไว้ว่า กลุ่มผู้สูงวัยจะเลือกซื้อสินค้าโดย
พิจารณาคุณสมบัติของสินค้าที่ร้านค้าเป็นอันดับแรก จะต้องได้พบเห็น จับต้องสินค้าได้ด้วยตนเอง 

 ทั้งนี้ ทัศนคติต่อการซื ้อเครื ่องสำอางออร์แกนิก ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า      
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็นด้านการขายโดยพนักงานขายมากที่สุด โดยเมื่อมีการให้คำแนะนำ
จากพนักงานขาย จะทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี และถ้าพนักงาน
ขายมีบุคลิกภาพที่ดี มีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจะยิ่งส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกอยากซื้อใช้ 
รองลงมา คือ ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ
ประเด็น มีสื่อโฆษณาทางสังคมออนไลน์ (Online) เช่น Facebook, Twitter, Email ฯลฯ ดึงดูดใจให้
อยากซื้อมากที่สุด สอดคล้องกับข้อมูลผลการวิจัยการทำการตลาดกับกลุ่มผู้สูงอายุ (วิทยาลัยการ
จัดการมหิดล สาขาการตลาด) พบว่า ผู้สูงอายุจะเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง หรือเป็นเรื่องราวที่
ตัวเองสนใจ โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการเลือกรับข้อมูล เหตุผลที่ผู้สูงอายุมักชื่นชอบช่องทางนี้
เนื่องจากมีเนื้อหาหลากหลายที่น่าสนใจ แต่ผู้สูงอายุมักไม่ทราบว่าเนื้อหาที่ตนเองสนใจนั้นเป็นการ
สื่อสารทางการตลาดหรือโฆษณาในรูปแบบหนึ่ง (วิทยาลัยการจัดการมหิดล สาขาการตลาด, 2561) 

 ส่วนด้านการตลาดทางตรง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อประเด็นการมีบริการส่ง
เมื่อซื้อผ่านทางออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ ไลน์ ทำให้มีความสะดวกสบายในการซื้อมากขึ้น มากที่สุด 
สอดคล้องกับสมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย กล่าวว่า การขายที่
ตรงใจกลุ ่มผู ้สูงอายุต้องมีกระบวนการสื ่อสารทางการตลาด เพื ่อเป็นการดึงดูดในการซื ้อขาย          
การขนส่ง เดลิเวอรี ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจรีเทลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพราะคนกลุ่มนี้ชอบ    
ช๊อป แต่อาจจะไม่มีกำลังในการขนของ จึงควรมีการบริการจัดส่งเพ่ือเอ้ืออำนวยต่อความสะดวกสบาย 

 ผลการวิจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง พบว่า การคล้อยตามกลุ ่มครอบครัว       
มากที่สุด (�̅� 3.80) รองลงมา คือ กลุ่มเพื่อน (�̅� 3.65) และกลุ่มบุคคลมีชื่อเสียง (�̅� 3.00) สอดคล้อง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2535) กล่าวว่า บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อของครอบครัว 
ถือได้ว่าเป็นกลุ่มอ้างอิงพ้ืนฐาน (Normative Reference Group) โดยกลุ่มครอบครัว และกลุ่มเพ่ือน
นั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการแสดงออก (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

 ผลการวิจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ในเรื ่องเกี่ยวกับความคิดเห็นว่าเครื่องสำอางออร์แกนิกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเหมาะกับวัย     
มากที่สุด รองลงมา คือ ส่วนใหญ่ความคิดเห็นว่าการใช้เครื่องสำอางออร์แกนิกสามารถใช้เสริมความ
งามและช่วยบำรุงผิวพรรณมากกว่าเครื่องสำอางทั่วไป เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเมื่อมีอายุเพ่ิมขึ้นมีความ
ต้องการที่จะดูแลพรรณเนื่องจากเกิดริ้วรอย และผิวเสื่อมสภาพตามอายุ แต่ก็คำนึงถึงสุขภาพที่ต้อง
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ดูแลสอดคล้องกับข้อมูลวิจัยของ อินเทจ ประเทศไทย (Intage Thailand) พบว่า คนวัย 50 ปีขึ้นไป
ยังคงให้ความสนใจ ในการดูแลภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ ดังนั้น เครื่องสำอางออร์แกนิกจึง
ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงวัยในเรื่องช่วยเสริมความงามและช่วยบำรุงผิวพรรณได้อย่างครบถ้วน 

 ผลการวิจัยด้านความตั้งใจในการซื้อเครื ่องสำอางออร์แกนิก พบว่า ส่วนใหญ่มี     
ความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกต่อไป โดยให้เหตุผลว่าเครื่องสำอางออร์แกนิกเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติที ่มีความน่าเชื ่อถือ และมีความเหมาะสมกับช่วงอายุ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
Jr & Cornwell (1991) ว่า การตัดสินใจซื้อของผู ้บริโภค ขึ ้นอยู ่กับทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kinnear & Taylor (1973) ว่ายิ่งคนมีความคิด ความชอบ 
และความตั้งใจจะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าไร ก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและบ่อย
ขึ้นด้วย 

 ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมในการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก พบว่า ความถี่การซื้อ
เครื่องสำอางออร์แกนิก 1 ครั้ง/3 เดือน มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย การศึกษาด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภคสินค้าและบริการของผู้สูงวัยของ กาญจนา แก้วเทพ (2554, น. 503-505) พบว่าผู้สูงอายุ
ส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อสินค้าและบริการมากนัก จะซื้อเพียงบางครั้ง นาน ๆ ซื้อที ในขณะที่งานวิจัย
ของ อลิสา ตังกบดี และสุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ (2552) ศึกษาประเภทสินค้าลงไปที่ผลิตภัณฑ์เสริมรักษา
ความงามของผู้สูงอายุที่เป็นสตรี พบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้ากับความงามของผู้สูงอายุที่รักความ
งามส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าเกี่ยวกับความงาม 2-3 เดือนซื้อครั้งหนึ่ง จากกลุ่มตัวอย่างยังพบว่า ประเภท
เครื่องสำอางออร์แกนิกที่ซื้อมากที่สุด คือ ประเภทบำรุงผิวพรรณ ร้อยละ 76.9 โดยคุณสมบัติที ่ซื้อ
เพื ่อบำรุงผิวพรรณและเสริมความงาม ร้อยละ 53.1 โดยให้เหตุผลสำคัญที ่ซื ้อเครื ่องสำอาง                         

ออร์แกนิก เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ทำให้เชื่อมั่น มากที่สุด ร้อยละ 37.8 อาจกล่าวได้ว่าในเรื่อง
ของการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก ความเชื่อมั่นในการรับรู้เรื่องคุณภาพก็เป็นเรื่องสำคัญ 
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อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานครที่แตกต่าง
กันมีการเปิดรับสื่อเก่ียวกับเครื่องสำอางออร์แกนิกแตกต่างกัน  

  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ผู้สูงวัยที่มี อายุ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน    
มีการเปิดรับสื่อในภาพรวมเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิกแตกต่างกัน รวมถึงในการเปิดรับสื่อใหม่ 
และสื่อบุคคลแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี มีความถี่การเปิดรับสื่อใหม่มากกว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ส่วนสื่อบุคคลผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี มีความถ่ีการเปิดรับน้อยกว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สอดคล้อง
กับแนวคิดด้านลักษณะทางประชากร และการเปิดรับสื่อ ที ่พบว่าความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Difference Theory) จะทำให้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแตกต่างกันไป ดังทฤษฎีกลุ่ม
สังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur, & Ball-Rokeach (1996, น. 3) ที ่อธิบายว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากร ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดจากแรงกระตุ้น
ที่ทำให้เกิดความเชื่อลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย สอดคล้อง
กับ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, หน้า 44-52) ที่ได้กล่าวถึง แนวความคิดด้านประชากรว่าเป็นทฤษฎีที่
ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลในการอธิบาย กล่าวคือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลเกิดขึ้นตาม
แรงบังคับจากภายนอกเข้ามากระตุ้น ถือเป็นความเชื่อที่ว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่
แตกต่างกันจะพึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย อีกทั้งบุคคลที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกัน  

 ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความถี่การเปิดรับสื่อในภาพรวม
เกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิกไม่แตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาแต่ละสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะมี
ความถี่การเปิดรับสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ที่แตกต่างกัน แต่การเปิดรับสื่อบุคคลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ออร์แกนิกไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ปริตรภา รุ ่งเรืองกิจ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสมุนไพรไทยของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา     
ที ่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื ้อเครื ่องสำอางสมุนไพรไทยด้านมูลค่า  และความถี ่ในการซื้อ
เครื่องสำอางสมุนไพรไทยไม่แตกต่างกัน นอกจากนั้นการเปิดรับสื่อแตกต่างกันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะประชากร แต่มักจะมีตัวแปรอ่ืน ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ Klapper (1960) กล่าวถึง ผู้รับสาร
จะตีความสารที่ได้ตามความเข้าใจ และความเชื่อของตนเอง โดยจะเลือกจดจำเนื้อหาสาระของสารใน
ส่วนที่ต้องการจำเอาไว้ในประสบการณ์ นอกจากนั้น พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2544, น.292) กล่าวว่า 
ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อที่สามารถจัดหามาได้ไม่ยากเกินไป และเลือกสื่อที่สอดคล้องกับความรู้ 
ความเชื่อ และทัศนคติของตน ซึ่งสื่อนั้นจะต้องเป็นสื่อที่ตนสะดวกและเคยชิน 
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 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปดิรับสื่อเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิกมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติที่มีต่อการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร  

 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า การเปิดรับเกี่ยวกับเครื่องสำอางออร์แกนิก                               
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกโดยรวม โดยความสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก 
ในระดับต่ำ (r=0.291) เมื ่อมีความถี ่ในการเปิดรับสื ่อดั ้งเดิม สื ่อใหม่ และสื ่อบุคคล เกี ่ยวกับ
เครื่องสำอางออร์แกนิกเพิ่มขึ้น จะทำให้ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกเป็นไป
ในเชิงบวก สอดคล้องกับแนวคิดเรื ่องทัศนคติที ่ กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกทำให้
เปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี อาจเป็นการรับข้อมูล ข่าวสารจากผู้อื่น หรือจากสื่อต่าง  ๆ ข้อมูลข่าวสารที่
ได้ร ับจะทำให้ เกิดการเปลี ่ยนแปลงองค์ประกอบของทัศนคติในส่วนของการรับรู ้เชิงแนวคิ ด 
Cognitive Component ของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 5) ดังนั ้น การเปิดรับสื ่อเกี ่ยวกับ
เครื่องสำอางออร์แกนิกของผู้สูงวัย โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่เปิดรับสูงสุด รวมถึงสื่ออันดับที่
รองลงมาคือสื่ออินเทอร์เน็ตจึงนับว่ามีความสำคัญกับทัศนคติที่มีต่อเครื่องสำอางออร์แกนิก 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude) การคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 

Control) ที่สามารถทำนายความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร 

 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ  การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มบุคคลมีชื่อเสียง และทัศนคติด้านราคา มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
คือ ความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก   

 โดยตัวแปรอิสระการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ถูกดึงเข้าไปในสมการ
เป็นลำดับที่ 1 สามารถทำนายความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก (27.4%) 

 ตัวแปรอิสระการคล้อยตามกลุ่มบุคคลมีชื่อเสียง ถูกดึงเข้าไปในสมการเป็นลำดับที่ 2 
โดยทั้งสองตัวแปรสามารถทำนายความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก (35.4%)  

 ตัวแปรอิสระทัศนคติด้านราคา ถูกดึงเข้าไปในสมการเป็นลำดับที่ 3 ส่งผลให้ตัวแปรทั้ง
สามตัวสามารถร่วมกันทำนายความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก  (36.6%) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.01  ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 ผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมาก การคล้อยตาม
กลุ่มบุคคลมีชื่อเสียงมาก และทัศนคติด้านราคามาก (�̅� 4.676) 
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 ตัวอย่างที่ 2 ผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมปานกลาง การคล้อย
ตามกลุ่มบุคคลมีชื่อเสียงปานกลาง และทัศนคติด้านราคาปานกลาง (�̅� 3.316) 

 ตัวอย่างที่ 3 ผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมน้อย การคล้อยตาม
กลุ่มบุคคลมีชื่อเสียงน้อย และทัศนคติด้านราคาน้อย (�̅� 1.956) 

 ผลการวิจัยได้สนับสนุนทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ของ Ajzen อ้างใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535  
ที่อธิบายว่า พฤตกิรรมของบุคคลถูกกำหนดโดยเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral intention) โดยตัว
แปร 3 ตัว คือ เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ถือได้
ว่าเป็นตัวแปรอิสระ 

 การวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการคล้อยตาม
กลุ่มบุคคลมีชื ่อเสียง และทัศนคติด้านราคา มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจซื้อเครื ่องสำอางออร์แกนิก       
โดยขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรม การรับรู้ข้อมูลในการซื้อเครื่องสำอาง  
ออร์แกนิกมีมากน้อยเพียงใด โดยด้านการคล้อยตามกลุ ่มบุคคล พบว่า การใช้ผ ู ้ม ีช ื ่อเสียง 
(Celebrities) มีผลทำให้เกิดจะให้ความสนใจที ่จะซื ้อใช้เมื ่อพบว่าดาราหรือบุคคลที่ชื ่อชอบใช้
เครื่องสำอางออร์แกนิก และเมื่อเห็นดาราหรือนักแสดงที่ชื ่นชอบเป็นพรีเซนเตอร์ สอดคล้องกับ
แนวความคิด ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2549) ที่อธิบายถึงความต้องการส่วนบุคคล ส่วนใหญ่กลุ่ม
อ้างอิงของผู้บริโภคแต่ละคนจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ พฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยม (Value) ของ
ผู้บริโภค และทัศนคติด้านราคา พบว่า ราคาของสินค้าเหมาะกับคุณภาพก็จะมีความสัมพันธ์ต่อการ
ซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพ ของ 
จิรวุฒิ หลอมประโคน และเอกภพ มณีนารถ (2550) ระบุว่า ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มนักช็อปมืออาชีพและ
กลุ่มผู้บริโภคช่างเลือก จะตัดสินใจซื้อสินค้าก็ต่อเมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างราคากับ
คุณภาพของสินค้านั่นหมายความว่าราคาของสินค้าต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  

 สมมติฐานการวิจัยที ่ 4 ความตั ้งใจซื ้อเครื ่องสำอางออร์แกนิก มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก  

 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ความตั ้งใจซื ้อเครื ่องสำอางออร์แกนิก           
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิก เป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก เมื่อมีความ
ต้ังใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวในระดับต่ำ (r=0.167) จะทำให้
พฤติกรรมการซื ้อเครื ่องสำอางออร์แกนิกเพิ ่มขึ ้นด้วย นั ่นคือ เมื ่อมีความตั้งใจซื ้อเครื่องสำอาง           
ออร์แกนิกเพ่ิมข้ึน จะทำให้พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิกเพ่ิมข้ึนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สิทธิโชค สวัสดิวัตน์ (2541) พบว่า ด้านการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางในไทย มีแนวโน้มการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องสำอาง ประเภทบำรุงผิว (Skin Care) สูง  

 ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคอาจจะสร้าง
ความตั ้งใจซื ้อโดยการหาข้อมูล และมีประสบการณ์เกี ่ยวกับสินค้ามาก่อน ความตั ้งใจซื ้อจึงมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนที่ผู้บริโภคจะมี
การซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ส่วนใหญ่จะมีความตั้งใจซื้อหรือแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง อีกท้ังให้ความสนใจกับการดูแล
สุขภาพ และความงามโดยเฉพาะให้ความสนใจเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือสมุนไพร         
แต่ตลาดความงามออร์แกนิกของประเทศไทยในปัจจุบันกลับพบว่ายังไม่ได้ให้ความสนใจที่กลุ่มผู้สูงวัย
อย่างเต็มที่มากนัก ทั้งที่ในต่างประเทศกำลังให้ความนิยมอย่างมาก นักการตลาดจึงควรสนใจตลาด
กลุ่มนี้ และเตรียมหาข้อมูล จุดแข็ง และเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย 

 2. จากผลการว ิจ ัยด ้านการเปิดร ับส ื ่อเก ี ่ยวกับเคร ื ่องส ําอางออร ์แกนิก พบว่า                  
กลุ่มตัวอย่าง มีการเปิดรับสื่อจากบุคคลจากคำแนะนําจากญาติ เพื่อน คนใกล้ชิด และครอบครัวมาก
ที่สุด นักการตลาดควรหาช่องทางการสื่อสารไปถึงกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนกลุ่มนี้เพ่ือให้
เกิดการบอกต่อ (word of mouth) อีกท้ังการให้ความสำคัญกับสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ก็ยังคงจำเป็น 

 3. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากคุณภาพของสินค้าที่มีส่วนช่วย
บํารุงผิวทำให้มีความน่าสนใจแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate)  
ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือก็เป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึง เพราะจะทำให้ผู้สูงวัยเกิดความไว้วางใจ      
มีความเชื่อถือต่อการเลือกซื้อใช้เครื่องสำอางออร์แกนิก 

 4. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่ายตาม
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทำให้สะดวกต่อการซื้อมากที่สุด แต่การขนส่งแบบจัดส่งสินค้าตามที่อยู่
ของลูกค้า (Delivery) กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก จึงควรมีการบริการจัดส่งให้ถึงบ้านเพ่ือ
เอ้ืออำนวยต่อความสะดวกสบาย 

 5. จากผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับสื ่อมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที ่มีต่อการซื้อ
เครื่องสําอางออร์แกนิก ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มผู้สูงวัย โดย
การปรับรูปแบบการสื่อสารส่งข้อมูลข่าวสาร ใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงกับ
ช่วงเวลาที่ผู้สูงวัยเลือกเปิดรับเครื่องมือสื่อสาร 
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 6. จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตาม
กลุ่มบุคคลมีชื่อเสียง และทัศนคติด้านราคา เป็นปัจจัยที่สามารถทำนายความตั้งใจซื้อเครื่องสําอาง
ออร์แกนิกของผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นจึงควรให้ความสำคัญทางด้านราคากับความ
คุ้มค่าเมื่อผู้บริโภคซื้อใช้ โดยใช้การสื่อสารที่สร้างการรับรู้ถึงคุณค่า คุ้มกับราคาที่จ่ายไปจะทำให้ผู้สูง
วัยรู้สึกคุ้มค่ากับการซื้อใช้ นอกจากนั้น ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของบุคคลมีชื่อเสียงหรือการ
ใช้บุคคลทั่วไป (Micro Influencer) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้สูงวัย  
 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่ง
อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ ดังนั้นหากตลาดสินค้าเครื่องสำอางออร์แกนิกมีการขยายตัวใน
อนาคต ควรจะมีการทำวิจัยเพิ่มเติมเพื่อวัดความตั้งใจในการซื้อสินค้าเครื่ องสำอางออร์แกนิกของ
ผู้บริโภคภูมิภาคอื่น และควรศึกษากลุ่มช่วงวัยทำงานก่อนเกษียณอายุในช่วงอายุ 40-49 ปี เพิ่มเติม
เพื่อสามารถเปรียบเทียบข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนการตลาดตอบสนองต่อกลุ่มก่อนเกษียณอายุ และกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยการใช้วิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งต่อไป
สามารถใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนาแบบกลุ่ม การสังเกตการณ์
ภาคสนาม ควบคู่ไปกับการทำวิจัยเชิงปริมาณ จะทำให้ได้ข้อมูลทั้งในมิติเชิงกว้างและลึก ช่วยยืนยัน
และเพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับผู้นำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้  
 3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด
ลึกซึ้งและสามารถทำการเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น การรับรู้พฤติกรรมของผู้ สูงวัย 
กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ปัจจัยที่มีผลต่อความ พึง
พอใจในการใช้เครื่องสำอางออร์แกนิก รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อช่วยให้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมของผู้สูงวัยเพ่ือเจาะถึงพฤติกรรมความต้องการในผู้สูงวัยทุกกลุ่ม เป็นต้น 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเติมในเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้สูงวัย เพื่อให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมการใช้สื่อและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย  
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ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับ 

สมรรถนะการดำเนินงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร5 

Relationship Between Integrated Marketing Communications and Performances 

in Non-profit Organizations 

วันทนีย์ เจียรสุนันท์6 
สราวุธ อนันตชาติ, Ph.D.7 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กร
ไม่แสวงหากำไร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์กับกลุ่มตัวอย่างองค์กรไม่แสวงหากำไรใน
ประเทศไทยจำนวน 159 องค์กร ผลการวิจัยพบว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยมีการ
ดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานด้านการตลาดเชิงพันธกิจ  (Mission Marketing) สูง
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) และด้านการวางแผนและประเมินผล (Planning and Evaluation) ต่ำที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย 3.68) ในขณะที่สมรรถนะด้านการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร พบว่าสมรรถนะ
การดำเนินงานด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) มีค่าสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.85) ขณะที่สมรรถภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรขององค์กร (Resources) มีค่าต่ำ
ที ่ส ุด (ค่าเฉลี ่ย 3.36) ผลวิจัยยังพบว่า การดำเนินงานการสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

คำสำคัญ : การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน, สมรรถนะการดำเนินงาน, องค์กรไม่แสวงหากำไร 

 

 

 

 

 

5 บทความช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในองค์กรไม่
แสวงหากำไร” และได้รับการสนับสนุนจากทุน 90 ปี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภเิษกสมโภช 
6 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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Abstract 

 The objective of this research was to study the relationship between the 

integrated marketing communications (IMC) and performances in non-profit 

organizations. Mailed questionnaires were used to collect data from 159 non-profit 

organizations in Thailand. The findings showed that, for IMC, the mission marketing 

dimension scored highest while the planning and evaluation one scored least. For non-

profit organizations performances, the stakeholder satisfaction dimension received 

highest scores while the resources dimension received lowest ones. In addition, It 

found significantly positive correlation between IMC and performances in non-profits 

organizations. 

Keyword : Integrated Marketing Communications, Performances, Non-profit  

     Organizations 
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บทนำ 

 กลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-profit Organizations Sector) นับเป็นภาคส่วนที่มีการ
ทำงานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยลักษณะโครงสร้างการทำงานที่เป็นการผนวกรวมระหว่างการ
ดำเนินงานแบบเอกชนและจุดประสงค์การดำเนินงานเชิงสาธารณะเฉกเช่นองค์กรรัฐ ปัจจุบันจึงทวี
บทบาทความสำคัญมากขึ ้นในฐานะองค์กรที ่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
ดำเนินงานด้านสังคม โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากในอดีตที่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านบริการ
สังคม ให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านการกุศล มาเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนา (สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562) เปิดเผยผลสำรวจว่า ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจำนวน
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับผลสำรวจปี พ.ศ. 2556 โดย
เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ส่วนในด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้วัดการดำเนินงานองค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2555 โดย
ระบุว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรมีรายรับ 334,561 ล้านบาทต่อปี มาจากการบริจาค 55.7% มาจาก
การจำหน่ายสินค้าหรือบริการ 39.2% และรายได้จากทรัพย์สิน 5.1% เมื่อคำนวณมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรพบว่า มีสัดส่วนโดยเฉลี่ย 0.8% ต่อ GDP รวมของประเทศ 
และเมื่อรวมการประเมินค่าการทำงานของอาสาสมัคร สัดส่วน GDP ขององค์กรไม่แสวงหากำไรต่อ 
GDP ของประเทศจะเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัวหรือประมาณ 1.6% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มองค์กรไม่แสวงหา
กำไรมีบทบาทในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับองค์กรกลุ่มธุรกิจเอกชน (สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)  

 ท่ามกลางการเติบโตของจำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรนี้เอง ส่งผลให้องค์กรไม่แสวงหากำไร
ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแข่งขันที่เพิ่มสูงมากขึ้น ในการแสวงหาทรัพยากรที่จำเป็นในการ
ดำเนินงาน ซึ ่งได้แก่ทุน (Fund) และอาสาสมัคร (Volunteer) (Duque-Zuluaga & Schneider, 

2008; Faircloth, 2005; Helmig & Thaler, 2010; Padanyi & Gainer, 2004) องค์กรไม่แสวงหา
กำไรหลายแห่งต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการขาดงบประมาณการดำเนินงานของ
องค์กรที่ต่อเนื่อง การขาดการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ทำให้การขับเคลื่อนประเด็นสังคม
ยังไม่อยู่ในความสนใจ ส่งผลกระทบเชื่อมโยงทำให้ขาดอาสาสมัครใหม่ๆ ที่จะเข้ามาทำงานกับองค์กร
อย่างต่อเนื่อง (มรรยาท อัครจันทโชติ, 2554) 

การประยุกต์การสื่อสารการตลาดจากองค์กรธุรกิจมาใช้ในการบริหารจัดการการสื่อสาร เป็น
หนึ่งในวิธีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงขององค์กรไม่แสว งหากำไร โดยที่ผ่านมามี
การศึกษาพบว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรได้มีการนำแนวคิดการสื่อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้ใน
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หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) แนวคิดมุ่งเน้น
ตราสินค้า (Brand Orientation) ฯลฯ รวมถึงแนวคิดการสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสาน หรือ 
Integrated Marketing Communications (IMC)  

 การสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications หรือ 
IMC) เป็นแนวคิดการสื่อสารการตลาดที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงประมาณต้นทศวรรษที่ 1990 โดยได้รับความ
สนใจจากนักวิชาการ นักปฏิบัติในแวดวงการสื่อสารการตลาดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีคว าม
สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป (Kitchen, 2005b; Reid, 2003) 

ในส่วนของมิติคุณค่าทางสังคม ซึ่งองค์กรธุรกิจทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) นั้น D. Schultz (2011) ได้คาดการณ์ว่า 

คุณค่าของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อสังคม จะเป็นประเด็นที่มีการพัฒนาและได้รับ
ความสนใจมากขึ้นในอนาคต 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้การศึกษาและพัฒนาแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในบริบทขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับในองค์กรขนาดเล็กและในกลุ่มองค์กร
ไม่แสวงหากำไรนั้น เพิ่งได้รับความสนใจในระยะเวลาไม่นาน และส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่าง
การศึกษาวิจัย (Dahl, Eagle, & Low, 2015) ทั้งนี้เมื่อเทียบกับองค์กรธุรกิจแล้ว การศึกษาวิจัยใน
องค์กรไม่แสวงหากำไรถือว่ายังคงมีสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก 

 ด้วยเหตุนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยถึงสถานการณ์การนำกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน ซึ ่งเป็นที ่ยอมรับว่ามีประโยชน์ในการสร้างสมรรถนะขององค์กรและ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งระบบสื่อ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน กับ
การนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทขององค์กรไม่แสวงหากำไร โดยมุ่งประเด็นไปที่การค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่
แสวงหากำไรในประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเติมเต็ม
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารในองค์กรไม่แสวงหากำไรต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับ
สมรรถนะการดำเนินงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร 

 

แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหากำไรและการประยุกต์ใช้การสื่อสารการตลาด 

 เนื่องจากการเกิดขึ้นขององค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น การเรียกชื่อ การให้คำนิยาม 
และความหมายขององค์กรไม่แสวงหากำไร จึงมีความแตกต่างไปตามบริบทและสังคมของแต่ละ
ประเทศ ตัวอย่างเช่น การเรียกชื่อที่แตกต่างกันขององค์กรไม่แสวงหากำไรในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็น องค์กรอาสาสมัคร ภาคประชาสังคม ภาคส่วนที่สาม องค์กรเศรษฐกิจเชิงสังคม องค์การพัฒนา
เอกชน หรือองค์กรการกุศล (Salamon, 2010) สำหรับในประเทศไทย องค์กรไม่แสวงหากำไรก็มีชื่อ
เรียกที่หลากหลายเช่นกัน ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคประชาสัมคม 
และองค์กรการกุศล (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546) 

 ในขณะที่การให้คำนิยามและความหมายขององค์กรไม่แสวงหากำไร ก็พบว่า มีการให้นิยาม
และความหมายแตกต่างกันใน 4 รูปแบบ คือ 1) การให้คำนิยามตามกฎหมาย 2) การให้คำนิยามตาม
รูปแบบองค์กร 3) การให้คำนิยามตามวัตถุประสงค์องค์กร และ 4) การให้คำนิยามตามลักษณะการ
ดำเนินงานขององค์กร (Salamon, 2010) 

 ดังนั้น ในปี ค.ศ.1990 John. Hopkins Center for Civil Society Studies ได้ริเริ่มโครงการ 
John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project ขึ้น เพื่อกำหนดคำนิยามขององค์กรไม่
แสวงหากำไรที่ครอบคลุมบริบทความหลากหลายทั้งทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือในการศึกษาจาก 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ผลการศึกษาได้
กำหนดนิยามขององค์กรไม่แสวงหากำไรว่าจะต้องประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีรูปแบบ
องค์กร (Organizations) 2) เป็นเอกเทศ (Private) 3) ไม่มีการแบ่งปันผลกำไรในสมาชิก (Not 

profit-distributing) 4) ปกครองตนเอง (Self-governing) และ 5) เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยความ
สมัครใจ (Non-compulsory) (Salamon, 2010) 

 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกลุ่มประเภทขององค์กรไม่แสวงหากำไร ในชื่อว่า International 
Classification of Nonprofit Organization หรือ ICNPO เพ่ือให้ครอบคลุมองค์กรไม่แสวงหากำไร
ในประเทศต่างๆ โดยได้จัดแบ่งประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไรออกเป็นทั้งหมด 12 ประเภท ได้แก่ 1) 

วัฒนธรรมและนันทนาการ (Cultural and Recreation) 2) การศึกษาและวิจัย (Education and 
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Research) 3) ส ุ ขภ าพ  ( Health) 4) กา รบร ิ ก า ร สั ง ค ม  (Social Service) 5) ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
(Environment) 6) การพัฒนาและการเคหะ (Development and Housing) 7) กฎหมาย การ
พิทักษ์สิทธิ์ และการเมือง (Civic and Advocacy) 8) สื่อกลางของผู้ใจบุญและการสนับสนุนงาน
อาสาสมัคร (Philanthropic Intermediaries) 9) กิจกรรมระหว่างประเทศ (International) 10) 
ศาสนา (Religious Congregations) 11) สมาคมธ ุรก ิจ  ว ิชาช ีพ  และสหภาพ (Business and 

Professional, Unions) และ 12) องค์กรอื่นๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ (Not elsewhere Classified) ซ่ึง
การจัดแบ่งประเภทตามหลักการของ ICNPO นี้ ได้รับการยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศ
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง (Salamon & Anheier, 1996) 

 พัฒนาการอีกหนึ่งด้านขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการและนักวิจัยใน
ปัจจุบัน คือการประยุกต์แนวคิดการสื่อสารการตลาดจากภาคธุรกิจไปใช้เพื่อสร้างสมรรถนะการ
ดำเนินงานให้กับองค์กร ปัจจุบัน แนวคิดการสื่อสารการตลาดที่องค์กรไม่แสวงหากำไรนำไปใช้เพ่ือ
การดำเนินงานมีอยู ่ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ การสื ่อสารการตลาดเพื ่อสังคม (Social Marketing) 

แนวคิดมุ่งตราสินค้า (Brand Orientation) และแนวคิดการตลาดเพื่อการระดมทุน (Fundraising) 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 1960 

และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา ทั้งนี้ Kotler และ Lee (2008) 

ได้ให้ความหมายของคำว่าการตลาดเพื่อสังคมไว้ว่า การตลาดเพ่ือสังคม หมายถึง การนำหลักและ
เทคนิคทางการตลาดมาประยุกต์ สร้างสรรค์ สื่อสาร และส่งมอบมอบคุณค่า เพื่อที่จะโน้มน้าวให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้ังตัวเองและสังคมส่วนรวม 

 สำหรับกระบวนการในการใช้แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมนั้น ได้มีการนำหลัก 4P มาประยุกต์
ให้เข้ากับการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร โดยมีรายละเอียดคือ Product - การสร้าง
แรงจูงใจในพฤติกรรมนั้น หรืออาจเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่สนับสนุนพฤติกรรมนั้นๆ Price 

- เปรียบเทียบให้เห็นราคาหรือต้นทุนของพฤติกรรมที่ต้องการเทียบกับพฤติกรรมที่เป็นอยู่เดิม Place 

- ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเป็นเรื ่องที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและทำได้ง่าย และ 
Promotion - คือการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นั้นทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว (Kotler & Lee, 2008) โดยตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีการนำแนวคิดการ
สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมไปใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลิกสูบบุหรี่ การลดความอ้วน การ
ปรับพฤติกรรมการดื่มสุรา และพฤติกรรมความรุนแรง (Moraes et al., 2012, as cited in Dahl et 

al., 2015) 
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 แนวคิดการสื่อสารการตลาดอีกหนึ่งแนวคิด ที่องค์กรไม่แสวงหากำไรนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานคือ แนวคิดมุ่งตราสินค้า (Brand Orientation) ซึ่งในองค์กรภาคธุรกิจได้มีการใช้แนวคิดนี้
ในการดำเนินงานมาเนิ่นนาน โดย Keller (2013) ได้ให้ความหมายของตราสินค้าไว้ว่า คือสิ่งที่ทำให้
สินค้าของผู ้ผลิตรายหนึ ่งมีความแตกต่างจากผู ้ผลิตรายอื ่น ๆ นอกจากนี ้ Keller ยังได้อ้างอิง
ความหมายจาก American Marketing Association (AMA) ที่ให้ความหมายตราสินค้าไว้ว่า คือ ชื่อ 
กลุ่มคำ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือการออกแบบ หรือการผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมดนี้ เพ่ือ
สร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าและบริการของผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขาย และเพ่ือสร้างความแตกต่างในการ
แข่งขัน 

 Hankinson (2001) ได้ทำการศึกษาถึงแนวคิดมุ่งตราสินค้าในองค์กรไม่แสวงหากำไร โดย
พบว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรในปัจจุบัน หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างตราสินค้า โดยให้
ความหมายของคำว่าตราสินค้า มากกว่าแค่ชื่อหรือโลโก้ แต่ยังหมายรวมถึงการสื่อสารคุณค่าและ
ความหมายของตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาของ Hankinson ยังพบว่า การสร้างคุณค่า
และความหมายของตราสินค้าในองค์กรไม่แสวงหากำไร ยังส่งผลถึงการตัดสินใจของอาสาสมัครและผู้
บริจาครายย่อย ซึ่งมักตัดสินใจให้การสนับสนุนหรือบริจาคเมื่อมองเห็นว่า ตราสินค้าขององค์กรไม่
แสวงหากำไรนั้น มีคุณค่าตรงกับสิ่งที่ตนเองให้คุณค่าและความสำคัญ 

 นอกจากนี้ยังพบว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีการนำแนวคิดการมุ่งตราสินค้ามาใช้ในการ
ดำเนินงาน จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติโดยรวมและการรับรู้ความน่าเชื่อถือต่อองค์กร มากกว่า
องค์กรที่ไม่ได้ใช้แนวคิดมุ่งตราสินค้า (ศศิกานต์ ลิมปิติ, 2548) รวมถึงยังช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ 
(Relationship) ขององค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลดีให้การสื่อสารขององค์กรขยายวง
กว้างออกไป (Daw, Cone, & Merenda, 2010)ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานประเด็นสังคม
ต่างๆ ได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ (Dahl et al.,2015) 

 อย่างไรก็ตาม มีองค์กรไม่แสวงหากำไรจำนวนมาก ที่มีวัตถุประสงค์ในการนำแนวคิดสื่อสาร
การตลาดจากภาคธุรกิจมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนทุนและทรัพยากรขององค์กร หนึ่ง
ในแนวคิดการสื่อสารการตลาดที่มักถูกนำมาใช้ในองค์กรไม่แสวงหากำไรอีกแนวคิดหนึ่งคือ แนวคิด
การตลาดเพื่อการระดมทุน (Fundraising) ซึ่งมักประกอบด้วยแนวคิดการตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม 
(Cause-related Marketing) และการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 

 โดยแนวคิดการตลาดเชิงเอาใจใส่สังคมนั ้นหมายถึง  กระบวนการที ่มีการกำหนดและ
ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด ภายใต้ประเด็น (Cause) ที่องค์กรเป็นผู้กำหนด เพื่อให้ลูกค้า 
(Customer) เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร บรรลุ
เป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กับทั ้งในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร (Varadarajan & 
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Menon, 1988) ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของแนวคิดการตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม ส่วนหนึ่งมีที่มาจากการ
ผลักดันแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้องค์กรธุรกิจจำนวนหนึ่ง 
เปลี่ยนแนวคิดจากการบริจาคเงินแบบดั้งเดิม มาเป็นการสร้างแนวทางใหม่ในการสนับสนุนองค์กรไม่
แสวงหากำไร (Basil & Herr, 2003) คือการกำหนดรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินให้กับองค์กรไม่
แสวงหากำไรในประเด็นเฉพาะที่องค์กรธุรกิจต้องการ ดำเนินการผ่านกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการของลูกค้าขององค์กรธุรกิจ จากนั้น นำรายได้หรือกำไรส่วน
หนึ่งจากการดำเนินกิจกรรมมามอบให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานเกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ 
(Clow & Baack, 2002 อ้างถึงใน พรพรรณ สุจจิตรจูล, 2545) 

 ดังนั้น ในด้านหนึ่ง แนวคิดการตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม จึงถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับ
ประโยชน์ทั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรธุรกิจ โดยองค์กรธุรกิจได้เพิ่มยอดขายและสร้างการ
ยอมรับในประเด็นของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนองค์กรไม่แสวงหากำไร ก็ได้เงินบริจาค 
และได้สร้างความตระหนักรู ้ในประเด็นนั้น ๆ ต่อสังคม อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง แนวคิด
การตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม ยังมีข้อกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่แสวงหากำไร ทำให้องค์กร
เกิดการเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองไปตามองค์กรธุรกิจ เสี่ยงต่อการสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตา
ของสมาชิกและผู้บริจาค และยังส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของสังคมในประเด็นนั้นๆ เนื่องจาก
สังคมจะรู้สึกว่าประเด็นนั้นๆ ได้ถูกยกให้องค์กรธุรกิจไปแล้ว ทำให้ประเด็นนั้นมีความน่าสนใจและ
ได้รับการมีส่วนร่วมจากสังคมน้อยลง (Varadarajan & Menon, 1988) 

 นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบัน ในยุคที่การสื่อสารออนไลน์ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว องค์กรไม่
แสวงหากำไรจำนวนมาก ก็ได้มีการประยุกต์เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์มาใช้ทั้งเพ่ือประโยชน์ใน
การสื่อสาร รณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วม โดยมีเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหลักที่
องค์กรไม่แสวงหากำไรนำมาใช้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กร รักษาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเชื่อมั่นในพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงถึง
ความโปร่งใสขององค์กร รวมไปถึงการระดมทุนและการทำบุญออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การใช้
เครื ่องมือการตลาดออนไลน์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร ควรใช้เพื ่อสร้าง รักษา และพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจุดประสงค์หลัก และใช้เพื่อการระดมทุนเป็นจุดประสงค์รอง 
รวมถึงควรคำนึงเสมอว่า เครื่องมือการตลาดออนไลน์นั้น มิได้นำมาใช้เพื่อทดแทนการระดมทุนใน
รูปแบบดั้งเดิมทั้งหมด แต่ในทางตรงกันข้าม เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การระดมทุนแบบออฟไลน์รูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เช่น จดหมายข่าว 
โทรศัพท์ ฯลฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Hart, Greenfield, & Johnson, 2005) 
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แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 

 แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications) 

หรือ IMC เริ่มถูกพูดถึงครั้งแรกในปี ค.ศ. 1982 และได้เกิดการศึกษาแนวคิดนี้อย่างเป็นทางการในปี 
ค.ศ. 1991 (Kitchen, 2005b) ทั้งนี้ American Association of Advertising Agencies ได้ให้นิยาม
ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไว้ว่า คือแนวคิดการสื่อสารการตลาดที่ให้คุณค่า
กับกลยุทธ์การวางแผนที่ครอบคลุมระเบียบวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย (เช่น การโฆษณา การตลาด
ทางตรง การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์) และผสมผสานวิธีการสื่อสารเหล่านี้ ให้เกิดความ
ชัดเจนต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสื่อสารได้อย่างสูงสุด (Duncan & Everett, 1993; Lee & 

Park, 2007; Percy, 1997) ในขณะที่ D. Schultz (1993) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมในแง่มุมที่มอง
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเป็นกระบวนการ (Process) โดยให้ความหมายว่า การสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน คือกระบวนการพัฒนารูปแบบการสื่อสารโน้มน้าวใจที่หลากหลายไปยังกลุ่ม
ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน คือการโน้มน้าวหรือ
สร้างผลกระทบไปยังกลุ่มผู้รับสารที่ต้องการ โดยการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเชื่อว่า ทุกอย่าง
ของตราสินค้าและองค์กร คือช่องทางการสื่อสารตราสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ ในภาพรวมแล้ว 
กระบวนการการสื่อสารตลาดแบบผสมผสานเริ่มต้นจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงทำงาน
ย้อนกลับไปที่การเลือกเครื่องมือหรือรูปแบบที่เหมาะสม จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การสร้างแผนการ
สื่อสาร (Kitchen, Brignell, & Jame, 2004) 

 สำหรับการนำแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไปใช้ในการดำเนินงานนั้น โดย
ธรรมชาติของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง เพราะ
เป็นแนวคิดการสื่อสารการตลาดที่มุ่งเน้นการหาทางออกที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ (Kitchen, 2005a; D. 

Schultz & Kitchen, 1997) อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการจำนวนหนึ่งได้ทำการศึกษาองค์ประกอบ
สำคัญของกระบวนการการใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน และพบว่ามีองค์ประกอบสำคัญใน
การดำเนินการ ได้แก่ 1) การสื่อสารเป็นหนึ่งเดียว หรือ One sight and One Sound (D. Schultz, 

2011) คือการเชื่อมโยงผสมผสานเนื้อหาให้เป็นหนึ่งเดียว ส่งผลทำให้ผู้บริโภคสร้างเนื้อหาที่ผสมผสาน
กันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวในใจได้ (Kliatchko, 2008) 2) การเริ่มต้นที่ผู้บริโภค หรือ Outside-in 

Approach หมายถึง การทำการสื่อสารการตลาดจำเป็นต้องเริ่มต้นที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ (D. Schultz, 

1998; Shimp, 2007) การทำการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานจะสำเร็จได้ ต้องเข้าใจผู้บริโภคใน
รายละเอียดว่า ผู้บริโภคใช้อะไร เข้าถึงอะไร และสิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อพวกเขา (Eagle & Kitchen, 

2000) และ 3) การใช้การสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย หมายถึงการประสานช่องทางการสื่อสาร
การตลาดให้สอดคล้องและต่อเนื่อง (Percy, 1997) รวบรวม ผสมผสาน บูรณาการ หนุนเสริมความ
ต่างของส่วนผสมทางการตลาด โดยพยายามให้ความเข้มแข็ง (Strength) ของสิ่งหนึ่งหนึ่งไปชดเชย
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ความอ่อนด้อย (Weakness) ของอีกสิ่งหนึ่ง โดยการผสมผสานดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นสำคัญ (Kitchen, 2005b) 

 Duncan และ Moriarty (1997) ได ้ทำการศึกษาถึงการนำการส ื ่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานไปใช้ในระดับกลยุทธ์ขององค์กรในภาคธุรกิจ โดยพบว่ามีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากกว่า 10 

กลยุทธ์ ในองค์กรที่นำแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไปใช้ ในขณะที่ D. Schultz และ 
H. Schultz (1998) ก็ได้ทำการศึกษาถึงการนำการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไปใช้ในองค์กรที่
หลากหลาย ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ละตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก พบว่า การใช้การสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน ไม่ได้มีรูปแบบหรือหนทางใดหนทางหนึ่งที่เป็นรูปแบบเฉพาะเจาะจงในการ
นำไปใช้ แต่ละองค์กรต่างมีความท้าทายและสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองได้ด้วยกระบวนการ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ที่มีความหลากหลายไปตามธรรมชาติการดำเนินงานขององค์กร ซึ่ง
รวมไปถึงความหลากหลายด้านช่องทางการสื่อสาร ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญที่สุดคือ ความ
แตกต่างในด้านการสนับสนุนและทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานที่ไม่เหมือนกันของแต่ละองค์กร 

 อย่างไรก็ตาม Duncan และ Moriarty (1997) ได้ศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานจะเกิดผลดีได้ก็ต่อเมื่อ มีการผสมผสานการดำเนินงานจากด้านบนสุดขององค์กร และได้รับ
การสนับสนุนอยู ่ในระดับโครงสร้างขององค์กร ส่วน D. Schultz และ H. Schultz (1998) ก็ได้
อธิบายว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในแต่ละองค์กร จะต้องผ่านระดับขั้นทั้งหมด 4 ระดับ
ขั ้นเป ็นลำดับ โดยเร ิ ่มต ้นจากฐานล่างระดับที่  1 คือ การผสมผสานระดับกลวิธ ี  (Tactical 

Coordination) คือ การประสานการทำงานในแต่ละฝ่ายแต่ละบทบาทหน้าที่เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
การทำงานที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ จากนั้นจึงเข้าสู่ระดับที่ 2 คือ การปรับคำนิยามและกรอบความหมาย
ของการสื่อสารการตลาด (Redefining Scope of Marketing Communications) ซึ่งเป็นระดับที่
องค์กรจะปรับมุมมองการสื่อสารการตลาด จากมุมมองขององค์กรไปสู่การทำการสื่อสารการตลาด
ผ่านมุมมองของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ต่อมาในระดับขั้นที่ 3 คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Application of Information Technology) โดยแบ่งเป็น 2 ด้านคือ การใช้ประโยชน์
ในการส่งต่อเนื้อหาการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายขององค์กร และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้ในการติดตามรักษาความสัมพันธ์กับผุ้
บริโภค และยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการนำมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการสื่อสารการตลาดขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และในระดับขั้นสุดท้าย ระดับข้ันที่ 4 คือ การผสมผสานทางการเงินและกลยุทธ์ 
(Financial and Strategic Integration) ซึ่งเป็นระดับการผสมผสานขั้นสูงสุด แบ่งเป็นสองประเด็น
สำคัญคือ ความสามารถขององค์กรในการได้รับผลตอบกลับจากการลงทุน และความสามารถในการ
ใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการขับเคลื่อนองค์กรและกลยุทธ์  
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 ในส่วนของประโยชน์หรือข้อดีในการนำแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไปใช้ใน
องค์กรนั ้น พบว่า สิ ่งที ่ทำให้แนวคิดนี ้ได้รับความสนใจ ยอมรับ และทำให้องค์กรต่างๆ นำไป
ประยุกต์ใช้ก็เพราะว่า เป็นการสื ่อสารที ่สร้างผลดีต่อองค์กรในระยะยาว ทั ้งต่อตราสินค้าและ
สมรรถนะด้านต่างๆ ขององค์กร (Duncan & Moriarty, 1997; Eagle & Kitchen, 2000; Low, 

2000; Reid, 2003; Reid, Luxton, & Mavondo, 2005; D. Schultz, 1998) โดยพบว่า องค์กรใดที่
มีการผสมผสานการสื่อสารมากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ชื่อเสียงก็จะโดดเด่น
ชัดเจน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น (Duncan & Moriarty, 1997) 

ขณะเดียวก ันย ังพบว ่า การส ื ่อสารการตลาดแบบผสมผสานจะช่ว ยในการเพิ ่มสมรรถนะ 
(Performance) ให้ก ับองค์กร โดยมีการศึกษาพบว่า การสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสานมี
ความสัมพันธ์ในแง่บวกกับสมรรถนะขององค์กรในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะด้านการตลาด 
สมรรถนะด้านตราสินค้า สมรรถนะด้านการขาย สมรรถนะด้านการเงิน ประสิทธิผลในโครงการ
รณรงค์ โดยพบว่ากลุ่มองค์กรที่มีสมรรถนะด้านต่าง ๆ สูง จะมีการผสมผสานการจัดการในระดับสูง
ด้วยเช่นกัน (Reid, 2003; Reid et al., 2005) นอกจากนี้แล้ว การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรที่มีความหลากหลายทั้งธุรกิจประเภทผู้ประกอบการกับ
ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (Shimp, 2007) และองค์กรที่มีความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย สินค้า บริการ หรือช่องทางการจัดจำหน่าย (Percy, 1997) 

 ทว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานจะไม่สามารถเกิดขึ้น และส่งผลดีต่อองค์กรได้เลย 
หากองค์กรนั้นมีปัญหาในระดับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมักเกิดจากการขาดความสามารถในการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและเครื ่องมือในการสื ่อสารการตลาด การขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมไปถึงการมุ่งเน้นเรื่องของงบประมาณมากกว่าความต้องการที่
แท้จริงของลูกค้าในการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายการตลาด (Percy, 1997) 

 

แนวคิดการประเมินผลการสื่อสารการตลาดและการประเมินผลองค์กรไม่แสวงหากำไร 

 การประเมินผลการสื่อสารการตลาดนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้องค์กรสามารถ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ที ่จะบรรลุเป้าหมายที ่ต ั ้งไว้ทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว (Lamb & 

Crompton, 1990) การวัดและประเมินผลการสื่อสารการตลาดมีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในมิติ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 1) ช่วยให้นักการตลาดรู้ว่าเครื่องมือใดมีประโยชน์ เครื่องมือใดที่ใช้แล้วเป็น
อุปสรรค ทำให้สามารถเลือกเครื่องมือในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดท่ามกลางทรัพยากรที่
มีอยู่จำกัดขององค์กร 2) ช่วยให้นักการตลาดสามารถติดตามความก้าวหน้าของการสื่อสารในภาพรวม 
และแก้ไขปรับปรุงโครงการที่ไม่บรรลุความต้องการได้ 3) ช่วยให้นักการตลาดได้เห็นถึงศักยภาพที่
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แท้จริงของเครื่องมือการตลาด ทั้งในภาพรวมและแยกเป็นประเภท ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการ
คาดการณ์ยอดขายและการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 4) สร้างข้อได้เปรียบในเชิงวิชาชีพ เพราะ
เป็นการพิสูจน์ให้ผู้บริหารได้เห็นถึงผลดีของกิจกรรมการตลาดที่มีต่อธุรกิจ 5) ทำให้มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการเพิ ่มระดับทรัพยากร มีโอกาสในการประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ
งบประมาณการตลาดได้มากกว่า 6) ช่วยให้องค์กรตัวแทนการสื่อสาร (Communication Agency) 

ตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าได้ด้วยข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการ
โน้มน้าวใจลูกค้าได้มากกว่า (Eagle, Dahl, Czarnecka, & Lloyd, 2015) 

 ทั้งนี้ ความท้าทายของการวัดและประเมินผลที่นักการตลาดทุกคนต้องเผชิญ นั่นคือ การที่
ประสิทธิผลในการสื่อสารการตลาดไม่สามารถแสดงด้วยตัวเลขผลตอบแทนการลงทุน (Return on 

Investment : ROI) หรือตัวเลขทางการเงินได้ทั้งหมด เพราะประสิทธิผลทางการสื่อสารการตลาดยัง
หมายรวมถึง สินทรัพย์ทางการตลาด (Rust et al., 2004) สินทรัพย์ลูกค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible Asset) แต่สามารถก่อให้เกิดกำไรในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งองค์กรที่ต้องการ
เติบโต จำเป็นต้องเรียนรู้การวัดและติดตามสินทรัพย์เหล่านี้ (Ambler et al., 2002) 

 นอกจากการไม่สามารถวัดประเมินผลการสื่อสารการตลาดออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินที่
ชัดเจนทั้งหมดแล้ว ความท้าทายของการวัดและประเมินผลของการสื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบัน ยัง
มีเรื ่องของสภาพภูมิทัศน์สื ่อ (Media Landscape) ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีการใช้สื ่ออย่าง
ผสมผสาน ได้รับอิทธิพลและผลกระทบจากกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดที่มีอยู่รอบตัว ทำให้การ
วัดและประเมินผลด้วยการแยกองค์ประกอบการสื่อสารออกมาเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งอย่าง
เฉพาะเจาะจง เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย ฯลฯ มีแต่จะทำให้
นักการตลาดหลงทาง การวัดและประเมินผลการสื่อสารการตลาดในยุคศตวรรษท่ี 21 ควรมุ่งเน้นไปที่
การวัดและประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดโดยรวมมากกว่า (D. Schultz, 2011)  

 Duncan และ Moriarty (1997) ได้นำเสนอแนวคิดการวัดและประเมินผลการสื ่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานในองค์กรไว้ว่ามี 2 ช่องทาง คือ 1) การควบคุมผลผลิต (Output Control) 

เป็นการวัดและประเมินผลการสื ่อสารการตลาดจากภายนอก เช่น การรับรู ้ ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ฯลฯ และ 2) การควบคุมกระบวนการ (Process Control) เป็นการวัดกระบวนการสื่อสาร
ภายในองค์กร ทั้งด้านการจัดการโครงการ หน้าที่ ทัศนคติ และความรู้ของผู้ที ่มีหน้าที่หรือผู ้ที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การวัดและประเมินผลการสื่อสารที่สมบูรณ์นั้นมีความซับซ้อน ต้องใช้เวลา
มากถึง 6-8 สัปดาห์ Duncan และ Moriarty จึงได้นำเสนอการวัดระดับการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า IM Mini Audit ซึ่งวัดระดับการผสมผสานใน 5 มิติสำคัญ คือ 1) 

โครงสร้างองค์กร 2) ปฏิสัมพันธ์ 3) การตลาดเชิงพันธกิจ 4) ความคงที่ของกลยุทธ์ และ 5) การ
วางแผนและการประเมินผล ซึ ่งการวัดผลด้วยเครื ่องมือ IM Mini Audit นั ้น จะทำให้สามารถ
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วิเคราะห์และวัดขอบเขตของการผสมผสานขององค์กรว่ามีจุดไหนที่แข็งแกร่ง จุดไหนที่อ่อนแอ 
(Reid, 2005) 

 ในขณะที่ Luxton, Reid, และ Mavondo (2005) ได้นำเสนอแนวคิดว่า ถึงเวลาที่งานวิจัย
ควรจะมุ่งไปที่การศึกษาผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดจากประสิทธิภาพของการใช้การสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบพัฒนาเครื่องมือการวัดประสิทธผลของการ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน โดยเป็นการวัดศักยภาพของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
ร่วมกับการวัดประสิทธิผลของโครงการรณรงค์ สมรรถนะของตราสินค้าในตลาด และสมรรถนะของ
ตราสินค้าในด้านการเงิน 

 สำหรับการวัดและประเมินผลในองค์กรไม่แสวงหากำไรนั ้น โดยธรรมชาติแล้ว การ
ดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรนั้น จะมีการดำเนินงานและผลตอบแทนที่มีความแตกต่างจาก
องค์กรธุรกิจ โดย Kotler และ Lee (2008) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดและการประเมินผลการ
สื่อสารในองค์กรไม่แสวงหากำไรในมิติต่างๆ ได้แก่ 1) เพื่อตอบสนองความต้องการของแหล่งทุน 2) 

ทำให้สามารถพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 3) เพ่ือเพ่ิมทุนสนับสนุนและสร้างโอกาสในการที่จะ
ดำเนินโครงการนั้นต่อไปในอนาคต 4) เพ่ือช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีในการดำเนินงานต่อได้ 
5) เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนระหว่างทาง แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ถูกต้องในการดำเนินงานไปให้ถึง
เป้าหมายที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม การวัดและประเมินผลการสื่อสารนับเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับ
องค์กรไม่แสวงหากำไรอยู่เสมอ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการมักเป็นไปเพ่ือการ
จ่ายแจกโดยไม่คิดมูลค่า หรืออาจคิดราคาเพียงคุ้มทุน จึงไม่สามารถนำมาคิดเป็นผลผลิต (Output) 

ทางการตลาดเหมือนองค์กรธุรกิจอื่นในระบบเศรษฐกิจได้ (สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 
2557)  

 นอกจากนี้ การวัดผลลัพธ์ (Outcome) การดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร ก็ยังเป็น
เรื่องซับซ้อนเช่นเดียวกัน เพราะผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร มักจะเป็นไปใน
รูปแบบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่ดี การมีความปลอดภัย ฯลฯ  (Lamb & Crompton, 

1990) ซึ่งการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรหลายครั้งเป็นการดำเนินงานในประเด็นสังคมที่มี
ความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โภชนาการ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการเกิดพฤติกรรม จึงทำให้การวัดและประเมินผลลัพธ์เป็นไป
ได้ยากและไม่อาจทำได้อย่างชัดเจน (Dahl et al., 2015) 

 ทั้งนี้ Padanyi และ Gainer (2004) ได้นำเสนอถึงการประยุกต์แนวคิดมุ่งเน้นทางการตลาด 
(Marketing Orientation) มาเป ็นแนวค ิดการม ุ ่ ง เน ้นส ั งคม (Societal Orientation) โดยให้
ความหมายว่า แนวคิดการมุ่งเน้นสังคม คือ สิ่งที่องค์กรเชื่อและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยวัดจาก
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พฤติกรรมการส่งต่อบริการที่มีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งนั่นก็คือ การเติมเต็มและบรรลุพันธกิจขององค์กร 
ในขณะที ่ Dahl, Eagle, และ Low (2015) ได้ศึกษาถึงการวัดระดับการสื ่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานในองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยพบว่า การวัดระดับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเป็น 
4 ระดับตามแนวคิดของ D. Schultz และ H. Schultz (1998) เป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรไม่แสวงหา
กำไร เนื่องจากความไม่สอดคล้องกับบริบทการทำงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร ดังนั้น จึงได้มีการ
นำเสนอการปรับระดับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานให้เข้ากับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยปรับ
จาก 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 จะเป็นการสรุปความคิดเห็นเพื่อนำสู่การตั้งเป้าหมายใน
การมุ่งให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งร่วมกันระหว่างองค์กรไม่แสวงหากำไรกับองค์กรผู้สนับสนุน
หรือแหล่งทุน ระดับท่ี 2 คือการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและความต้องการของทุกฝ่าย จากนั้นจึงจะเข้าสู่ระดับที่ 3 คือการผสมผสานกลวิธีการสื่อสาร 
และระดับที่ 4 คือการกำหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการสื่อสารการตลาด ภายใต้แนวคิดเริ่มต้นที่
ผู้บริโภค จนกระทั่งถึงการผสมผสานในระดับที่ 5 คือการผสมผสานด้านการเงินและกลยุทธ์ ซึ่งจะนำ
ข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากระดับที่ 4 มาเชื่อมโยงและวางแผนกลยุทธ์เป็นโครงการใหม่ขององค์กรไม่
แสวงหากำไร 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะ
การดำเนินงานในองค์กรไม่แสวงหากำไร” ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (Single Cross-sectional Study) 

และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถทำแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ เอกสารแบบสอบถามที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ 
หรือทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน QR Code ที่ส่งไปพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ 

 สำหรับประชากรที่เลือกใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รายชื่อองค์กรไม่แสวงหากำไรจาก บัญชี
รายชื่อภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ. 2562 รายชื่อ
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2559 รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ปี 
พ.ศ. 2562 รายชื่อองค์กรการกุศลจากเว็บไซต์ของสมาคมกิฟวิ่ง แบค สนับสนุนองค์กรการกุศลใน
ประเทศไทยและภูมิภาค www.givingbackassoc.org. และรายชื่อองค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัคร
หรืองานด้านสาธารณะจากเว ็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา  www.volunteerspirit.org. เนื ่องจาก
ฐานข้อมูลของบัญชีรายชื่อองค์กรไม่แสวงหากำไรเหล่านี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับตามคำนิยามของ

http://www.givingbackassoc.org/
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องค์กรไม่แสวงหากำไรในการศึกษาครั้งนี้ อ้างอิงตามคำนิยามของ Salamon (2010) รวมทั้งข้อมูล
ขององค์กรมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปถึงองค์กร องค์กร
ละ 1 ชุด โดยระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเป็นบุคลากรขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารในองค์กรนั้นๆ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวม คัดกรองบัญชีรายชื่อที่มีความซ้ำซ้อนกัน จนเหลือบัญชีรายชื่อ
องค์กรไม่แสวงหากำไรจำนวนทั้งหมด 815 องค์กร และเนื่องจากจำนวนประชากรมีจำนวนไม่มาก จึง
ได้เลือกใช้วิธีการสำรวจแบบ Census คือ การสำรวจจากประชากรทุกหน่วยโดยไม่ต้องเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและป้องกันข้อผิดพลาดจากการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้

 สำหรับตัวแปรหลักที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย การดำเนินงานการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน และ สมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร โดยในส่วนของ
ตัวแปรการดำเนินงานการสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสาน นำคำถามมาจากงานวิจัยของ Reid 

(2005) เป็นการวัดมิติการผสมผสานใน 5 ด้าน คือ การปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) การตลาดเชิงพันธ
ก ิจ (Mission Marketing) โครงสร ้างพ ื ้นฐานองค ์กร (Organizational Infrastructure) ความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ์ (Strategic Consistency) และการวางแผนและการประเมินผล (Planning 

and Evaluation) รวมจำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ที่ .72 ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนภาษา
ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรไม่แสวงหากำไร และปรับมาตรวัดจากเดิมแบบ 7-pointed, Likert-

typed Scale มาเป็นมาตรวัดแบบ 5-pointed, Likert-typed Scale มีเกณฑ์คะแนน เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้วย เท่ากับ 4 คะแนน เฉยๆ เท่ากับ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2 
คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน 

 สำหรับตัวแปรสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรนั้น นำคำถามมาจาก
งานวิจัยของ Luxton, Reid, และ Mavondo (2015), Padanyi และ Gainer (2004) และ Reid 
(2005) โดยวัดสมรรถนะการดำเนินงาน 5 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Satisfaction) ค่าความเชื ่อมั ่นโดยรวมอยู ่ที ่ .70 ด้านชื ่อเสียงขององค์กร (Peer 

Reputation) ค่าความเชื่อม่ันอยู่ที่ .90 ด้านประสิทธิผลโครงการรณรงค์ (Campaign Effectiveness) 

ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .83 ด้านทรัพยากรขององค์กร (Resources) ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .90 และด้าน
สมรรถนะตราสินค้า (Brand Market Performance) ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .90 รวมจำนวนทั้งหมด 
18 ข้อ โดยผู้วิจัยไดม้ีการปรับเปลี่ยนภาษาและจำนวนข้อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรไม่แสวงหา
กำไร และเพ่ือความเหมาะสมในการวัดตัวแปร ผู ้ว ิจัยได้ปรับมาตรวัดจากเดิมแบบ 7-pointed, 

Likert-typed Scale มาเป็นมาตรวัดแบบ 5-pointed, Likert-typed Scale มีเกณฑ์คะแนน เห็น
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ด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้วย เท่ากับ 4 คะแนน เฉยๆ เท่ากับ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย 
เท่ากับ 2 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน 

 และเนื่องจาก คำถามท่ีนำมาใช้เป็นเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา คัดเลือก และนำมา
จากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว จึงเป็นเครื่องมือวิจัยที่ได้ผ่านการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ
ค่าความเท่ียงตรง (Validity) มาแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับเปลี่ยนภาษาในแบบสอบถาม เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทการทำงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรและสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ทำการ
ทดสอบค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการนำแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทำการตรวจสอบพิจารณา แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มี
ความชัดเจน สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำไปเก็บข้อมูลจริง 

 

ผลการวิจัย 

 จากการส่งจดหมายพร้อมแบบสอบถามแนบซองเปล่าติดแสตมป์ไปยังองค์กรไม่แสวงหากำไร
ผ่านทางไปรษณีย์จำนวน 815 องค์กร มีแบบสอบถามท่ีส่งกลับมาเนื่องจากไม่มีผู้รับจำนวน 1 องค์กร 

ส่งผลให้มีจำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สามารถจัดส่งแบบสอบถามไปได้จำนวน 814 องค์กร ได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจำนวนทั้งสิ ้น 161 องค์กร (19.78%) เป็นแบบสอบถามที่มีคำตอบสมบูรณ์
สามารถนำมาใช้ประมวลผลได้จำนวน 159 องค์กร (19.53%) โดยเป็นองค์กรที่ตอบแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์จำนวน 75 องค์กร องค์กรที่ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์จำนวน 84 องค์กร 

 สำหรับผลการวิจัยในส่วนของข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างและองค์กรที่
รับผิดชอบ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เป็นเพศหญิง 110 คน (70.5%) เพศชาย 46 คน 
(29.5%) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46-50 ปี 31 คน (20.1%) ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี 81 คน (50.9%)  ตำแหน่งงานในระดับเจ้าหน้าที่ 60 คน (37.7%) ระยะเวลาการทำงานในองค์กร 
5 ปีหรือน้อยกว่า 44 คน (27.7%) องค์กรส่วนใหญ่อยู่ในประเภทองค์กรด้านการบริการสังคม 43 
องค์กร (27.8%) (ดูตารางที่ 1) มีจำนวนบุคลากร 10 คนหรือน้อยกว่า 47 องค์กร (29.7%) (ดูตาราง
ที่ 2) 
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ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างและองค์กรที่รับผิดชอบตามประเภทองค์กร 

 

ประเภทองค์กร จำนวน ร้อยละ 

วัฒนธรรมและนันทนาการ   7   4.5 

การศึกษาและการวิจัย 20 12.7 

สุขภาพ 28 17.6 

การบริการสังคม 43 27.8 

สิ่งแวดล้อม 21 13.4 

กฎหมาย การพิทักษ์สิทธิ์ และการเมือง   2   1.3 

การพัฒนาและการเคหะ   8   5.1 

สื่อกลางของผู้ใจบุญและการสนับสนุนอาสาสมัคร   6   3.8 

กิจกรรมระหว่างประเทศ   1   0.6 

ศาสนา   7   4.5 

สมาคมมธุรกิจและวิชาชีพและสหภาพ   1   0.6 

องค์กรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ (เช่น สื่อ เด็กและเยาวชน 
ปัญหาเด็กพิเศษ ลดอุบัติเหตุ ฯลฯ) 

13   8.3 

รวม 157 100.0 

* มีองค์กรไม่ตอบจำนวน 2 องค์กร 

*ประเภทองค์กรแบ่งตามระบบ International Classification of Non-profit Organization 

(ICNPO) (Salamon & Anheier, 1996)  
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ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างและองค์กรที่รับผิดชอบตามจำนวนบุคลากร
ในองค์กร 

 

จำนวนบุคลากรในองค์กร จำนวน ร้อยละ 

10 คน หรือน้อยกว่า 47 29.7 

11 – 25 คน 31 19.6 

26 – 50 คน 21 13.3 

51 – 75 คน 6 3.8 

76 – 100 คน 16 10.1 

101 คน หรือมากกว่า 37 23.4 

รวม 158 100 

* มีองค์กรไม่ตอบจำนวน 1 องค์กร 

 

การดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 

การวัดการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานขององค์กรไม่แสวงหากำไรนั้น 
ประยุกต์คำถามมาจากงานวิจัยของ Reid (2005) โดยเป็นการวัดมิติการผสมผสานใน 5 ด้าน คือ การ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) การตลาดเชิงพันธกิจ (Mission Marketing) โครงสร้างพื้นฐานองค์กร 
(Organizational Infrastructure) ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ (Strategic Consistency) และการ
วางแผนและการประเมินผล (Planning and Evaluation) รวมจำนวน 20 ข้อ 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการดำเนินงานสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานโดยรวมที่
ค่าเฉลี่ย 3.93 โดยมีค่าสมรรถนะด้านการตลาดเชิงพันธกิจ (Mission Marketing) สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.33) รองลงมาคือด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ (Strategic Consistency) (ค่าเฉลี่ย 4.15) ด้าน
การปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) (ค่าเฉลี ่ย 3.99) ด้านโครงสร้างพื ้นฐานองค์กร (Organizational 

Infrastructure) (ค่าเฉลี่ย 3.77) และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการวางแผนและประเมินผล (Planning 

and Evaluation) (ค่าเฉลี่ย 3.68) มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ที่ .92  (ดูตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวัดค่าการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานขององค์กรไม่
แสวงหากำไร 

 

การดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน Mean SD 

ด้านการปฏิสัมพันธ์ 3.99 .67 

ด้านการตลาดเชิงพันธกิจ 4.33 .56 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์กร 3.77 .67 

ด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 4.15 .62 

ด้านการวางแผนและประเมินผล 3.68 .76 

รวม 3.93 .55 

ค่าความเชื่อม่ัน .92 

*การวิจัยครั้งนี้ใช้มาตรวัดแบบ 5 คะแนน โดยที่ 1 = คะแนนต่ำสุด และ 5 = คะแนนสูงสุด 

 

สมรรถนะด้านการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

ในส่วนของสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรนั้น ผู้วิจัยนำคำถามมาจาก
งานวิจัยของ Luxton, Reid, และ Mavondo (2015), Padanyi และ Gainer (2004) และ Reid 
(2005) โดยวัดใน 5 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) 

ด้านชื่อเส ียงขององค์กร (Peer Reputation) ด้านประสิทธ ิผลโครงการรณรงค์ (Campaign 

Effectiveness) ด้านทรัพยากรขององค์กร (Resources) และด้านสมรรถนะตราสินค้า (Brand 

Market Performance) รวมจำนวน 18 ข้อ  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการดำเนินงานโดยรวมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.62 ด้าน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.85) ตามมา
ด้วยสมรรถนะด้านประสิทธิผลโครงการรณรงค์ (Campaign Effectiveness) (ค่าเฉลี่ย 3.74) ด้าน
ชื่อเสียงขององค์กร (Peer Reputation) (ค่าเฉลี่ย 3.62) ด้านสมรรถนะตราสินค้า (Brand Market 

Performance) (ค่าเฉลี ่ย 3.61) และด้านที ่น้อยที ่สุดคือด้านทรัพยากรขององค์กร (Resources) 
(ค่าเฉลี่ย 3.36) มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ที่ .94 (ดูตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวัดค่าสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

 

สมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร Mean SD 

ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.85 .70 

ด้านชื่อเสียงขององค์กร 3.61 .78 

ด้านประสิทธิผลโครงการรณรงค์ 3.74 .74 

ด้านทรัพยากรองค์กร 3.36 .95 

ด้านสมรรถนะตราสินค้า 3.61 .81 

รวม 3.62 .66 

ค่าความเชื่อม่ัน .94 

*การวิจัยครั้งนี้ใช้มาตรวัดแบบ 5 คะแนน โดยที่ 1 = คะแนนต่ำสุด และ 5 = คะแนนสูงสุด 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะการ
ดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

 

การวิจัยครั้งนี้ ยังได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานกับสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร ทั ้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า การ
ดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะการดำเนินงาน
ขององค์กรไม่แสวงหากำไรในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดูตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับ 

สมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรในภาพรวม 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง r p 

การดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะการ
ดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

.65* .00 

*p<.01 

 

โดยเมื่อผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
กับสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรในแต่ละด้านนั้น  พบว่า การดำเนินงานการ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะการดำเนินงานด้านประสิทธิผล
โครงการรณรงค์ (Campaign Effectiveness) มากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะการ
ดำเนินงานด้านทรัพยากรขององค์กร (Resources) น้อยที่สุด (ดูตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับ
สมรรถนะการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานกับสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหา

กำไร ในด้าน....... 
r p 

ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .52* .00 

ด้านชื่อเสียงขององค์กร .50* .00 

ด้านประสิทธิผลโครงการรณรงค์ .76* .00 

ด้านทรัพยากรขององค์กร .45* .00 

ด้านสมรรถนะตราสินค้า .46* .00 

*p<.01 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที ่พบสามารถนำมาอภิปรายได้ใน  3 ประเด็นหลัก คือ 1) ประเด็นการ
ดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในองค์กรไม่แสวงหากำไร 2) ประเด็นสมรรถนะการ
ดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร และ 3) ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

ประเด็นการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในองค์กรไม่แสวงหากำไร 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ ่มตัวอย่างองค์กรไม่แสวงหากำไรมีค่าการดำเนินงานการสื ่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานที่ค่าเฉลี่ย 3.93 โดยหากพิจารณาจากการวัดมิติการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานใน 5 ด้าน ด้านที่มีค่าสูงที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.33 คือ ด้านพันธกิจองค์กร (Mission Marketing) 

โดยรายละเอียดข้อคำถามมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารเนื้อหาและพันธกิจองค์กรที่มีการผสมผสานไปสู่
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานสื่อสารของ
องค์กรไม่แสวงหากำไร ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดการให้ความสำคัญกับการสื่อสารการตลาดเพ่ือ
พันธกิจองค์กร และการสร้างคุณค่าหลักขององค์กร มากกว่าการสื่อสารการตลาดที่มุ่งเพียงบอก
สรรพคุณของสินค้าและบริการ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน (Duncan & Moriarty, 1997) 

 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาค่าการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่ได้พบ
จากการวิจัยครั้งนี้เพิ ่มเติม จะพบว่ามีค่าการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่สูง
ใกล้เคียงกัน 2 ด้านคือ ด้านพันธกิจองค์กรที่ค่าเฉลี่ย 4.33 และด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ที่
ค่าเฉลี่ย 4.15 ในขณะที่อีก 3 ด้านมีค่าที่ต่ำกว่าตามลำดับได้แก่ ด้านการปฏิสัมพันธ์ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์กรทีค่่าเฉลี่ย 3.77 และด้านการวางแผนและประเมินผลทีค่่าเฉลี่ย 3.68  

 ทั้งนี้ หากนำมาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดของ D. Schultz และ H. Schultz (1998) ซึ่งแบ่งการ
ผสมผสานของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออกเป็น 4 ระดับ จะเห็นได้ว่าองค์กรไม่แสวงหา
กำไรในประเทศไทย ก้าวผ่านระดับการผสมผสานในขั้นที่ 2 ไปแล้ว กล่าวคือ ก้าวผ่านระดับการ
ผสมผสานในกลวิธี ซึ่งเป็นการผสมผสานในระดับที่ 1 เนื่องจากผลของค่าคะแนนเฉลี่ยที่สูงในด้าน
พันธกิจองค์กรสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานเนื้อหาการสื่อสารเป็นหนึ่งเดียว และผ่านระดับที่สอง
ซึ่งเป็นระดับของการมีผู ้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยสูงใน 2 ประเด็น
สำคัญคือ การมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็น และมีการนำความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงงาน อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าองค์กรไม่แสวงหากำไรใน
ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ระดับการผสมผสานในขั้นที่ 3 ไดเ้ช่นเดียวกัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
สูงในประเด็นของการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียเป็นลำดับแรก ๆ ในการสื่อสาร และประเด็นมีการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อคำถามใดที่ชี้ชัดเจนให้เห็นถึงการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหัวใจของการผสมผสานในระดับขั้นนี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงยังไม่
อาจสรุปผลได้ว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรได้ก้าวเข้าสู่ระดับการผสมผสานในระดับขั้นที่ 3 นี้ได้อย่าง
ชัดเจน 

ประเด็นสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

 การวิจัยครั้งนี้วัดค่าการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรในด้านที่มีความจำเป็นและ
สำคัญสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรใน 5 ด้าน โดยผลการวิจัยพบว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรมีค่า
สมรรถนะการดำเนินงานโดยรวมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.62 โดยมีค่าสมรรถนะด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสูงที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 3.85 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
ที่เน้นการให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าที่จะเป็นเพียงกลุ่มลูกค้าหรือผู้ถือหุ้น (Duncan & 

Moriarty, 1997) และเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ Dahl et al. (2015) ที่ทำการศึกษา
วิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยผลการวิจัยระบุว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรที่เข้า
ร่วมในการวิจัยทุกองค์กรกล่่าวตรงกันว่า หัวใจขององค์กรไม่แสวงหากำไรไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย
หรือลูกค้า แต่ยังหมายความครอบคลุมถึงประสบการณ์ร่วม (Customer Satisfaction Experience) 
ของทั้งบุคลากรและอาสาสมัคร  

 การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kliatchko (2008) ที่
กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญใน 4 เสาหลักของการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสาน โดยระบุว่า หากองค์กรตอบสนองความต้องการ แรงบันดาลใจ ความคาดหวัง พร้อม
กับแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม จะเป็นการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับ
องค์กรในระยะยาว 

 และเมื่อพิจารณาถึงสมรรถนะการดำเนินงานด้านทรัพยากรขององค์กร ซึ่งมีค่าต่ำที่สุดในทุก
ด้านที่ค่าเฉลี่ย 3.36 จะเห็นได้ว่า องค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยขณะนี้ กำลังก้าวเข้าสู่
สถานการณ์ความท้าทายของอุปสรรคในด้านทุนและทรัพยากรเฉกเช่นเดียวที่เกิดขึ้นกับองค์กรไม่
แสวงหากำไรอื่นทั่วโลก นับเป็นประเด็นที่องค์กรไม่แสวงหากำไรจะต้องรีบตระหนัก ตื่นตัว และหา
หนทางรับมือ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเพ่ือให้องค์กรยังสามารถดำเนินงานได้ต่อไป  
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ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับ
สมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไร 

 นอกจากการศึกษาถึงการดำเนินงานด้านการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานและสมรรถนะ
การดำเนินงานในองค์กรไม่แสวงหากำไรแล้ว การวิจัยครั้งนี้ยังได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การ
ดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหา
กำไร โดยผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อสมรรถนะการดำเนินงานขององค์ไม่แสวงหากำไรในภาพรวมและในด้านต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิซ่ึงหมายความว่า หากค่าเฉลี่ยการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพ่ิมสูงมาก
ขึ้น ค่าเฉลี่ยสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรจะสูงมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกับผลงานวิจัยของนักวิชาการจำนวนมากที่พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
นั้น ส่งผลดีต่อสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรในหลายๆ ด้าน (Duncan & Moriarty, 1997; 

Eagle & Kitchen, 2000; Low, 2000; Reid, 2003; Reid, Luxton & Mavondo, 2005; Schultz, 

1998) 

และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
กับสมรรถนะการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรไม่แสวงหากำไร ยังพบว่า ค่าความสัมพันธ์ของการ
ดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะด้านประสิทธิผลโครงการรณรงค์มีค่าสูง
ที่สุด เป็นการสนับสนุนแนวคิดจากผลงานวิจัยของ Reid (2003) ที่พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานมีผลโดยตรงกับประสิทธิผลโครงการรณรงค์ 

ค่าความสัมพันธ์ที่พบในการศึกษาในครั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดเรื่องประโยชน์ของ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการนำไปใช้ร่วมกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 
(Dahl, Eagle & Low, 2015) รวมถึงยังสอดคล้องกับแนวคิดในด้านการประยุกต์ใช้การสื ่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่มีบริบทหลากหลาย ไม่จำเป็นต้อง
นำไปใช้เฉพาะในองค์กรธุรกิจเท่านั้น (Shimp, 2007)  

 และเม่ือพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของกลุ่มองค์กรตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ที่ส่วนใหญ่เป็นองค์กร
ขนาดเล็ก มีจำนวนบุคลากร 10 คนหรือน้อยกว่า (29.7%) ก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
เรื ่องของขนาดขององค์กร ที่ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็สามารถทำการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานไดใ้นอีกทางหนึ่งด้วย (Low,2000; Reid et al.,2005) 
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ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้ งนี้ คือกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทย 
ผู้วิจัยพบข้อจำกัดคือ ปัจจุบันข้อมูลรายชื่อและท่ีอยู่ขององค์กรไม่แสวงหากำไรในประเทศไทย ยังไม่มี
การจัดรวมไว้ที่จุดเดียวกันอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ ส่งผลให้การคัดเลือกรายชื่อองค์กรไม่
แสวงหากำไรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อาจไม่ครอบคลุมครบทุกกลุ่มประเภทขององค์กรไม่แสวงหากำไร 
ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งต่อไป จึงอาจพัฒนาต่อยอดไปศึกษาผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
ในกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรประเภทอื่น ที่อาจมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากองค์กรไม่แสวงหา
กำไรในประเภทการบริการสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษา
ครั้งนี ้เพ่ือให้เกิดการขยายต่อและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ให้มากยิ่งข้ึนต่อไป 

 ข้อจำกัดอีกหนึ่งประเด็นที่พบในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ข้อคำถามในแบบสอบถามในตัวแปร
ด้านการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ยังไม่มีข้อคำถาม
ใดที่ระบุถึงการดำเนินงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารการตลาดแบบชัดเจน ซึ่ง
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการสื่อสารการตลาดนับว่ามีความสำคัญ ดังนั้น จึง
ควรมีการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในส่วนนี้ให้ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวในอนาคต 

 ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคตนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้นี้ให้กระจ่าง
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจทำการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในมิติการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานเฉพาะด้านหรือเฉพาะมิติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนในการดำเนินงานขององค์กรไม่
แสวงหากำไร เช่น ศึกษาวิจัยต่อในมิติการวางแผนและประเมินผลการสื่อสารการตลาดในองค์กรไม่
แสวงหากำไร เพ่ือค้นหารูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรต่อไปในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใ์ช้ 

 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรไม่แสวงหากำไรได้มองเห็นการดำเนินงาน
ด้านการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานและสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรทั้งในภาพรวมและ
เฉพาะด้าน เป็นการสะท้อนให้เห็นทั ้งจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งองค์กรไม่แสวงหากำไร 
สามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปประยุกต์ปรับใช้กับองค์กร เสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาทั้งการสื่อสารและการดำเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการเสริมจุดแข็งด้านการ
วางแผนและประเมินผล และด้านทรัพยากรขององค์กร ที่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดอ่อนของ
การดำเนินงานด้านการสื่อสารและสมรรถนะการดำเนินงานขององค์กรในขณะนี้ 
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 นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างการ
ดำเนินงานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับสมรรถนะการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรไม่
แสวงหากำไร ยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานสื่อสารของ
องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในภาพรวม และเฉพาะด้านตามที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย้ำมากยิ่งข้ึน 
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การสื่อสารผ่านยูทูบที่มีผลต่อการรับรู้และทัศนคติโรคซึมเศร้า 

ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุร ี

YouTube communication affecting the perception and attitude 

about The Major Depressive Disorder of working people in 

Bangkok Metropolis and Nonthaburi 

วารีทิพย์ บุญยอ8 

อุษา บิ้กกิ้นส์, Ph.D.9 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทางยูทูบ จำนวน 5 คลิป ได้แก่ 
เรื่อง (1) รักษาโรคซึมเศร้า (2) แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยา (3) ภาวะซึมเศร้าเป็นอย่างไร (4) ถ้าคุณเศร้า 
ขอเวลา 2 นาที - Depression makes beauty to the world และ (5) ผลข้างเคียงของยาแก้
ซึมเศร้าทำให้น้ำหนักฉันขึ ้นมา 30 โล โดยใช้ว ิธ ีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 

Method) คือ ว ิธ ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – Depth Interview) กับกลุ ่มเป้าหมายผ ู ้มี
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้ว จำนวน 12 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและ (2) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่หลากหลาย โดยมีอายุ
ระหว่าง 25 - 45 ปี เป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านรูปแบบและเนื้อหาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านยูทูบ เป็นการ
ดำเนินเรื่องแบบเกริ่นนำถึงความสำคัญของโรคซึมเศร้าก่อน จากนั้นจะพาเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการจะ
สื่อสาร แล้วปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจ และสร้างแรงใจแก่ผู้รับชมที่กำลังเผชิญกับโรคซึมเศร้า ซึ่ง
จุดเด่นที่มาช่วยกระตุ้นความรู้สึกของผู้รับชมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องราว ได้แก่ พิธีกร น้ำเสียง 
ภาษา และโปรดักชัน ส่วนเนื้อหาเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคซึมเศร้า  2) การรับรู้และ
ทัศนคติเชิงบวกเชิงลบที่มีต่อเนื้อหาโรคซึมเศร้าทางยูทูบ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้จดจำเนื้อหา
การรักษาโรคซึมเศร้าที่นำเสนอโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมีหลักการ มีความ
ละเอียด ชัดเจน ครอบคลุม เข้าใจง่าย และได้รับความรู้ครบถ้วนตามที่คลิปวิดีโอพยายามสื่อสาร ส่วน
ทัศนคติเชิงบวก กลุม่ผู้ให้ข้อมูลมีต่อเนื้อหาที่นำเสนอโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีความเชื่อถือ
ในตัวจิตแพทย์จึงทำให้มั่นใจในเนื้อหา และทัศนคติเชิงลบ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจะมีต่อเนื้อหาที่นำเสนอโดย
บุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือ

 

8 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
9 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
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เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง ทำให้ไม่เชื่อถือในเนื้อหาที่นำเสนอ 3) การรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าผ่านยูทูบ 
พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าครบทั้ง 6 ด้าน ในระดับพื้นฐาน ระดับปฏิสัมพันธ์ 
และระดับวิจารณญาณ โดยสามารถวิเคราะห์เนื้อหาอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และ
เปรียบเทียบเนื้อหาจากประสบการณ์ของตนเองหรือที่รับรู้มาได้ 

คำสำคัญ: ยูทบู โรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าในกลุ่มคนวัยทำงาน วิธีการรักษาโรคซึมเศร้า การรับรู้และ
ทัศนคติที่มีต่อโรคซึมเศร้า การรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าทางยูทูบ เนื้อหาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านยูทูบ 

 

 

  



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปทีี่ 5 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) 63 

Abstract 

In this research, the researcher studied 5 video clips about Major Depressive 

Disorder on YouTube which are (1) the treatment of Major Depressive Disorder, (2) the 

treatment of Major Depressive Disorder without medicine; (3) How is clinical 

depression; (4) If you are sad, give me 2 minutes - Depression makes beauty to the 

world ; and (5) My weight comes up to 30 kilograms because of the side effects of the 

medicine for treatment the Major Depressive Disorder. The researchers used the 

qualitative research method which was the In – Depth Interview with sample group. 

The sample groups who have direct experience with depressive disorders that have 

been treated until symptoms have improved are 12 people which consist of (1) the 

main informants and (2) groups of professionals in various fields. They are between the 

ages of 25 - 45 years and them stay live in Bangkok Metropolis and Nonthaburi. 

The result of the research showed that 1) in the term of form and content of 

inspiration through YouTube, at first, It is an introduction to the importance of the 

Major Depressive Disorder. Then, it will go to the point that the video clip needs to 

communicate.  In the end, it is an encouragement for viewers who are facing the Major 

Depressive Disorder. The highlights of the video clip that stimulates the viewer is 

feelings in order to be emotionally involved with the story are the master of 

ceremonies, the tone of the master of ceremonies, languages, and productions. The 

content is a presentation on how to treat the Major Depressive Disorder. 2) in the term 

of awareness and positive and negative attitudes towards the content of the Major 

Depressive Disorder on YouTube, it was found that the group of informant recognized 

and remembered the content of the treatment of the Major Depressive Disorder 

presented by expert psychiatrists because it is reliable, has principles, and clear.  

Besides, it is comprehensive and easy to understand.  They received complete 

knowledge as video clips tried to communicate. In the term of the positive attitude, 

the group of informants have a positive attitude towards the content presented by the 

expert psychiatrists because they have trust in the psychiatrist.  So they are confident 

in the content. In the term of the negative attitude, the group of informants have a 

negative attitude towards the content presented by the influential person on social 

media because it is content that is not from the expert psychiatrists or from a person 

with direct experience.  Therefore, they do not trust the content presented. And 3) in 



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปทีี่ 5 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) 64 

the term of recognition of the Major Depressive Disorder via YouTube, it was found 

that the group of informants had the knowledge of the Major Depressive Disorder in 

all 6 aspects at the basic level, interaction level, and critical level. They can analyze 

the content logically.  They can check the credibility and compare the content from 

their experience or from the information they received. 

 

Keyword: YouTube, the Major Depressive Disorder, the Major Depressive Disorder in 

the working group, the treatment of Major Depressive Disorder, awareness and attitude 

towards the Major Depressive Disorder, the recognition of the Major Depressive 

Disorder via YouTube, inspiring content via YouTube 
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ความเป็นมาและความสำคัญ 

โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder) เป็นความเจ็บป่วยที่มีความสำคัญและส่งผลต่อ
การสูญเสียของทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) สำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตใน 17 ประเทศ 
และประมาณการว่า 350 ล้านคนทั่วโลก หรือเทียบเท่ากับ 1 ใน 20 คนกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้า 
(พ.ศ. 2559) โรคซึมเศร้ายังเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเป็นภั ยเงียบที่คุกคาม
คุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ก็สามารถป้องกันและรักษาได้ โรคซึมเศร้าจึงเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่
ทำให้เกิดความบกพร่องทางสุขภาพของประชากรทั่วโลก (แนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า : 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์) 

สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.5 ของประชากรไทย 
และยังพบว่า ผู้หญิงเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายถึง 1.7 เท่า กรมสุขภาพจิตได้
สำรวจกลุ่มวัยต่าง ๆ ที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า มีอัตราค่าเฉลี่ย ดังนี้ วัยรุ่น อายุ 15-24 ปี ร้อยละ 11.5 , 

วัยทำงาน อายุ 25-59 ปี ร้อยละ 62 และ วัยชรา อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.5 ซึ่งภายในปี 2563 
โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพของประชากรโลกเป็นเท่าตัว และเกิดความสูญเสีย
สูงเป็นลำดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (ข้อมูลสถิติ : รพ.พระศรีมหาโพธิ์) 
 ทางด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายในงานวัน
สุขภาพจิตโลก ประจำปี 2560 (World Mental Health Day 2017) ภายใต้แนวคิด “Mental 
health in the workplace : จิตดี๊ดี...มีสุข...สนุกกับงาน” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ว่า โรคซึมเศร้า 
เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในกลุ่มคนวัยทำงาน เพราะชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลาของการ
ทำงานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนวัยนี้ หากมีประสบการณ์การทำงานที่
ดี ย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและผลผลิตของงาน แต่หากมีประสบการณ์การทำงานที่ไม่ดีก็ย่อมส่งผล
ต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต จนอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา อาทิ การใช้สารเสพติด สุรา และ
หยุดงาน และปัญหาร้ายแรงที่สุดของกลุ่มคนวัยทำงาน คือ การฆ่าตัวตาย ซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มวัยที่มี
อัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด อยู่ที่ 8.04 ต่อแสนประชากร โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 35 - 39 ปี มี
อัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุด 9.55 ต่อแสนประชากร และจากสถิติการขอรับบริการปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิตของวัยทำงาน ผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2560 
พบว่า ปัญหาทางจิตเวช เป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่กลุ่มคนวัยทำงานโทร.เข้ามาปรึกษามากที่สุด 
จำนวน 20,102 คน รองลงมา คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล จำนวน 17,347 คน ปัญหาความ
รัก จำนวน 4,776 คน ปัญหาครอบครัว 2,513 คน และซึมเศร้า 2,085 คน ตามลำดับ (ปัญหา
สุขภาพจิตรุมเร้า “วัยทำงาน” ชี้ อายุ 35-39 ปี ปลิดชีพตัวเองสูงสุด. กรมสุขภาพจิต, 2560) 
 นอกจากนี้ เว็บไซต์ Thaidepression.com พบว่า รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีประชากรที่ป่วยโรคซึมเศร้ามากถึง 238,011 คน เป็นผู้ที่มี
ทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในสถาน
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บริการสาธารณสุขของจังหวัดกรุงเทพมหา นคร จำนวน 79,814 คน และเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาจากสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัด
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน จำนวน 78,389 คน ซึ่งยังมีผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา จำนวน 
76,318 คน 

 โดยก่อนการเลือกศึกษาสื่อประเภทยูทูบ ผู้วิจัยทำการสอบถามข้อมูลการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์ของกลุ ่มคนวัยทำงานผู ้มีประสบการณ์ตรงเกี ่ยวกับโรคซึ มเศร้า จึงได้ข้อสรุปว่า ผู ้มี
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านิยมเปิดรับชมคลิปวิดีโอทางเว็บไซต์ยูทูบ เพื่อหาความรู้
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการนำเสนอภาพและเสียงในรูปแบบคลิปวิดีโอแล้ว
ยังสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมีการ
เข้าถึงของผู้ชมเป็นจำนวนมากอีกด้วย ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาคลิปวิดีโอทางเว็บไซต์ยูทูบ 

ในการศึกษา ผู้วิจัยคัดเลือกคลิปวิดีโอ 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2557- 2561 เป็นจำนวน 5 

คลิปวิดีโอ โดยผู้วิจัยเลือกจากชื่อคลิปวิดีโอ เนื้อหาที่นำเสนอมีความเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า มีการ
เข้าชม มีผู้กดชื่นชอบ มีการแสดงความคิดเห็นและ มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ได้แก่ 1) คลิปวิดีโอ
เรื ่องรักษาโรคซึมเศร้า โดยขุนเขามีคําตอบ - Answers from Khunkhao 2) คลิปวีดีโอเรื ่องแก้
ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยา โดยปลดล็อกกับหมอเวช 3) คลิปวีดีโอเรื ่องภาวะซึมเศร้าเป็นอย่างไร โดย 
Bangkok Health Research Center 4) คลิปวีดีโอเรื่องถ้าคุณเศร้าขอเวลา 2 นาที - Depression 

makes beauty to the world โดย Sean Buranahiran - ฌอน บูรณะหิรัญ และ 5) คลิปวีดีโอเรื่อง
ผลข้างเคียงของยาแก้ซึมเศร้าทำให้น้ำหนักฉันขึ้นมา 30 โล โดย MinuteVideos Thailand  

เมื่อพิจารณาจากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษา การสื่อสารผ่านยู
ทูบที่มีผลต่อการรับรู้และทัศนคติโรคซึมเศร้าของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี โดยวิเคราะห์จากรูป แบบและเนือ้หาการสร้างแรงบันดาลใจ การรับรู้และทัศนคติเชิงบวกเชิง
ลบ ตลอดจนศึกษาการรู้เท่าทันโรคซึม เศร้าผ่านยูทูบเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในทุกมิติของการ
สื่อสารผ่านยูทูบ และสามารถหาข้อสรุปที่เป็นต้นแบบให้แก่ผู้ผลิตและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นำไปเป็น
แบบอย่างการสื่อสารเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าอย่างมีประ สิทธิภาพต่อไป เพราะการสื่อสาร
นับเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลรักษาโรคซึมเศร้าให้ประสบผลสำเร็จได้ 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษา รูปแบบและเนื้อหาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านยูทูบเพ่ือให้กลุ่มคนวัยทำงานผู้มี
ประสบการ ณ์ตรงเก่ียวกับโรคซึมเศร้าตระหนักเรื่องโรคซึมเศร้า 
 2. เพื่อศึกษา การรับรู้และทัศนคติเชิงบวกเชิงลบที่มีต่อเนื้อหาโรคซึมเศร้าทางยูทูบของกลุ่ม
คนวัยทำงานผู้มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับโรคซึมเศร้า 
 3. เพื่อศึกษา การรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าผ่านยูทูบของกลุ่มคนวัยทำงานผู้มีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับโรคซึม เศร้า 
 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทางยูทูบมาทำการศึกษาเพ่ือให้ทราบ
รูปแบบเนื้อ หาการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการรักษาโรคซึมเศร้า โดยการวิเคราะห์รูปแบบการ
นำเสนอคลิปวิดีโอและเนื้อ หาวิธีการรักษาโรคซึมเศร้า จากนั้นนำเนื้อหาที่ได้มาสอบถามความคิดเห็น
ของกลุ่มคนวัยทำงานผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าใน เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ที่มีเก่ียวกับคลิปวิดีโอทั้ง 5 คลิป ในด้านการรับรู้ ทัศนคติเชิงบวกเชิงลบ และการรู้เท่าทันโรค
ซึมเศร้า ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพในสาขาที่หลากหลาย ดังนี้ 
 1. บุคคลมีชื่อเสียงที่เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและได้รับการยอมรับจาก
คนในวงสังคมทั่วไป จำนวน 2 คน 

  1) นาง กัลยกร นาคสมภพ   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  2) นางสาว อินทิรา เจริญปุระ  จังหวัดนนทบุรี 
 2. บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพในสาขาที่หลายหลาย และเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
โรคซึมเศร้า จำนวน 10 คน ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 ท่าน และจังหวัดนนทบุรี 3 ท่าน 

 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก
การสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการสำรวจเอกสาร ทบทวน
วรรณกรรม (literature review) จากนั้นนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นปัญหานำวิจัย โดยใช้ทฤษฎีเป็น
แนวทางประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมาสรุปผลการวิจัยในรูปแบบการวิเคราะห์เชิ ง
พรรณนา (Analytical Description) 
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สรุปผลการวิจัย 

1. รูปแบบและเนื ้อหาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านยูทูบเพื ่อให้กลุ ่มคนวั ยทำงานผู ้มี
ประสบการณ์ตรงเกี่ยว กับโรคซึมเศร้าตระหนักเรื่องโรคซึมเศร้า พบว่า ผลการวิเคราะห์รูปแบบการ
สร้างแรงบันดาลใจของทั้ง 5 คลิปวิดีโอ แบ่งออกเป็นสามช่วง ดังนี้ ในช่วงต้นคลิปวิดีโอผู้นำเสนอจะ
อธิบายถึงความสำคัญของโรคซึมเศร้า จากนั้นช่วงกลางจะอธิบายเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสาร แล้วปิด
ท้ายด้วยการพูดให้กำลังใจแก่ผู ้รับชม ส่วนผลการวิเคราะห์เนื้อหาของทั้ง 5 คลิปวิดีโอ เป็นการ
นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามแต่ละคลิป
วิดีโอ ได้แก่ คลิปที่ 1 พาตัวเองออกไปสู่ธรรมชาติ คลิปที ่2 ปรับความคิดในการดำเนินชีวิต คลิปที่ 3 

เข้าพบจิตแพทย์ คลิปที่ 4 เคลื่อนไหวร่างกาย และคลิปที่ 5 เดินทางท่องเที่ยว 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจและเนื้อหาการรักษาโรคซึมเศร้า 

แหล่งที่มา : วารีทิพย์ บุญยอ, 2561 

 

2. การรับรู้และทัศนคติเชิงบวกเชิงลบที่มีต่อเนื้อหาโรคซึมเศร้าทางยูทูบของกลุ่มคนวัย
ทำงานผู้มีประสบ การณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า พบว่า เมื่อนำเนื้อหาวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าของแต่
ละคลิปไปทำการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล จำนวน 12 ท่าน โดยคำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่มีการรับรู้
เนื้อหาการรักษาที่มาจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อ
คลิปวิดีโอที่ผู้นำเสนอเนื้อหาเป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์
อธิบายเหตุผลจากประสบการณ์ของตนเองว่ามีความน่าเชื่อถือ เพราะรักษาอาการป่วยให้ได้ผลดีขึ้น
จริง และมีทัศนคติเชิงลบต่อคลิปวิดีโอที่มาจากผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยอธิบายเหตุผล
ว่าผู้นำเสนอเนื้อหาไม่ใช่จิตแพทย์ และไม่เคยมีประสบการณ์ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ดังนั้น การแนะนำ
วิธีการรักษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักการรักษาที่ควรจะเป็นและได้รับการยอมรับจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านจิตเวช นอกจากจะทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ ้นแล้วยังสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ตัวผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึนไดอี้กด้วย 
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ภาพที่ 2 แสดงผลการศึกษารูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจและเนื้อหาการรักษาโรคซึมเศร้า 

แหล่งที่มา : วารีทิพย์ บุญยอ, 2561 
 

 3. การรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าผ่านยูทูบของกลุ่มคนวัยทำงานผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้า พบว่า การวิเคราะห์คำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 12 ท่าน จากแบบสอบถามที่สร้างตาม
หลักการรู้เท่าทันสุขภาพ 6 ด้าน เพื่อวัดการรู้เท่าทันในระดับพื้นฐาน ระดับปฏิสัมพันธ์ และระดับ
วิจารณญาณ ทำให้ได้ผลดังตารางด้านล่างนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงผลการศึกษารูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจและเนื้อหาการรักษาโรคซึมเศร้า 

แหล่งที่มา : วารีทิพย์ บุญยอ, 2561 
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 จากตารางอธิบาย ดังนี้ 
3.1 ด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์จะเลือกข้อมูลที่มาจากผู้มี

ประสบการณ์ตรง โรงพยาบาลหรือกรมสุขภาพจิต โดยค้นหาจากคำสำคัญและมีเนื้อหาที่สนับสนุน
การดูแลสุขภาพ 

3.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ  คือ ผู้ให้สัมภาษณ์จะเลือกวิธีการใช้ชีวิตให้สมดุล ทำสิ่ง
ที่ชอบและใช้เหตุผลแก้ไขปัญหา 

3.3 ด้านทักษะการสื่อสาร คือ ผู้ให้สัมภาษณ์จะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนที่มี
ประสบ การณ์ตรงผ่านข้อความส่วนตัว โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

3.4 ด้านทักษะการตัดสินใจ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์จะปฏิบัติบางคำแนะนำที่ตนเอง
สามารถทำได้ และเป็นคำแนะนำที่มาจากจิตแพทย์ โดยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจากประสบการณ์ของ
ตนเอง เลือกข้อมูลจากจิตแพทย์และผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 

3.5 ด้านการจัดการตนเอง คือ ผู้ให้สัมภาษณ์จะกำหนดขั้นตอนที่จะปฏิบัติจริงให้
เหมาะสมกับตนเอง เพิ ่มเวลาสำหรับกิจกรรมที่ทำแล้วเพลิดเพลินและ เลือกทำกิจกรรมที่ง่าย 
สามารถทำได้ทุกวัน ทบทวนกิจกรรมที่ทำ ถ้ายังไม่สำเร็จให้เริ่มทำใหม่และให้รางวัลตนเองเมื่อทำ
กิจกรรมสำเร็จ  

3.6 ด้านการรู้เท่าทันสื่อ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์จะให้ความเชื่อถือข้อมูลที่นำเสนอตรง
ตามชื่อเรื่องและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการดูแลสุขภาพ มีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ศีลธรรม จริยธรรมและให้แนวทางการปฏิบัติที ่มีสาระประโยชน์ โดยประเมินแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับตนเองและทำตามได้จริง 

สรุปได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์เนื้อหาอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
เนื้อหา และเปรียบเทียบเนื้อหาจากประสบการณ์ของตนเองได้ 

 

จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) รูปแบบและเนื้อหาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านยู
ทูบเพ่ือให้กลุ่มคนวัยทำงานผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าตระหนักเรื่องโรคซึมเศร้า 2) การ
รับรู ้และทัศนคติเชิงบวกเชิงลบที ่มีต่อเนื ้อหาโรคซึมเศร้าทางยูทูบของกลุ ่มคนวัยทำงานผู ้มี
ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับโรคซึมเศร้า และ 3) การรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าผ่านยูทูบของกลุ่มคนวัยทำงาน
ผู ้ม ีประสบการณ์ตรงเกี ่ยวกับโรคซึมเศร้า  ทำให้ทราบว่ากลุ ่มตัวอย่างของคนวัยทำงานผู ้มี
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี  มีการรับรู้และ
ทัศนคติต่อคลิปวิดีโอที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคซึมเศร้า โดยมีความคิดเห็นว่าจำเป็นที่
ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในคลิปวิดีโอควรจะได้การยอมรับจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช หรือเป็น
ข้อมูลที่มาจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช หรือผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเท่านั้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 1. รูปแบบและเนื ้อหาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านยูทูบเพื ่อให้กลุ ่มคนวัยทำงานผู ้มี
ประสบการณ์ตรงเกี่ยว กับโรคซึมเศร้าตระหนักเรื่องโรคซึมเศร้า จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการ
เล่าเรื่องของ 5 คลิปวิดีโอนี้ พบว่า (1) คลิปแรก จะเล่าเรื่องผ่านบุคคลที่ได้รับประสบการณ์ทั้งจาก
ตนเองและจากคนใกล้ชิด ใช้ลักษณะการพูดพยายามโน้มน้าวใจผู้ฟัง ภาษาพูดเข้าใจง่าย น้ำเสียงมี
พลัง และฉากหลังเป็นต้นไม้ (2) คลิปที่สอง เล่าเรื่องผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช ลักษณะเป็นการพูด
อธิบายช้า ๆ ภาษาพูดวิชาการ น้ำเสียงนุ่มนวล และมีพาวเวอร์พอยต์มาประกอบ (3) คลิปที่สาม มี
จิตแพทย์มาเป็นผู้เล่าเรื่อง ลักษณะการพูดมีลำดับขั้นตอน ภาษาพูดเข้าใจง่าย จังหวะโทนเสียงเป็น
ธรรมชาติ และมีเอฟเฟคประกอบ (4) คลิปที่สี่ เล่าเรื่องผ่านบุคคลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้อ่ืน 
ลักษณะการพูดแสดงถึงความเข้าใจผู ้ป่วย ภาษาพูดไทยคำอังกฤษคำ น้ำเสียงทุ ้มต่ำ และมี
ภาพเคลื่อนไหวของศิลปินต่างประเทศประกอบ (5) คลิปที่ห้า เป็นการสร้างตัวละครสมมติผู้หญิงใน
จินตนาการที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเข้ามาช่วยเล่าเรื่อง และเป็นการเล่า เรื่องผ่าน
ภาพการ์ตูนวาดมือที่ลงสีแบบแอนิเมชัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐพล วงษ์ชื่น (2552) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มู้ดแอนด์โทนของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในการออกแบบงานสร้างภาพยนต์
แนวสยองขวัญ พบว่า ผู้ชมมีการรับรู้มู้ดแอนด์โทนของภาพยนตร์สอดคล้องกับแนวคิดของฝ่ายผู้สร้าง 
โดยมีระดับการรับรู้จากปัจจัยงานออกแบบงานสร้างแต่ละปัจจัยมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัจจัยงานออกแบบงานสร้างที่มีผลต่อการรับรู้มู้ดแอนด์โทนมากที่สุด คือ มุมกล้อง 
กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้อันดับที่สอง ได้แก่ สีและฉากสถานที่ กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้อันดับ
ที่สาม ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบฉาก แสงเงาและเวลา ส่วนกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มู้ดแอนด์โทน
น้อยที่สุด ได้แก่ การแต่งหน้าทรงผมและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

จากการศึกษาแนวคิดที่มาของแรงบันดาลใจของดุษฎี โยเหลา (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 

2556: 19-20) ได้กล่าวว่า แรงบันดาลใจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาวการณ์ที่หลากหลายขึ้นอยู่ 
กับปัจจัยต่าง ๆ ที่รายล้อมตัวเราและสังคมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความปรารถนาที่แตกต่างกัน
ออกไป ได้แก่ (1) แรงบันดาลใจจากเป้าหมาย (2) แรงบันดาลใจจากต้นแบบ (3) แรงบันดาลใจจาก
แรงกระตุ้นและ (4) แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อน แนวคิดนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ที่
ศึกษาพบว่าเป้าหมายของผู้ดำเนินเรื่องที่ต้องการจะสื่อสารมายังผู้รับชมคลิปวิดีโอเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสร้างแรงบันดาลใจในการรักษาโรคซึมเศร้าประกอบด้วยดังนี้ (1) คลิปวิดีโอเรื ่อง รักษาโรค
ซึมเศร้า เนื้อหาหลัก คือ การพาตัวเองออกไปสู่ธรรมชาติ (2) คลิปวิดีโอเรื่อง แก้ซึมเศร้า แบบไม่ใช้ยา 
เนื้อหาหลัก คือ การปรับความคิดในการดำเนินชีวิต (3) คลิปวิดีโอเรื่อง ภาวะซึมเศร้า เป็นอย่างไร 
เนื้อหาหลัก คือ การมาพบจิตแพทย์ (4) คลิปวิดีโอเรื่อง ถ้าคุณเศร้า ขอเวลา 2 นาที - Depression 

makes beauty to the world เนื้อหาหลัก คือ การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการทำอะไรก็ได้ (5) คลิป
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วิดีโอเรื่อง ผลข้างเคียงของยาแก้ซึมเศร้าทำให้น้ำหนักฉันขึ้นมา 30 โล เนื้อหาหลัก คือ การเดินทาง
ท่องเที่ยว 

 

2. การรับรู้และทัศนคติเชิงบวกเชิงลบที่มีต่อเนื้อหาโรคซึมเศร้าทางยูทูบของกลุ่มคนวัย
ทำงานผู้มีประสบ การณ์ตรงเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า จากการศึกษาแนวคิดจัดระดับความรู้ของรัฐกรณ์ 
ตีระพงษ์ศักดิ์ (รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์, 2558: 16) กล่าวว่า ความรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการระลึก
เฉพาะเรื่องหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป ระลึกถึงวิธี กระบวนการ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจำ 6 
ระดับ ได้แก่ (1) ระดับที่ระลึกได้ (2) ระดับที่รวบรวมสาระสำคัญได้ (3) ระดับของการนำไปใช้ (4) 
ระดับของการวิเคราะห์ (5) ระดับของการสังเคราะห์และ (6) ระดับของการประเมินผล แนวคิดนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการรับรู้เนื้อหาของคลิปวิดีโอเรื่องภาวะซึมเศร้า
เป็นอย่างไรในประเด็น คือ ให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าตั้งแต่อาการ สาเหตุ ตัวกระตุ้น กระบวนการ
รักษาทุกขั้นตอน และแนะนำว่าให้ไปหาหมอ ซึ่งพวกเขามีมุมมองต่อเนื้อหาดังกล่าวว่ามีหลักการ 
เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน ครอบคลุม การลำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย มีความน่าเชื่อถือ และได้รับ
ความรู้ครบตามที่คลิปวิดีโอพยายามสื่อสาร แต่จากประสบการณ์ตรงที่พวกเขาได้ประสบมาตลอด
ระยะเวลาของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้น พวกเขาได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้แล้วจึงเหมือนเป็น
การเน้นย้ำสิ่งที่รู้อยู่แล้วเท่านั้น 

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องทัศนคติทางเชิงบวกของ กายกาญจน์ เสนแก้ว (กายกาญจน์ เสน
แก้ว, 2558: 40) ได้กล่าวว่า เป็นทัศนคติที่ชักนำให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก หรืออารมณ์จาก
สภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอื่นหรือเรื ่องราวใดเรื ่องราวหนึ่ง รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร 
สถาบัน และการดำเนินกิจการขององค์การอื่น ๆ แนวคิดนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาพบว่ากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลมีทัศนคติเชิงบวกกับคลิปวิดีโอเรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยา โดยอธิบายว่าชอบการให้ข้อมูล
ที่ละเอียดและมีวิธีการรักษา คุณหมอบุคลิคดี ชอบตอนจบที่แนะนำวิธีการรักษาแบบไม่ใช้ยา วิธีการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต มีความรู้ เนื้อหากระชับ สั้น เข้าใจง่าย มีประโยชน์ และเรียบเรียงเรื่องราวดี 

จากการศึกษาแนวคิดเรื่องทัศนคติทางลบหรือไม่ดีของ กายกาญจน์ เสนแก้ว (กายกาญจน์ 
เสนแก้ว, 2558: 40) ได้กล่าวว่า ทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้รับความเชื่อถือ
หรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราว
หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือหน่วยงาน องค์การ สถาบัน และการดำเนินกิจการขององค์การ และอ่ืน 
ๆ แนวคิดนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีทัศนคติเชิงลบกับคลิปวิดีโอเรื่อง
รักษาโรคซึมเศร้า ในเรื่องแนวคิดที่ให้ออกนอกกรอบ และการโน้มน้าวให้มีทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับย า
รักษา ซึ่งไม่มีการระบุว่าเป็นยาชนิดไหน จะทำให้ผู้ป่วยบางคนที่กำลังอยู่ในสภาวะตกหลุม ดิ่ง หรือจิต
ตกเกิดความหวาดระแวงวิตกกังวล ทำให้ส่งผลต่อการรักษาที่ไม่รับประทานยาต่อเนื่องแล้วอาจะเกิด
อาการหนักไปลงได้ และท่าทางขณะพูดไม่ชวนให้อยากติดตามต่อ ไม่ชอบการยืนยันความคิดตัวเอง
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เกนิจริงว่ามันได้ผลแน่นอน มีแค่คนพูดกับต้มไม้ข้างหลัง ไม่มีเอฟเฟคอะไรเลย ทำให้ดูน่าเบื่อ เนื้อหา
สาระที่พูดไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ชอบที่มาตัดสิน และเอาข้อมูลมายัดเยียดโดยที่ไม่ให้คิดเอง ไม่ชอบ
เพราะไม่ใช่แพทย ์และไม่เคยมีประสบการณ์ตรงหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ 
 

 3. การรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าผ่านยูทูบของกลุ่มคนวัยทำงานผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้า จากการศึกษาแนวคิดเรื ่องแนวทางจำแนกระดับการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพของ
หนังสือความฉลาดทางสุขภาพ (หนังสือความฉลาดทางสุขภาพ, 2554: 43-46) ได้กล่าวไว้ว่า พ้ืนฐาน
สำคัญที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มความฉลาดทางสุขภาพ มีคุณลักษณะพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ (1) 
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (2) ความรู้ ความเข้าใจ (3) ทักษะการสื่อสาร (4) ทักษะ
การตัดสินใจ (5) การรู้เท่าทันสื่อ และ (6) การจัดการตนเอง แนวคิดนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษา
พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการรู้เท่าทันเรื่องวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าที่ปรากฏอยู่ทางเว็บไซต์ยูทูบทั้ง 5 
คลิปวิดีโอ โดยวิเคราะห์จากการตอบคำถามตามหลักการรู้เท่าทันสุขภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
การเข้าถึงข้อมูลและบริการ (2) ด้านความรู้ความเข้าใจ (3) ด้านทักษะการสื่อสาร (4) ด้านทักษะการ
ตัดสินใจ (5) ด้านการจัดการตนเองและ (6) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านรูปแบบและเนื้อหาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านยูทูบ 

  1) ผู้ผลิตควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่โน้มน้าวใจหรือกระตุ้นอารมณ์ และความรู้สึก 
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความอคติเก่ียวกับเนื้อหาในตัวผู้ป่วยได ้

  2) ผู ้ผลิตควรใช้โปรดักชันมาช่วยเพิ ่มสีสันหรือลูกเล่น เพื ่อความน่าติดตามใน
ลักษณะที่เหมาะ สมพอดี เนื่องจากคลิปวิดีโอที่มีโปรดักชันที่ดีจะสามารถทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดความรู้สึก
เบื่อจนทำให้ปิดคลิปไปก่อนที่จะดูจบได ้

  3) ผู้ผลิตควรนำเสนอเนื้อหาการสร้างแรงบันดาลใจเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพ เพ่ือ
ส่ง เสริมการมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น เนื่องจากการนำเสนอวิธีการรักษาที่ไม่ได้มาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านจิตเวชสามารถก่อให้ เกิดผลกระทบด้านการรักษาของผู้ป่วยได ้ 

 2. ด้านการรับรู้และทัศนคติเชิงบวกเชิงลบที่มีต่อเนื้อหาโรคซึมเศร้า 
  1) ผู้ผลิตควรระบุว่าเนื้อหาที่นำเสนอเหมาะกับบุคคลที่อยู่ในสภาวะซึมเศร้าหรือ
บุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจากเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าของทั้ง 2 ลักษณะนี้มีอาการแสดงที่
แตกต่างกัน 

  2) ผู ้ผลิตควรนำเสนอเนื ้อหาที ่มาจากแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวช 
เนื่องจากแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านจิตเวชจะเข้าใจปัญหาทางด้านอารมณ์และ อาการในช่วงวิกฤติของ
ผู้ป่วยได้เป็นอยา่งดี 
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 3. ด้านการรู้เท่าทันโรคซึมเศร้าผ่านยูทูบ 

  1) ผู้ผลิตควรระบุชื่อคลิปวิดีโอกับวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับ
ทราบจุดประ สงค์เบื้องต้นของคลิปวิดีโอโดยไม่ปิดทิ้งไปเสียก่อน 

  2) ผู ้ผลิตควรลำดับเนื ้อหาเรื ่องราวที ่นำเสนอให้สั ้น กระชับ เข้าใจง่าย โดย
ครอบคลุมอยู่ในระยะเวลา 2-3 นาที เนื่องจากผู้ป่วยจะมีสมาธิสั้นมากกว่าปกติ โดยไม่สามารถจดจ่อ
อยู่กับสิ่งใดได้นาน 
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การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ในสื่อวิชวลโนเวลประเภท “เกมจีบหนุ่ม” บนสมาร์ตโฟน 

Interactive Storytelling in “Otome” Visual Novel on Smartphone 

ฐนิตา หวังวณิชพันธุ์ 10 

ปรีดา อัครจันทโชติ, Ph.D.11 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ในเกมวิชวลโนเวลประเภท
เกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เรื่องเล่า ผลการวิจัยพบว่า เกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟนมีลักษณะเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน และใช้วิธีการเล่า
เรื่องเหมือนกับนิยายประเภทรักโรแมนติกโดยทั่วไป แต่มีการใช้คุณสมบัติของความเป็นเกมและการ
นำเสนอผ่านสื่อสมาร์ตโฟนมาเป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้สวม
บทบาทเป็นตัวละครนางเอกของเรื่อง ได้แก่ การตั้งชื่อตัวละครเพื่อแทนตัวผู้เล่น การเล่าเรื่องโดยใช้
มุมมองบุคคลที่ 1 เพื่อให้ผู ้เล่นรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในเกม และการตัดสินใจเลือก
ตัวเลือกของผู้เล่นเพื่อกำหนดแนวทางของเนื้อเรื่องในเกม องค์ประกอบดังกล่าวทำให้ผู้เล่นรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งกับเนื้อเรื่อง และรู้สึกได้ว่าตัวเองมีบทบาทในการสร้างเนื้อเรื่องภายในเกม ระบบการเล่นของ
เกมถูกออกแบบให้สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้จำกัดในแต่ละวันเพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นยอมจ่ายเงินเพื่ออ่าน
เนื้อเรื่องต่อ และเพ่ือให้ผู้เล่นเข้ามามีส่วนร่วมกับเกมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน  

คำสำคัญ: วิชวลโนเวล, การเล่าเรื่อง, เกม, การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์, เกมจีบหนุ่ม 
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Abstract 

 This research aims to study the interactive storytelling in “Otome” visual novel 

on smartphone. This is a qualitative research using narrative analysis. The research 

found that the plot of visual novel is not complicated and uses the storytelling 

methods similar to the general romantic novel. However, the visual novels utilize the 

features of game and smartphone. Therefore, it allows the players to feel as if they 

are the main character in visual novel’s stories through three methods: 1) The players 

are able to name the main character they choose. 2) The storytelling of visual novels 

use the first person point of view to simulate that the players are part of the situation 

in the games. 3)  The players are able to choose the choice to create their own 

storyline. When the players play the visual novels, they will feel that they play as the 

main character and able to make decisions as the main character of the story.  

Keywords: Visual Novel, Storytelling, Game, Interactive Storytelling, Otome Game 
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บทนำ 
 การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Storytelling) เป็นแนวคิดการเล่าเรื่องในรูปแบบที่
ให้ผู้รับสารได้มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อเรื่องบางส่วนด้วยการให้ผู้รับสารมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
บางอย่างของตัวเนื้อหาเพ่ือให้การมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องที่แสดงออกมา ทำให้
ผู้อ่านมีบทบาทเป็นผู้กระทำ (Active) ในการเปิดรับสื่อ ต่างจากการเล่าเรื่องแบบดั้งเดิม (Traditional 

Storytelling) ที่ผู้เขียนนำเสนอเนื้อเรื่องผ่านองค์ประกอบของการเล่าเรื่องต่างๆ ที่ผู้เขียนได้สร้ าง
ขึ้นมา ส่วนผู้อ่านจะทำหน้าที่เปิดรับสารหรือเนื้อเรื่องตามที่ผู้เขียนเป็นคนกำหนดให้เท่านั้ น บทบาท
ของผู้รับสารของจากสื่อที่ใช้การเล่าเรื ่องแบบดั้งเดิมจึงเป็นผู้ถูกกระทำ (Passive) (Lebowitz & 

Klug, 2011; Miller, 2014) สื่อที่ใช้การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีคือสื่อประเภทเกม
ซึ่งสามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยที่เกมวิชวลโนเวลเป็นเกมประเภทหนึ่งที่ใช้ก ารดำเนินเรื ่อง
ผสมผสานระหว่างการอ่านหนังสือนิยายประกอบภาพและใช้การมีปฏิสัมพันธ์แบบสื่อประเภทเกมให้ 
ผู้เล่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อเรื่องได้ 

 วิชวลโนเวล (Visual Novel) เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ใช้เนื้อเรื่องที่มีลักษณะเหมือนนิยายมา
ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่า โดยใช้ลักษณะเนื้อเรื่องแบบนิยาย แต่ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบสื่อประเภทเกม 
วิชวลโนเวล คือ นิยายที่ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพ ดังนั้นจึงมีความแตกต่างไปจากหนังสือนิยายทั่วไป คือ 
การใช้คุณสมบัติของสื ่อประเภทเกมมาเป็นส่วนช่วยในการเล่าเรื ่อง ได้แก่ การใช้เสียงและภาพ  
นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเกมได้ด้วยการเลือกตัวเลือกเพื่อให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไป 
เนื่องจากผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื ่องและระหว่างการเล่นจะมีเนื้อเรื ่อง
บางส่วนที่ให้ผู้เล่นต้องตัดสินใจเลือกตัวเลือกเพ่ือทำให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไป เมื่อผู้เล่นเลือกตัวเลือกที่
แตกต่างกัน การโต้ตอบของตัวละครหรือการดำเนินเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันออกไป 

ลักษณะเนื้อเรื่องของวิชวลโนเวลมีอยู่หลายประเภทเช่นเดียวกับนิยาย มีวิชวลโนเวลประเภท
หนึ่งที่เรียกว่าโอโตเมะเกม (乙女ゲーム, Otome Game) มาจากภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย
ว่า “เกมของผู้หญิง” วิชวลโนเวลประเภทนี้เป็นกลุ่มเกมที่เน้นตลาดผู้หญิงเป็นหลัก เนื้อเรื่องจะมี
ลักษณะเหมือนนิยายรักโรแมนติก     โอโตเมะเกมมีอีกชื่อที่ผู้เล่นชาวไทยคุ้นหูและนิยมเรียกกันใน
กลุ่ม คือ “เกมจีบหนุ่ม” เนื่องจากวิธีการเล่นเกมจีบหนุ่ม ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวละครหญิง
ภายในเรื่องและต้องสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครชายภายในเกม เพื่อให้ได้คู่กันในตอนจบของเรื่อง
เหมือนนิยายรักทั่วไป ในแต่ละเกมจะมีตัวละครชายให้ผู้เล่นได้เลือก เป็นเป้าหมายได้หลายคน ตัว
ละครชายเหล่านี้จะมีลักษณะและนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ผู้เล่นจึงสามารถเลือกสานความสัมพันธ์
กับตัวละครที่มีลักษณะที่ตนเองสนใจได้ เมื่อเทียบนิยายทั่วไปบางครั้งผู้อ่านก็เหมือนความรู้สึกที่อยาก
ให้นางเอกของเรื่องคู่กับตัวละครรองอื่นๆ ที่ไม่ใช่พระเอกบ้าง เกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่ม
เป็นสื่อที่ต่อยอดมาจากมังงะและแอนิเมชันของญี่ปุ่น ลักษณะการดำเนินเรื่องและสายเส้นภาพจึงมี
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ลักษณะคล้ายกัน ทำให้กลุ่มคนที่เล่นเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มเป็นกลุ่มที่สนใจมังงะและ
แอนิเมชันของญี่ปุ่นมาก่อน 

จากรูปแบบของเกมจะเห็นว่าตัวเกมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างจินตนาการว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อเรื่อง ได้รู้สึกว่าตนเองกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครพระเอกในเรื่อง แล้วเกิดพฤติกรรมที่
มีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อเรื่องของเกมจีบหนุ่มที่ได้เล่นจากบทบาทนางเอกของเรื่องที่ผู้เล่ นต้องเป็นผู้
ควบคุมตัวละครหรือตัดสินใจในการเลือกตัวเลือกในเกมเพื่อกำหนดเนื้อเรื่องให้เป็นไปในทิศทางที่
ต้องการ จากระบบเกมดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้ผู้เล่นจินตนาการว่าตนเองเป็นนางเอกของ
เรื่องที่กำลังสร้างความสัมพันธ์กับพระเอกอยู่ มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับเกมวิชวลโนเวลประเภทเกม
จีบสาวซึ่งเป็นสื่อที่มีลักษณะคล้ายกับเกมจีบหนุ่มแต่ต่างกันที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศชาย ได้แก่    
มีผู้เล่นชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งจัดพิธีแต่งงานกับตัวละครที่ตนเองจีบในเกม และมีแฟนคลับของวงเรด
เวลเวท ไอดอลเกาหลีชื่อดังโพสต์ข้อความต่อต้านการเผยแพร่เกม Star Date #Irene วิชวลโนเวล
ประเภทเกมจีบสาวเกมหนึ่งที่ใช้ ไอรีน สมาชิกของวงเรดเวลเวทมาเป็นตัวละครต้นแบบให้ผู้เล่นมาจีบ
เนื่องจากกลัวไอดอลที่เป็นต้นแบบถูกคุกคามจากผู้เล่นที่แยกแยะความจริงกับจินตนาการไม่ได้ จาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจว่า สำหรับในมุมมองของเกมวิชวลโนเวลประเภทเกม
จีบหนุ่มที่มีลักษณะการนำเสนอแบบเดียวกันมีวิธีการเล่าเรื่องอย่างไรจึงทำให้ผู้เล่นจินตนาการได้ตาม
ปรากฏการณ์ดังกล่าว  
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการเล่าเรื่องในเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน 

 2.เพ่ือศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ในเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟนที่ให้ผู้เล่น
เข้ามามีส่วนร่วม 
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วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ใน “เกมจีบหนุ่ม” บนสมาร์ตโฟน ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการการวิเคราะห์เรื่องเล่า (Narrative Analysis) จากแหล่งข้อมูลประเภทวิดีโอเกม
เพ่ือศึกษาการเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ในเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน โดยวิดโีอ
เกมที่นำมาเป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูลมีทั ้งหมด 7 เกม ได้แก่ เกม Kissed by the Baddest 

Bidder ผลิตโดย Voltage, Inc. เกม Cinderella Midnight: Otome Game ผลิตโดย Cybird. เกม 
Mystic Messenger ผลิตโดย Cheritz Co., Ltd. เกม It's Our Secret.Fake Marriage ผลิตโดย 

Accela,Inc เ กม  Shall we date?: Blood in Roses+ ผล ิ ต โ ดย  NTT Solmare Corp. เ ก ม 

Yume100: ร้อยดวงใจเจ้าชายนิทรา ผลิตโดย iXIT Corporation และเกม Moment: Choose 

Your Story ผลิตโดย Stardust Works ผู้วิจัยจึงได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเกมที่จะนำมาเป็น
ตัวอย่างในการศึกษา คือ เป็นเกมท่ีมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 500,000 ครั้งจากผู้เล่นทั่วโลก เป็นเกม
ที่มาจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันและเป็นเกมที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดของผู้ผลิตแต่ละบริษัท และเป็นเกม
ที่ดำเนินเนื้อเรื ่องเป็นภาษาอังกฤษ นอกจาก 3 คุณสมบัติที ่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจะศึกษา  เกม 
Yume100: ร้อยดวงใจเจ้าชายนิทรา ผลิตโดย iXIT Corporation เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจะเป็นเกม
วิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มที่ดำเนินเรื่องโดยใช้ภาษาไทยเพียงเกมเดียวที่มีอยู่ในขณะนี้ มียอด
ดาวน์โหลดทั้งหมดมากกว่า 100,000 ครั้งจากผู้เล่นในประเทศไทย 

 ผู้วิจัยจะทำการเก็บข้อมูลด้านวิธีการเล่าเรื่องจากเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบน
สมาร์ตโฟนที่ได้เลือกมาเป็นตัวอย่างทั้ง 7 เกม ด้วยการเล่นเกมดังกล่าวเพ่ือศึกษาการเล่าเรื่องจากบท
ของเกมและการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมแต่ละเกม ในแต่ละเกมผู้วิจัยจะเล่นตั้งแต่ต้นจนจบ 2 ครั้ง โดย
การเล่นในแต่ละครั้งผู้วิจัยจะเลือกตอบตัวเลือกให้ไม่เหมือนกัน เพ่ือศึกษาความแตกต่างของเนื้อเรื่อง 
เกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มที่นำมาศึกษามีสองประเภท คือ เกมที่สามารถเลือกตัวละคร
เป้าหมายได้ และเกมที่ไม่สามารถเลือกตัวละครเป้าหมายได้ โดยในเกมที่สามารถเลือกตัวละคร
เป้าหมายได้ ผู้วิจัยจะเลือกตัวละครเป้าหมายให้เหมือนกันทั้ง 2 ครั้งในการเล่นและเลือกตัวเลือกให้
แตกต่างกัน ส่วนในเกมที่ไม่สามารถเลือกตัวละครเป้าหมายได้ ผู้วิจัยจะเล่นเกม 2 ครั้งและเลือก
ตัวเลือกให้แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยจะทำการศึกษาเฉพาะเนื้อเรื่องหลัก (Main Story) เท่านั้น ไม่รวม
เนื้อเรื่องตอนพิเศษหรือเนื้อเรื่องภาคต่อ โดยผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เล่นเกมแต่ละเ กม โดย
บันทึกด้วยหัวข้อดังนี้ ชื่อเกม วันที่เล่น ลำดับครั้งที่เล่น รอบท่ีเล่น สรุปเนื้อเรื่องในแต่ละครั้ง ตัวละคร
ที่ปรากฏและลักษณะ วิธีที่ผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเกม ความรู้สึกในการเล่น ลักษณะตัวเลือก 
เหตุผลที่เลือก และผลที่ได้จากการเลือก 

 ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมมาสรุปเป็นเนื้อเรื่องย่อและนำมาวิเคราะห์ผ่านแนวคิด
การเล่าเรื่อง โดยใช้หัวข้อองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ได้แก่ ตัวละคร ฉาก และมุมมองในการเล่า
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เรื่อง เพ่ือนำมาเป็นกรอบในการเก็บข้อมูลและใช้ศึกษาองค์ประกอบของการเล่าเรื่องในแต่ละเกมว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไร และใช้แนวคิดการเล่าเรื ่องเชิงปฏิสัมพันธ์ เพื ่อศึกษาวิธีที ่ผู ้เล่นสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับเกม  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 เกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มหรือเกมจีบหนุ่มมีวิธีการเล่นที่ผู้เล่นจะต้องอ่านเนื้อเรื่อง
ในเกมที่มีลักษณะเป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือนิยายหรือหนังสือการ์ตูน ขณะเล่นผู้เล่น
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเกมโดยการสวมบทบาทเป็นนางเอกของเรื่องเพ่ือให้ผู้เล่นใช้ตัวละครนางเอกที่
ตนเองสวมบทบาทสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครเป้าหมายหรือพระเอกของเรื่องที่ตนเองสนใจ ผู้เล่น
สามารถกำหนดแนวทางเนื้อเรื ่องได้จากการเลือกตัวเลือกภายในเกมซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการ
เลือกตอบคำถาม การเลือกตัวเลือกที่แตกต่างกันจะทำให้เนื้อเรื่องดำเนินไปไม่เหมือนกัน หรือมีตอน
จบของเรื่องที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเลือกตอบของผู้เล่นแต่ละคน การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ใน
เกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มสามารถอธิบายผลการวิจัยโดยแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

ระบบเกมและการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน 

 ระบบเกมของเกมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบเกมแบบวิชวลโนเวล และการมี
ปฏิสัมพันธ์ภายในเกม โดยระบบเกมแบบวิชวลโนเวลจะเป็นระบบการเล่นขณะที่ผู้เล่นอ่านเนื้อเรื่อง 
ขณะที่ผู้เล่นอ่านเนื้อเรื่องจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเป็นกล่องคำพูดให้อ่าน ผู้เล่นจะใช้การสัมผัสหน้าจอ
สมาร์ตโฟนเพื่ออ่านเนื้อเรื่องหน้าถัดไปเช่นเดียวกับการเปลี่ยนหน้าหนังสือ โดยระหว่างอ่านจะมี    
การแสดงภาพตัวละครและฉากขึ้นมาเพ่ือทำให้ผู้เล่นเห็นภาพ เนื่องจากใช้การนำเสนอเป็นภาพนิ่งทำ
ให้ในบางฉากที่ผู้สร้างต้องการให้ผู้เล่นเห็นภาพการกระทำของตัวละครในฉากดังกล่าวชัดเจนจะใช้
ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกนำเสนอ ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเป็นโหมดการนำเสนอภาพแบบภาพนิ่ง
ที ่มีความละเอียดและสวยงามมากกว่าฉากปกติ จะใช้กับฉากเลิกซีนที ่มีความสำคัญ  นอกจาก       
การนำเสนอด้านภาพแล้ว เกมจีบหนุ่มยังมีการนำเสนอด้านเสียงเป็นองค์ประกอบในการเล่าเรื ่อง 
ประกอบไปด้วย ดนตรีประกอบ เสียงประกอบ และเสียงพากย์ แต่ละเกมจะมีการนำเสนอภาพใน
ลักษณะเดียวกัน แต่การนำเสนอด้านเสียงอาจมีความแตกต่างกันออกไป ไม่จำเป็นต้องมีเสียงครบ 3 

องค์ประกอบข้างต้น โดยเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟนส่วนมากจะมีการจำกัดโควต้าในการอ่านเนื้อเรื่อง
ในแต่ละวันด้วยเหตุผลทางการพาณิชย์ ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้อย่างอิสระตามความ
ต้องการได้  
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ภาพที่ 1 แสดงการนำเสนอด้านภาพของเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน 

 
 ที่มา : CYBIRD (2014), เกม Cinderella Midnight: Otome Game. 

 ตามปกติแล้วเกมจีบหนุ ่มบนสมาร์ตโฟนเปิดให้ดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรี ทำให้เกมมี          
การกำหนดโควต้าการอ่านเนื้อเรื่องในแต่ละวัน ผู้เล่นไม่สามารถอ่านเนื้อเรื่องตามที่ตนเองต้องการได้
อย่างอิสระ วิธีที่เกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟนใช้ส่วนมากจะกำหนดให้ผู้เล่นสามารถอ่านเนื้อเรื่องได้วัน
ละ 5 ตอนย่อย โดยในตอนสุดท้ายของแต่ละวันที่สามารถอ่านได้ฟรีมักจะจบแบบทิ้งปมให้ผู้เล่นอยาก
ติดตามตอนต่อไป สำหรับผู้เล่นที่อยากรู้เนื้อเรื ่องต่อและไม่ต้องการรอโควต้าอ่านฟรีในวันถัดไป
สามารถจ่ายเงินเพ่ือซื้อตั๋วอ่านเนื้อเรื่องตอนต่อไปได้ วิธีการนี้เป็นช่องทางในการสร้างรายได้หลักของ
ผู้ผลิตเกมโดยอาศัยความอยากรู้อยากเห็นเนื้อเรื่องและความรู้สึกของผู้เล่นที่ไม่อยากรอมาเป็นแรง
กระตุ้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่าย 

 ส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ภายในเกม เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมด้วยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ
อ่านเนื้อเรื่องผ่านตัวหนังสือ การมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบให้ผู้เล่นเข้ามามีส่วนร่วมกับ
เกมและเป็นองค์ประกอบที ่ทำให้บทบาทของผู ้เล่นแตกต่างไปจากการอ่านนิยายหรือการชม
ภาพยนตร์ การมีปฏิสัมพันธ์ในเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท 
จากวัตถุประสงค์ของการมีปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกำหนดเนื้อเรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์
เพ่ือสร้างพฤติกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง 
 1.การมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกำหนดเนื้อเรื ่อง เป็นรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์เพ่ื อให้ผู้เล่นรู้สึกว่า
ตนเองมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อเรื่อง ในเกมจีบหนุ่มการมีปฏิสัมพันธ์ลักษณะนี้จะเป็นการเลือก
ตัวเลือก เมื่อผู้เล่นอ่านเนื้อเรื่องไปถึงจุดหนึ่งจะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมา ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวเลือกมา
หนึ่งข้อเพื่อกำหนดการกระทำของตัวละครที่ผู ้เล่นสวมบทบาทตามบริบทของเนื้อเรื่องในขณะนั้น  
การเลือกตัวเลือกที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มีตอนจบที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละเกม 
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ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอขณะอ่านเนื้อเรื่องและหน้าจอขณะเลือกตัวเลือกในเกม 

 

 ที่มา : Cheritz Co., Ltd (2016), เกม Mystic Messenger. 

 เกมจีบหนุ่มแต่ละเกมจะมีตอนจบตั้งแต่ 2 แบบขึ้นไป จากที่การเลือกตัวเลือกที่แตกต่างกัน
จะส่งผลต่อตอนจบที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของตอนจบที่พบในแต่ละเกมสามารถแบ่งได้เป็น 3 
ประเภท คือ แบบที่หนึ่งตอนจบที่มีลักษณะคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่องค์ประกอบบางส่วน แบบที่
สองตอนจบที่มีลักษณะดีมากกว่าและดีน้อยกว่า และแบบที่สามตอนจบที่มีลักษณะดีและไม่ดี 

 2.การมีปฏิสัมพันธ์เพื ่อสร้างพฤติกรรม เป็นรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ที ่ทำให้ผู ้เล่นเกิด
พฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่มีความเกี่ยวข้องกับเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน พฤติกรรมดังกล่าวคือ
การดึงดูดให้ผู ้เล่นเข้ามาเล่นเกมหรือเข้ามาในแอปพลิเคชั ่นเป็นประจำจนติดเป็นกิจวัตรหรือ
พฤติกรรมที่ทำอย่างสม่ำเสมอ การมีปฏิสัมพันธ์กับเกมลักษณะนี้เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมไม่ได้มี
ผลต่อการกำหนดเนื้อเรื่อง แต่หากผู้เล่นไม่เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้จะอ่านเนื้อเรื่องต่อไม่ได้ สามารถ
แบ่งการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างพฤติกรรมได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การกำหนดภารกิจ มินิเกม และ
กิจกรรมล็อกอินประจำวัน 

 3.การมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึก
ว่าเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมมีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของตนเอง ในกรณีของเกมจีบหนุ่ มที่
เล่นบนสมาร์ตโฟน ระบบเกมได้นำระบบการสื่อสารบนสมาร์ตโฟนมาเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องและ
ให้ผู ้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับระบบเกมดังกล่าวเหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์การสื่อสารจริงบน
สมาร์ตโฟนของผู้เล่น ตัวอย่าง จากเกม Mystic Messenger ผู้เล่นจะต้องสนทนาโต้ตอบกับตัวละคร
ผ่านโปรแกรมแชท และตัวละครจะสามารถโทรศัพท์มาหาผู้เล่นได้ เมื่ อตัวละครในเกมโทรศัพท์มา     
ผู้เล่นจะต้องกดรับสายเพ่ือสนทนากับตัวละครตัวนั้น เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เหมือนกับว่าผู้เล่น
ได้ใช้โทรศัพท์ของตนเองสื่อสารกับตัวละครเหมือนคนในชีวิตจริง  
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ลักษณะของตัวละครและการสร้างฉากในเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน 

 เกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มทุกเกมจะให้ผู ้เล่นสวมบทบาทเป็นนางเอกของเรื่อง        
ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครเป้าหมายหรือพระเอกของ
เรื่อง ดังนั้นตัวละครที่สำคัญในเกมจีบหนุ่มจึงมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ตัวละครเป้าหมายหรือพระเอก
ของเรื่อง และตัวละครที่สวมบทบาทหรือนางเอกของเรื่อง 
 ตัวละครเป้าหมายหรือพระเอกของเรื ่อง โดยทั่วไปในเกมจีบหนุ่มจะมีตัวละครที ่ผู ้เล่น
สามารถเลือกเป็นตัวละครพระเอกได้หลายคน ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละครเป้าหมายแบบที่ตนเองสนใจ
มากที่สุด 1 คนจากตัวละครเป้าหมายทั้งหมดที่สามารถเลือกได้เพื่อกำหนดเป็นตัวละครเป้าหมายที่
ตนเองจะอ่านเนื้อเรื่อง คุณสมบัติที่เห็นได้บ่อยในตัวละครเป้าหมายที่พบในเกมของเอเชีย คือ มีฐานะ
ดีค่อนไปทางมั่งคั่ง หน้าตาดี มีความสามารถ มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือยศฐาบรรดาศักดิ์ที่ดี และ
รักนางเอกคนเดียว แม้จะมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวไป แต่ตัวละครเป้าหมายก็มีบุคลิกลักษณะ
หลากหลายแบบให้ผู ้เล่นได้เลือกตามความสนใจของตนเอง บุคลิกลักษณะของตัวละครเป้าหมาย
สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ ตัวละครเป้าหมายประเภทผู้ชายเย็นชา ตัวละครเป้าหมายประเภท
ผู้ชายร่าเริงสดใส ตัวละครเป้าหมายประเภทผู้ชายอบอุ่น ตัวละครเป้าหมายประเภทผู้ชายปากจัด 
และตัวละครเป้าหมายประเภทผู้ชายเจ้าชู้ 
 ตัวละครที่ผู้เล่นสวมบทบาทหรือนางเอกของเรื่อง เป็นตัวละครที่ผู้เล่นต้องสวมบทบาทเพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องในเกม ผู้เล่นสามารถตั้งชื่อตัวละครที่สวมบทบาทได้ตามที่ตนเองต้องการ 
ขณะที่อ่านเนื้อเรื่องผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นนางเอกของเรื่องเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพระเอก
หรือตัวละครเป้าหมายที่ผู้เล่นเลือก ผู้เล่นจะต้องอ่านเนื้อเรื่องในมุมมองของตัวละครที่สวมบทบาท 
ควบคุมบทพูดหรือการกระทำของตัวละครที่สวมบทบาทจากการเลือกตัวเลือกภายในเกมเพื่อให้เนื้อ
เรื่องดำเนินไปยังทิศทางที่ตนเองต้องการ และสามารถตั้งชื่อตัวละครที่สวมบทบาทเพื่อแทนชื่อของ
ตนเองได้ นอกจากนี้จากเกมตัวอย่าง 5 ใน 7 เกมจะไม่มีการปรากฏภาพของตัวละครที่สวมบทบาท
ระหว่างอ่านเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้เล่นจินตนาการได้ว่าตนเองเป็นตัวละครดังกล่าว ตัวละครที่ผู้เล่นสวม
บทบาทท่ีพบในเกมจะมีฐานะ สถานะทางสังคม บุคลิกและนิสัยของตัวละครที่หลากหลาย ด้านฐานะ
ของตัวละครที่ผู ้เล่นสวมบทบาท พบว่ามีทั้งตัวละครที่มาฐานะร่ำรวย ฐานะปานกลาง และฐานะ
ยากจน และด้านสถานะทางสังคมของตัวละครที่ผู้เล่นสวมบทบาท พบว่ามีท้ังตัวละครที่เป็นชนชั้นสูง 
ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง ในขณะที่ตัวละครเป้าหมายจะเป็นผู้ชายที่มีฐานะและสถานะทางสังคม
ค่อนไปทางดีเท่านั้น 

 ลักษณะของฉากที่ปรากฎในเกมมีทั้งฉากที่เป็นโลกความจริงและโลกแฟนตาซี แต่พบว่าทุก
เกมจะดำเนินเนื้อเรื่องในสถานที่ที่มีแต่ชนชั้นสูงหรือสังคมที่มีแต่คนฐานะดี แม้ว่าในบางเกมตัวละครที่
ผู ้เล่นสวมบทบาทจะไม่ได้เป็นชนชั ้นสูงหรือคนที ่มีฐานะทางสังคมก็ตาม จาก เกม Cinderella 

Midnight: Otome Game เกม Yume100: ร้อยดวงใจเจ้าชายนิทรา ฉากในเรื่องจะเป็นสังคมแบบ
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ชนชั้นสูงซึ่งเป็นสังคมแบบเจ้าชายเจ้าหญิง เรื่องราวส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ปราสาทและอาณาจักรต่างๆ 
ที ่ปรากฏในเร ื ่อง เกม Kissed by the Baddest Bidder และเกม Shall we date?: Blood in 

Roses+ ฉากในเรื่องก็จะเกิดขึ้นที่โรงแรมหรู ที่มีแต่คนรวยมาอาศัยอยู่ สะท้อนถึงการใช้ชีวิตอย่าง
หรูหราของตัวละครในเรื่อง ในขณะที่ตัวละครที่ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นเพียงแม่บ้านโรงแรม ส่วน เกม 
Mystic Messenge เกม It's Our Secret.Fake Marriage และว ิชวลโนเวลเร ื ่อง Spring Break 

Road Trip จากเกม Moments: Choose Your Story แม้จะมีฉากเป็นชีวิตคนเมืองในยุคปัจจุบัน 
แต่ทั้งสามเกมดังกล่าวจะมีตัวละครอยู่หนึ่งคนที่มีฐานะร่ำรวยมาก แล้วตัวละครดังกล่าวก็จะใช้ความ
ร่ำรวยของตัวเองในการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้งในเรื่อง ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าตัว
ละครที่ผู้เล่นสวมบทบาทจะมีฐานะหรือสถานะทางสังคมอย่างไร แต่ฉากที่พบภายในเรื่ องจะเป็น
สังคมของชนชั้นสูงหรือสังคมคนที่มีฐานะดี ซึ่งสอดคล้องกับสถานะของตัวละครเป้าหมายในเกมที่มี
ฐานะดีค่อนไปทางมั่งคั่ง และมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือยศฐาบรรดาศักดิ์ที่ดี 

 การออกแบบตัวละครเป้าหมายจะมีลักษณะเป็นผู้ชายที่ดีในอุดมคติของหญิงสาวโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับพระเอกในนิยายรักโรแมนติกที่คุ้นเคย หรือมีลักษณะเป็นผู้ชายในฝันที่ผู ้หญิงทั่วไป
ปรารถนาให้มาเป็นคนรักในชีวิตจริง เห็นได้ว่าตัวละครเป้าหมายจะต้องมีฐานะและสถานะทางสังคมที่
ได้รับการยอมรับ มีหน้าตาดี ทั้งยังต้องรักเดียวใจเดียวกับนางเอกของเรื่อง ในขณะที่ตัวละครที่ผู้เล่น
สวมบทบาทจะถูกออกแบบให้มีลักษณะที่เห็นได้ชัด 2 แบบ คือ ตัวละครนางเอกที่มีลักษณะเป็นอุดม
คติซึ่งเป็นตัวละครที่มีฐานะและสถานะทางสังคมที่ดีเช่นเดียวกับลักษณะของตั วละครเป้าหมาย ตัว
ละครลักษณะนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบที่ผู้หญิงโดยทั่วไปปรารถนาอยากจะ
เป็นในชีวิตจริง ผู้เล่นสามารถจินตนาการได้ว่าตนเองเป็นผู้หญิงที่เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบจากการ
สวมบทบาทเป็นตัวละครนางเอกในเกม และตัวละครที่สวมบทบาทแบบที่ 2 คือ ตัวละครนางเอกที่มี
ลักษณะเป็นคนธรรมดา ตัวละครในลักษณะนี้จะมีลักษณะเหมือนคนธรรมดาที่ พบได้ทั่วไป ไม่ได้มี
ฐานะหรือสถานะที่พิเศษไปจากคนอ่ืนๆ เช่น เป็นชาวบ้าน เป็นพนักงานเงินเดือน เป็นแม่บ้านโรงแรม 
ซึ่งเป็นตัวละครที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาแต่ก็สามารถได้พบรักกับผู้ชายในอุดมคติ
ได ้

 นอกจากตัวละครแล้วฉากในเกมจะดำเนินเนื้อเรื่องในสถานที่ที่มีแต่ชนชั้นสูงหรือสังคมที่มีแต่
คนฐานะดีเสมอแม้ว่าตัวละครที่ผู้เล่นสวมบทบาทจะมีสถานะเป็นคนธรรมดาก็ตาม แสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบของด้านฉากและตัวละครถูกสร้างขึ้นเพ่ือเติมเต็มความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง
ที่ปรารถนาที่จะมีความรักท่ีสมบูรณ์แบบกับผู้ชายในอุดมคติและปรารถนาจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ 
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มุมมองในการเล่าเรื่องในเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟน 

 อ้างอิงจากการจำแนกผู้เล่าเรื่องของ ธัญญา สังขพันธานนท์ (2539) เกมวิชวลโนเวลจะใช้
มุมมองการเล่าเรื่องโดยให้ผู้เล่าเรื่องเป็นตัวละครหลัก การดำเนินเนื้อเรื่องจะเล่าผ่านมุมมองตัวละคร
ที่ผู้เล่นสวมบทบาท ผู้เล่นจะรู้เพียงความคิดและการกระทำในมุมมองของตัวละครที่สวมบทบาท
เท่านั้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งที่ตัวละครที่สวมบทบาทรู้คือสิ่งที่ผู้เล่นควรรู้ โดยผู้เล่าเรื่องจะเรียกผู้
เล่นด้วยสรรพนามบุรุษที่ 1  
 “ประตูถูกเปิดแง้มเล็กน้อย ฉันแอบส่องมองแล้วก็เห็นกระเป๋ามากมายอยู่บนโต๊ะภายในนั้น
เต็มไปด้วยปืนและเงินจำนวนมาก ผู้ชายสามคนกำลังพูดคุยบางอย่าง เขากำลังพูดภาษาจีนกันงั้น
เหรอ? หรือว่าเขากำลังลักลอบซื้อขายปืนนะ ฉันหายใจติดขัด ทันใดนั้นก็มีคนมาจับแขนของฉันไว้” 
(บทสนทนาจากเกม Kissed By The Baddest Bidder) (Voltage, 2014) 

 นอกจากนี้ยังมีการใช้การเล่าเรื ่องโดยผู้เล่าเป็นแบบภววิสัยและผู้เล่าเป็นแบบผู้รู ้แจ้งมา
ประกอบในส่วนที่ไม่สามารถใช้การเล่าเรื่องแบบผู้เล่าเรื่องเป็นตัวละครเอกอธิบายได้ ฉากที่มีลักษณะ
ดังกล่าวจะเป็นฉากที่ตัวละครที่ผู้เล่นสวมบทบาทไม่ได้อยู่ในฉากนั้น ทำให้ไม่มีตั วละครที่สามารถเล่า
เรื่องได้ ดังนั้นเฉพาะในฉากดังกล่าวเกมจะเปลี่ยนสลับให้ผู้เล่าเรื่องเป็นบุคคลที่ 3 เพื่ออธิบายสิ่งที่
เกิดข้ึนในฉากในมุมมองของคนนอก 

 อาร์วี่กำลังติดตามหา (ชื่อผู้เล่น) “ยายนั่น หายไปไหนของเขานะ !” แต่หาทั่วปราสาทแล้วก็
ไม่พบตัว (ชื่อผู้เล่น) “กลางค่ำกลางคืนแบบนี้…..” ทุบกำแพงทางเดินเต็มแรง มัวแต่รีๆ ขวางๆ แบบนี้ 
ถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะ อาร์วี่เพ่ิงตระหนักว่าตัวตนของสาวคนนั้นสำคัญต่อตนเองเพียงไร อาร์วี่กำหมัดแน่น 
ค่อยๆจ้องมองไปข้างหน้า (บทสนทนาจากเกม Yume100: ร้อยดวงใจเจ้าชายนิทรา) (iXit, 2016) 

 จากบทสนทนาดังกล่าวเป็นลักษณะการเล่าเรื่องโดยที่ผู้เล่าเรื่องเป็นผู้รู้แจ้ง มีลักษณะคือ     
ผู้เล่าจะล่วงรู้ทุกอย่าง ทั้งการกระทำภายนอกและความคิดในจิตใจของตัวละคร ทำให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่ง
ที่อยู่ในใจและข้อมูลของตัวละครทุกตัว หรือในบางเกมจะใช้การเล่าเรื่องโดยผู้ เล่าเป็นภววิสัย ซึ่งต่าง
กับผู้เล่าเรื่องแบบผู้รู้แจ้งตรงที่แบบผู้เล่าเรื่องแบบภววิสัยจะไม่อธิบายความคิด อดีต หรือประวัติของ
ตัวละคร 

 จากเกมตัวอย่าง มีเฉพาะเกมที่มีลายเส้นแบบตะวันตกจะมีผู ้เล่าเรื ่องเป็นแบบภววิสัยใน
ลักษณะที่ตัวผู้เล่าจะเล่าในฐานะที่เป็นมุมมองบุรุษที่ 3 แต่ขณะเล่าเรื่องผู้เล่าจะพูดคุยกับผู้เล่นใน
ฐานะที่ผู้เล่นเป็นบุรุษที่ 2 เป็นระยะด้วยการเรียกผู้เล่นด้วยสรรพนามบุรุษที่ 2 หรือใช้คำว่า “คุณ 
(You)” ในขณะที่เกมฝั่งเอเชียจะไม่มีการเรียกผู้เล่นด้วยสรรพนามบุรุษที่ 2 เลย จากตัวอย่างดังนี้ 
 “คุณ ทอม แบรี่ ชารอน และโจเซฟยืนอยู่ที่หน้าน้ำพุ Bellagio ทุกคนถือเครื่องดื่มไว้ในมือ
และดูเหมือนจะเมากรึ่มกันอยู่” (บทสนทนาจากวิชวลโนเวลเรื่อง Spring Break Road Trip จากเกม 
Moments: Choose Your Story) (Stardust_Works, 2018) 
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 เห็นได้ว่ามุมมองในการเล่าเรื่องที่เกมจีบหนุ่มใช้เป็นมุมมองการเล่าเรื่องที่ให้ความสำคัญกับ
ตัวละครที่ผู้เล่นสวมบทบาทหรือนางเอกเป็นหลัก การใช้มุมมองบุคคลที่ 1 ในการเล่าเรื่องใช้เพื่อโน้ม
น้าวให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตนเองกำลังเป็นตัวละครนางเอกของเรื่อง ผู้เล่นจะรับรู้เรื่องราวจากมุมมองสายตา
และความคิดของตัวละครที่สวมบทบาทเพียงคนเดียว ผู้เล่นจะรู้เนื้อเรื่องเฉพาะส่วนที่ ตัวละครที่สวม
บทบาทเห็นเท่านั้น และผู้เล่นจะเป็นคนเดียวที่รู ้ว่าตัวละครที่สวมบทบาทกำลังคิดอะไรอยู่ในใจ 
นอกจากนี้ขณะเล่าเรื่องตัวละครที่สวมบทบาทจะเรียกแทนตัวเองว่า “ฉัน” เมื่อผู้เล่นอ่านเนื้อเรื ่อง
ขณะเล่นเกมจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในห้วงความคิดของตัวละครที่สวมบทบาทอยู่ ในขณะที่บางฉาก
ที่ตัวละครที่ผู้เล่นสวมบทบาทไม่ได้อยู่ในฉากนั้นการเล่าเรื่องจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นมุมมองบุคคลที่ 3 
แทนที่จะใช้การเล่าเรื่องในมุมมองบุคคลที่ 1 เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวละครที่เล่าเรื่อง เนื่องจากเกม
ต้องการให้ผู้เล่นอ่านเนื้อเรื่องของฉากนั้นในฐานะคนนอก ไม่ใช่ตัวละครนางเอกที่กำลังสวมบทบาทอยู่ 
และการเปลี่ยนมุมมองการเล่าเรื่องเป็นตัวละครตัวอื่นผู้เล่นจะต้องละการสวมบทบาทนางเอกแล้วไป
สวมบทบาทเป็นตัวละครอื ่นชั ่วคราว ทำให้ตัวละครนางเอกหรือตัวละครที่สวมบทบาทถูกลด
ความสำคัญลงไป แต่เกมต้องการให้ ผู้ เล่นมองว่าตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเพียงคน
เดียว เพื่อให้ผู ้เล่นเกิดความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครนางเอกที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับตัวละคร
พระเอกหรือตัวละครเป้าหมายในเรื่อง 
 สำหรับเกมที่มีลายเส้นแบบตะวันตก ผู้เล่าจะเล่าในมุมมองบุคคลที่ 3 แต่ขณะเล่าผู้เล่าจะ
พูดคุยกับผู้เล่นในฐานะที่ผู้เล่นเป็นบุรุษที่ 2 โดยใช้สรรพนามเรียกผู้เล่นว่า “คุณ” เพื่อแทนตัวละคร
นางเอกในเรื่อง แต่อีกแง่หนึ่ง  ผู้เล่าเรื่องกำลังพูดกับผู้เล่นกำลังสวมบทบาทเป็นนางเอกอยู่ แม้จะใช้
มุมมองที่แตกต่างกันมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน เมื่อผู้เล่าเรื่องเรียกผู้เล่นว่า “คุณ” กับผู้เล่นที่กำลังสวม
บทบาทเป็นตัวละครนางเอกอยู่จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าผู้เล่าเรื่องกำลังตอกย้ำว่าผู้เล่นกำลังสวมบทบาท
เป็นตัวละครนางเอก แล้วผู้เล่นจะต้องคิดตามสิ่งที่ผู้เล่าเรื่องบอกและตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ปรากฏ
ขึ้นในฐานะที่เป็นตัวละครนางเอกที่สวมบทบาทอยู่ 
 เกมวิชวลโนเวลเป็นสื่อที่มีทั้งคุณสมบัติของเกมและสื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือ ทำให้เกมจีบหนุ่ม
เป็นสื่อที่ให้ผู้รับสารได้มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อเรื่องบางส่วนด้วยการให้ผู้รับสารมีปฏิสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบบางอย่างของตัวเนื้อหาเพื่อให้การมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลต่อเนื้อเรื่องแล้วสร้าง
รูปแบบเนื้อเรื่องแบบที่แตกต่างออกไปได้ตามการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นแต่ละคร สำหรับเกมจีบหนุ่ม
ที่เห็นได้ชัดจะเป็นการเลือกตัวเลือกระหว่างอ่านเนื้อเรื่อง ตัวเลือกที่แตกต่างจะทำให้ผู้เล่นได้อ่านตอน
จบที่แตกต่างกัน ผู้เล่นจะรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อเรื่อง ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตนเองมี
บทบาทเป็นผู้กระทำ (Active) ต่างจากการเล่าเรื่องแบบดั้งเดิม ที่ผู้เขียนสร้างเรื่องขึ้นมาตามความ
ต้องการของตนเอง ในขณะที่ผู้อ่านทำหน้าที่เปิดรับสารหรือเนื้อเรื่องตามที่ผู้เขียนเป็นคนกำหนดให้
อ่านเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้ได้  ดังนั้นบทบาทของผู้อ่านจึงเป็น
ผู้ถูกกระทำ (Passive) 
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 จากที่ผู้เล่นรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทเป็นผู้กระทำเนื่องจากคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งใน การ
สร้างเนื้อเรื่อง แตใ่นความเป็นจริงแล้วผู้ที่มีอำนาจในการสร้างเนื้อเรื่องไม่ใช่ผู้เล่นแต่เป็นผู้สร้างเกม มี
เพียงผู้สร้างเกมเท่านั้นที่สามารถสร้างเนื้อเรื่องทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในเกมได้ ผู้สร้างเกมมอบบทบาท
ผู้กระทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกตัวเลือกในเกมเพื่อกำหนดทิศทางของเนื้อเรื่องว่ าจะไปทางใดและมี
ตอนจบอย่างไร โดยที่เนื้อเรื่องดังกล่าวเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้สร้างเกมได้สร้างขึ้นมาทั้งหมดแล้ววางระบบ
เกมว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการเลือกตอนจบ เมื่อผู้สร้างกำหนดตอนจบให้กับเนื้อเรื่อง 2 แบบ เนื้อเรื่องที่
ผู ้เล่นจะได้อ่านจะเป็นเนื้อเรื ่อง 1 ใน 2 แบบที่ผู ้สร้างเกมได้สร้างขึ้นไว้ ไม่สามารถเป็นเนื้อเรื ่อง
นอกเหนือจาก 2 แบบที่ผู้สร้างเกมสร้างไว้ เนื่องจากผู้เล่นไม่สามารถสร้างเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาตามที่
ตนเองต้องการได้ เช่นเดียวกับการอ่านเกมหนังสือหรือหนังสือทั่วไป ไม่ว่าผู้เล่นจะดิอ่านเนื้อเรื่องหรือ
ตอบจบแบบใดก็ตาม เนื้อหาที่ผู้เล่นได้อ่านจะไม่อยู่นอกเหนือไปจากหนังสือที่ผู้เล่นกำลังอ่านอยู่  

 เห็นได้ว่าเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มจะสร้างความรู้สึกให้ผู้เล่นคิดว่าตนเองมีส่วน
ร่วมในการสร้างเนื้อเรื่องแล้วสนุกไปกับบทบาทดังกล่าวที่ผู้เล่นได้รับ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้เล่น
ไม่ใช่คนที่สร้างเนื้อเรื่องขึ้นมา แต่เป็นเพียงผู้เลือกเนื้อเรื่องเท่านั้น ผู้สร้างเกมจะสร้างเนื้อเรื่องทั้งหมด
ขึ้นมา ผู้เล่นทำได้เพียงเลือกเนื้อเรื่องที่ผู้สร้างเกมผลิตขึ้นมาแล้วเลือกให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตนเองเท่านั้น ผู้เล่นจะไม่สามารถอ่านและสร้างเนื้อเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่ผู้สร้างเกมได้
สร้างขึ้นหรือกำหนดไว้ได้ ขณะเล่นเกมผู้เล่นจะรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจ แต่การมีอำนาจดังกล่าวไม่ได้
เป็นอิสระโดยสมบูรณ์เนื่องจากอำนาจนั้นจะอยู่ภายใต้กรอบที่ผู้สร้างเกมกำหนดไว้ และผู้เล่นจะไม่
สามารถออกไปจากกรอบดังกล่าวได้ เปรียบเสมือนกับไก่ในเล้า ผู้เล่นใช้อำนาจได้อย่างอิสระใน
ขอบเขตที่ผู้สร้างเกมมอบให้ แต่จะใช้อำนาจของตนเองนอกเหนือขอบเขตดังกล่าวไม่ได้  

 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เล่นจะรู้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวถูกควบคุมด้วยผู้สร้างเกม แต่ผู้เล่น
ต่างก็รู ้สึกสนุกกับการเล่นเกมเนื่องจากตนเองสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อเรื ่องได้ด้วยการเลือก
ตัวเลือกซึ่งก็เปรียบได้กับการควบคุมตัวละครที่สวมบทบาทหรืออวาตาร์ ดังนั้นสารที่ผู้เล่นได้รับจาก
เกมจีบหนุ่มจึงเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นเกม ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการสวมบทบาทเป็น
ตัวละครและการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง โดยเฉพาะความรู้สึกของผู้เล่นที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละคร
ชายที่เป็นเป้าหมายในเกม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Hurme (2016) ที่ได้กล่าวว่า สารที่ผู้เล่น
ได้รับจากการเล่นเกมไม่ใช่เนื้อเรื่อง ผู้เล่นไม่ได้รับสารเพียงแค่ว่าเนื้อเรื่องของเกมเป็นอย่างไร แต่ผู้เล่น
สามารถรับรู้ได้ถึงประสบการณ์ในการเล่นเกมจากการได้ยินและมองเห็นผ่านอวาตาร์ หรือเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนขณะที่ผู้เล่นกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับเกม 

 ตามปกติแล้วเกมจีบหนุ่มบนสมาร์ตโฟนจะมีเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเช่นเดียวกับนิยายรักที่พบ
ได้บ่อย ดังนั้นแล้วปัจจัยที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกกับการเล่นเกมจีบหนุ่มจึงไม่ใช่แค่ความน่าสนใจของเนื้อ
เรื่องเพียงอย่างเดียว นอกจากเนื้อเรื่องแล้วการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมจะทำให้ผู้เล่นสนุกกับเกมมากข้ึน 
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ในบางครั้งผู้เล่นก็รู้ตัวว่าตอนจบจะไม่แตกต่างกัน ถึงอย่างนั้นผู้เล่นก็ยังคงรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วม
และเป็นคนที่สร้างตอนจบดังกล่าวขึ้นมา (Cameron, 2017) สำหรับผู้เล่นแล้วสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึก
สนุกกับการเล่นเกมจึงไม่ใช่เนื้อเรื่อง แต่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง
และตัวละครในเกมของผู้เล่นในฐานะตัวละครที่สวมบทบาท 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 เกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ ่มเป็นเกมที ่ใช้การเล่าเรื ่องเชิงปฏิสัมพันธ์มาเป็น
องค์ประกอบในการเล่าเรื่อง ได้แก่ การให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครหลักในเกม เพ่ือให้ผู้เล่นรู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่อง วิธีการมีปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งกับ 
เนื้อเรื่อง คือ การตั้งชื่อตัวละครที่สวมบทบาทให้เป็นชื่อที่ตนเองต้องการ การเลือกตัวเลือกขณะอ่าน
เนื้อเรื่องเพ่ือควบคุมบทสนทนาหรือการกระทำของตัวละครที่สวมบทบาท และการใช้ภารกิจหรือ มินิ
เป็นเงื่อนไขเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมบ่อยๆ จนเกิดเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวัน 

 เนื่องจากเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิง ลักษณะของตัว
ละครเป้าหมายหรือพระเอกของเรื่องจึงมีลักษณะเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงโดยทั่วไป ได้แก่ มี
ฐานะดี มีสถานภาพทางสังคมที่ดี และรักเดียวใจเดียว แต่ก็มีลักษณะนิสัยที่หลากหลายให้ผู้เล่นได้
เลือกตามความสนใจ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ ผู้ชายเย็นชา ผู้ชายร่าเริงสดใส ผู้ชายอบอุ่น
ผู้ชายปากจัด และผู้ชายเจ้าชู้ ในขณะที่ตัวละครที่สวมบทบาทหรือนางเอกของเรื่องสามารถพบได้ 2 
ประเภท ได้แก่ นางเอกในอุดมคติ เป็นนางเอกที่มีฐานะและสถานภาพทางสังคมที่ดีซึ่งเป็นลักษณะที่
ผู้หญิงทั่วไปใฝ่ฝันอยากจะเป็น และนางเอกท่ีเป็นคนธรรมดา เป็นนางเอกที่แสดงถึงผู้หญิงทั่วไปที่พบ
ได้ในสังคม ไม่ได้มีลักษณะเป็นอุดมคติ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เล่นที่สะท้อนให้เห็นว่าคนธรรมดาก็
สามารถพบรักกับชายในอุดมคติได้   
 นอกจากนี้มุมมองในการเล่าเรื่องยังเป็นปัจจัยสำคัญที่โน้มน้าวให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตนเองกำลังเป็น
นางเอกของเรื่องอยู่ โดยเกมจะใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองบุรุษที่ 1 เป็นหลัก โดยให้ผู้เล่าเรื่องเป็น
ตัวละครที่สวมบทบาทหรือนางเอก ผู้เล่นจะรู้เพียงความคิดและการกระทำในมุมมองของตัวละครที่
สวมบทบาทเท่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งที่ตัวละครที่สวมบทบาทรู้คือสิ่งที่ผู้เล่นควรรู้ โดยผู้เล่า
เรื่องจะเรียกตัวเองด้วยสรรพนามบุรุษที่ 1 หรือเรียกแทนตัวเองด้วย “ฉัน”  ให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเอง
กำลังเป็นตัวละครตัวนั้น ส่วนในฉากที่ตัวละครที่สวมบทบาทไม่ได้อยู่ในฉากดังกล่าว เกมจะเปลี่ยนให้
ผู้เล่าเรื่องเป็นแบบภววิสัยหรือแบบผู้รู้แจ้ง ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองบุคคลที่ 3 แทนการเล่า
เรื่องผ่านมุมมองตัวละครตัวอ่ืนที่อยู่ในฉากนั้น เพ่ือไม่ให้ผู้เล่นสูญเสียตัวตนของตัวละครนางเอกที่สวม
บทบาทอยู่ไป  

 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต การเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์เป็นวิธีการเล่าเรื่องท่ีพบได้
ในสื่อประเภทเกมทุกประเภทไม่ใช่แค่เพียงเกมวิชวลโนเวลประเภทเกมจีบหนุ่มเท่านั้น โดยประเภท
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เกมที่แตกต่างกันออกไปจะมีรูปแบบการเล่าเรื่อง การมีปฏิสัมพันธ์ และการกำหนดบทบาทของผู้เล่น
ที่แตกต่างกันออกไป การนำเกมประเภทอ่ืนมาใช้ในการทำการวิจัยเรื่องการเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์จึง
เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ นอกจากนี้เกมวิชวลโนเวลมีลักษณะเนื้อเรื่องอยู่หลายประเภทไม่ได้มี
เพียงแต่ประเภทเกมจีบหนุ่ม แต่ยังมีวิชวลโนเวลประเภทอ่ืน เช่น ประเภทเกมจีบสาว ประเภท
สืบสวนสอบสวน ดังนั้นการเก็บข้อมูลจากเกมวิชวลโนเวลประเภทอ่ืนที่มีลักษณะเนื้อเรื่องและบทบาท
ของผู้เล่นที่แตกต่างออกไปจึงมีความน่าสนใจที่จะทำให้ผู้วิจัยได้เห็นวิธีการเล่าเรื่องเชิงปฏิสัมพันธ์ที่
แตกต่างออกไป 
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รหัสสัญญะที่สำคัญของสือ่การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: 
การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

Significations of Signs in the Inspiring Comic: A Study of Hikaru No Go 

ภัทราพร ภูริวังสกุล12 

 วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์, Ph.D.13 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการสื่อสารเนื้อหาการ์ตูนฮิ
คาร ุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลใช้การ
วิจัยเชิง คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1,5,15,17 จากจำนวน 23 เล่ม ผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง ทฤษฎีสัญวิทยา และ
แนวคิดเรื่องแรงบันดาลใจ  
ผลการวิจัยพบว่าแรงบันดาลใจที่ปรากฎผ่านเนื้อหาของหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ
นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ และมวีิธีการสื่อสาร 11 วิธี คือ (1) สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่ม
เล่นโกะ โดยใช้วิธีการแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ และการสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง (2) 
สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน โดยใช้วิธีการสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย การสะท้อนแรงในตนเอง 
และการสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน (3) สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการสื่อสารผ่าน
ความเป็นจริง และการสะท้อนวัฒนธรรม (4) สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ โดยวิธีการส่ง
มอบแนวคิดและมุมมองด้านวงการโกะ และการสร้างการฝึกฝน (5) สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ด้านสร้างสรรค์ โดยวิธีการซ่อนรายละเอียดพิเศษ และการแสดงให้เห็นพัฒนาการ 

คำสำคัญ: สัญวิทยา, การเล่าเรื่อง, แรงบันดาลใจ, การ์ตูน, หมากล้อม, โกะ 
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Abstract 

 The objective of this research is to study elements of communication signs in 

the content of Hikaru No Go comics that inspires readers. This research uses qualitative 

method, processing data using qualitative content analysis with 5 selectively chosen 

books among Hikaru No Go comics that are book number 1, 5, 15, 17 and 23 from 23 

books through the notions of storytelling, semiology, and inspiration. 

 As the result of the investigation, the inspiration in the content of Hikaru No Go 

comics can be divided into 5 types and eleven communication methods. (1) Inspiring 

initiative to play siege known as the game of Go by means of teaching naturally and 

creating an attraction with scenes and perspectives (2) Inspiring in create momentum 

by means of reflect on force towards goals, reflect on force inside oneself and reflect 

on force from others (3) Inspiring in the 2 dimensions of culture by means of 

communicate through reality and cultural reflection (4) Inspiring in development of 

the game of Go by means of giving ideas and perspectives of the game of Go and 

creating practice (5) Inspiring in development of creativity by means of hiding special 

details and showing development. 

Keywords: Semiology, Storytelling, Inspiration, Cartoon, the game of Go 
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บทนำ 
 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

 นิตยสารโกะเจ้าแรกของประเทศไทย ไทยโกะแมกกาซีน (2003) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ความนิยม
ของการ์ตูน ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ในประเทศญี่ปุ่น มีความนิยมมากขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิด
จากการที่มีโทรศัพท์เพ่ือสอบถามเรื่องการสอบมืออาชีพ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิด
ขึ ้นมาก่อน อีกทั ้งยังมีนักเรียนให้ความสนใจโกะมากขึ ้นถึงสองเท่าตัวภายในเวลาที ่ไม่ถึงปี ซึ่ง
เหตุการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบสู่ประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งเห็นได้
จากการผลิตสื่อของตัวนิตยสารโกะในประเทศไทยมักนำตัวละครจากการ์ตูนเรื่องนี้เพื่อมาดึงดูดให้
ผู้อ่านสนใจ อีกท้ังทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (2561) ได้กล่าวไว้ว่า “ในหมูค่นไทยคง
มีคนรู้จักหมากล้อมน้อยแทบนับนิ้วได้ แต่มาวันนี้คนไทยรู้จักหมากล้อมเพิ่มขึ้นมาก  และคงต้องยก
ประโยชน์นี้ให้กับการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” รวมถึงในปีที่การ์ตูนเรื่องนี้เข้าสู่ประเทศ
ไทย สถิติการสอบผ่านการวัดระดับฝีมือระดับดั้งของนักเล่นโกะประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มข้ึนอย่างมาก 
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงเห็นได้ชัดว่าการที่มีสื่อการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะทำให้คน
ทั่วไปที่ไม่เคยสนใจ หรือรู้จักในกีฬาหมากล้อม ได้ทำความรู้จักมากข้ึนทั่วประเทศ จนทำให้เกิด “การ
ขับเคลื่อนวงการโกะในประเทศไทย” 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างไทยโกะ แมกกาซีนที่มีตัวละครในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะเป็นหน้าปก 

 จากเหตุการณ์ที่กล่าวไปข้างต้นเห็นได้ว่า “สื่อการ์ตูน” เป็นสื่อที่มีอิทธิพล และมีพลังในการ
สร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้กับผู้คนได้อย่างมาก โดย เธียรทศ ประพฤติชอบ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า 
ปัจจุบันการสื่อสาร หรือการโน้มนาวจิตใจของสื่อที่มีเพียงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นสิ่งสำคัญ 
เพียงแต่ว่าการให้ข้อมูลเฉยๆ ไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง หรือสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับสื่อ เพราะการให้ข้อมูลเฉยๆเป็นการละเลยเรื่อง  “การสร้างอารมณ์ร่วม” 
โดยการใช้ “การเล่าเรื่อง (Storytelling)” และ “สัญวิทยา (Semiology)” จึงนับเป็นวิธีการที่ดี และ
เหมาะสมกับคนยุคปัจจุบัน เพ่ือให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 และด้วยในโลกปัจจุบันที่มีทางเลือกในการเดินตามหาความฝัน ค้นหา Passion หรือ ความ
ปรารถนาเพื่อต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทำในสิ่งที่รักเพ่ือใช้ชีวิตให้มีความหมายและ
นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ วาสิตา บุญสาธร (2556) ที่ได้กล่าวให้ความหมายของ 
Passion ไว้ว่าเป็นการสร้างความมุ ่งมั ่นและพลังขับเคลื ่อนภายใต้กรอบของ “ความรัก” และ 
“ความชอบ” อย่างแรงกล้าในสิ่งที่ทำ และการที่เราจะสามารถมี Passion ในการใช้ชีวิต จุดเริ่มตน้ที่
สำคัญคือการได้รับ แรงบันดาลใจ ( Inspiration) ซึ่งเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
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ด้วยความรัก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในโลกปัจจุบัน สตีฟ จ็อบส์ ที่เคยกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดในปี 2548 ไว้ว่า “People with passion can change the world.” ซึ่ง Passion ของ
เขาก็สามารถเปลี ่ยนโลกได้ และ สตีฟ จ็อบส์ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนอีกด้วย 
(TheMATTER, 2018) ดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การที่จะพบแรงบันดาล
ใจที่ชื่นชอบไม่ใช่สิ่งที่สามารถบอกให้เป็นกันได้ แต่เกิดจากการค้นพบได้ด้วยตนเอง การค้นหาตามหา
ในสิ่งที่ตนเองรักที่ชอบและนำไปปฎิบัติ เป็นแบบอย่างจนประสบความสำเร็จ ซึ่งความรักความชอบใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “สื่อ” ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อมากมายที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้รับสื่อต่างๆ รวมถึง “สื่อการ์ตูน” อีกด้วย 

 ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของสื่อการ์ตูนที่มีอิทธิพลในแง่มุมต่าง ๆ ตามผลวิจัยของนักวิจัย
ท่านอื่นๆ เช่น การ์ตูนกับคุณธรรม โดย เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) การ์ตูนกับการเรียนรู้ค่านิยม
ส่งเสริม โดย ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ (2553) การ์ตูนกับมิติความเป็นไทย โดย จารุณี สุขชัย 
(2550)  การ์ตูนกับการเรียนรู้วัฒนธรรม โดย ชวรินทร์ ศิลปสุวรรณ (2558) การ์ตูนกีฬาที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติด้านกีฬา โดย รังสฤษดิ์ จันทสูง (2556) การ์ตูนผลในการเยียวยาบาดแผลจิตใจในอดีต โดย 
John Ranyard (2006) และความสำคัญของแรงบันดาลใจในการชมภาพยนตร์โดยมีงานวิจัยของทาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2556) โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะนำแรงบันดาลใจกับสื่อการ์ตูนที่
แสดงออกผ่านทาง “การเล่าเรื่อง (Storytelling)” และ “สัญวิทยา (Semiology)” โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาของ ของการ์ตูนโกะ “ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ” ที่มีการขับเคลื่อนวงการโกะในประเทศ
ไทย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไม่เพียงเพ่ือให้การเสริมแรงบันดาลใจในวงการโกะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยัง
จะมีการผลิตสื่อในวงการอ่ืน ๆ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจอย่างมีคุณภาพอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการสื่อสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
ที ่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน 
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วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี ้เป็นงานวิจัยวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) 
วิเคราะห์เนื้อหาประเภทเอกสาร หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะที่ผู้วิจัยซื้อมาจากร้าน
หนังสือการ์ตูนทั่วไป จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1, 5, 15, 17 และ 23 จาก 23 เล่มจบ เนื่องจากมีแรง
บันดาลใจเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ใน 23 เล่มจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
การคัดเลือกตามหลักของทฤษฎีการเล่าเรื่อง ความนิยมของผู้รับสารผ่านทางเว็บไซต์อ่านการ์ตูน
ออนไลน์ รวมถึงจากการสังเกต (Observation) ของผู้วิจัย เพื่อตอบคำถามของจุดประสงค์ โดย
วิธีการใช้ “การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ”  

 
ภาพที่ 2 วิธีการคัดเลือกหนังสือ 5 เล่ม ตามทฤษฎีการเล่าเรื่อง 

 โดยการวิจัยครั้งนี้มีทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะห์ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Storytelling) 

เพื ่อใช้การวิเคราะห์เนื ้อหาของสื ่อการ์ตูน โดยหยิบยกส่วนของ  โครงเรื ่อง (Plot) ตัวละคร 
(Character)  ฉาก  (Setting)  ม ุมมอง (Point of view)  และส ัญล ักษณ ์  (Symbolic)  รวมทั้ ง
องค์ประกอบของโครงเรื่องตามทฤษฎีของ กาญจนา แก้วเทพ (2547) มาวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology)  
เพื ่อใช้สัญวิทยาส่วนที ่เป็นวิธ ีว ิเคราะห์สัญญะ ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) 
ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) และมายาคติ (Myth) ที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ ตาม
ทฤษฎีของ Charles Saunders Peirce, Ferdinand de Saussure และ Roland Barthes (อ้างถึง
ใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552)  มาสร้างแบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) อีกทั้งยังนำมาวิเคราะห์
ส่วนของเนื้อเรื่อง และตัวละครอีกด้วย 

3. แนวคิดเรื่องแรงบันดาลใจ (Inspiration)  
เพ่ือนำปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ตามทฤษฎีของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2556)  มาสร้างแบบ
บันทึกข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหา และตัวละคร 
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และมีเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ดังต่อไปนี้ 
ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เล่มที่ ?? 

เหตุการณ์ 
สัญวิทยา 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิด 

แรงบันดาลใจ 
ความหมายโดย

อรรถ 
ความหมายโดยนัย 

สะท้อนผ่าน 

การเล่าเรื่อง 

     

ตาราง 1 แบบบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง 
เล่มท่ี ลำดับขั้นเหตุการณ์ เหตุการณ์ภายในเล่ม สะท้อนแรงบันดาลใจ 

1 
การริเริ่ม 

(Exposition) 
การพบกันของ วิญญาณครูสอนโกะใน
อดีตกับฮิคารุ ทำให้ตัวเอกเริ่มเล่นโกะ 

การริเริ่มเล่นโกะ 

5 
การพัฒนาเหตุการณ์ 

(Raising Action) 
ฮิคารุพบกับคู่แข่งทำให้มีความปรารถนา
ที่จะเก่งขึ้นจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

สร้างแรงผลักดัน 

15 
ขั้นภาวะวิกฤต 

(Climax) 
วิญญาณท่ีเป็นสาเหตุที่ทำให้ฮิคารุเล่น
โกะหายไป จึงทำให้ฮิคารุเลิกเล่นโกะ 

มิติของวัฒนธรรม 

17 
ขั้นภาวะคลี่คลาย 

(Falling Action) 
ฮิคารุพบว่าวิญญาณที่ตามหาอยู่ในโกะที่
ตนเล่น ทำให้กลับมาเล่นโกะอีกครั้ง 

การพัฒนาวงการโกะ 

สร้างแรงผลักดัน 

23 
ขั้นการยุติเรื่องราว 

(Ending) 

ฮิคารุที่แม้จะพ่ายแพ้ต่อการแข่งแต่จะ
เดินบนเส้นทางนี้ตลอดไป และส่งมอบ
การเล่นโกะนี้ ให้คนอ่ืนต่อๆไป 

การพัฒนาวงการโกะ 

สร้างแรงผลักดัน 

ตาราง 2 สรุปลำดับขั้น เหตุการณ์ และแรงบันดาลใจที่สะท้อนในแต่ละเล่ม 

 การวิเคราะห์ตัวละครในการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

 ตัวละครของการ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีตัวละครที่มากมายหลายมิติ และ
หลากหลายมุมมากเป็นอย่างมาก จุดร่วมที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ตัวละครส่วนใหญ่จะมี “แรงบันดาลใจที่
สร้างแรงผลักดัน” ซึ่งมีส่วนประกอบแรงบันดาลใจตามแนวคิดของ ดุษฎี โยและคณะ (2556) ที่มีข้อ
ค้นพบว่ามีประเด็กหลัก 3 ประเด็นหลัก คือ 

 “แรงส่งไปสู่เป้าหมาย” เป็น ความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นไปสู่เป้าหมาย ความรู้สึกที่ก่อให้เกิด
กำลังใจ และ ความต้องการที่จะฝ่าฟัน ซึ่งในตัวละครส่วนใหญ่ของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะนั้นล้วนมี แรงส่งไปสู่เป้าหมาย ถึงแม้ตัวละครตัวนั้น ๆ จะไม่ได้เป็นตัวละคนหลักของเรื่อง แต่
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ทุกตัวละครล้วนมีเป้าหมายเป็นไปตามแนวทางของตนเองแตกต่างกันไปตามวัย เวลา และภูมิหลัง
ของตัวละครนั้น ๆ  
 “แรงในตนเอง” ประกอบด้วย การเข้าใจความหมายในชีวิต การมีความหวัง การอดทนไม่
ยอมแพ้ ความตั้งใจที่แน่วแน่ ข้อค้นพบนี้เป็นแนวคิดด้านจิตวิญญาณ เป็นลักษณะภายในของบุคคล 
ซึ่งในตัวละครส่วนใหญ่ของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นมีเป้าหมายอยู่เป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว จึงส่งผลให้ได้รับแรงในตนเองเช่นกัน 

 “แรงรับจากผู้อื่น” เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ เช่น การได้เห็น
ตัวอย่างที่ดี และความรักจากคนหนึ่งที่ส่งไปยังอีกคนหนึ่ง ทำให้คนนั้นมีแรงขึ้นและกระตุ้นบุคลิกให้
เกิดพลังในตนเองได้ ซึ่งในตัวละครส่วนใหญ่ของการ์ตูนเรื่องฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นล้วน
แสดงให้เห็นถึงแรงรับจากผู้อ่ืน แต่จะแตกต่างกันไปตามแต่มิติและมุมมองของตัวละครนั้น ๆ  
  การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีตัวละครที่หลากหลายตัว ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ตัว
ละครที่อยู่ใน 5 เล่มตามขอบเขตงานวิจัย โดยแบ่งประเภทตัวละครออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ (1) ตัว
ละครหลัก (2) ตัวละครคู่แข่ง/เพ่ือน (3) ตัวละครสนับสนุน   

 ตัวละครกลุ่ม ตัวละครหลัก (Main Character) ตามที่ Vladimir Propp (อ้างถึงใน อุมาพร 
มะโรณีย์, 2551)  ได้ให้บทบาทของตัวละครจากการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง  ตัวละครหลักในการ์ตูนฮิ
คารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ มีความสอดคล้องกับ ตัวละครประเภท “วีรบุรุษ (The Hero)” ซึ่งมี
ความหมายเป็นตัวแทนฝ่ายธรรมะ และ “ผู้ให้ (The Donor)” เป็นอาจารย์ ผู้ให้คำปรึกษากับตัว
ละครหลัก ซึ่งตัวละครหลักนั้นเป็นตัวละครที่ขาดไปจากเนื้อเรื่องไม่ได้ เนื่องจากจะทำให้ดำเนินเรื่อง
ไม่ได้ ซึ ่งในด้านของแรงบันดาลใจตัวละครหลักนี้มีส่วนประกอบทั้ง 3 ประเด็นคือ “แรงส่งไปสู่
เป้าหมาย” “แรงในตนเอง”  และ“แรงรับจากผู้อืน่” 

 ในตัวละครกลุ ่ม คู ่แข่ง/เพื ่อน (Rival Character/Friend) ที ่ส่วนใหญ่จะมี “แรงส่งไปสู่
เป้าหมาย” และ “แรงในตนเอง”  ยังสามารถสะท้อนแรงบันดาลใจประเภท “แรงรับจากผู้อื่น” ผ่าน
การให้กำลังใจ พฤติกรรม การกระทำต่าง ๆ จากเนื้อหาในการ์ตูน ซึ่งแม้บางตัวละครจะเป็นคู่แข่งที่ไม่
ชอบกันมาตั้งแต่แรกพบ แต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยมิตรภาพ การเคารพนับถือ และการยอมรับซึ่งกันและ
กัน นับว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาททั้ง “ผู ้ร้าย (The Villain)” “ผู ้ให้ (The Donor)” และยังเป็น 
“ผู้ช่วยเหลือ (The Helper)” ผู้ช่วยเหลือ ให้ผ่านอุปสรรค์ 
 และตัวละครกลุ่มสุดท้าย คือ ตัวละครสนับสนุน (Support Character) เป็นตัวละครคอย
สนับสนุนตัวละครหลัก หรือตัวละครอ่ืน ๆ ในเรื่อง ตัวละคนประเภทนี้จะสะท้อนให้เห็น “แรงรับจาก
ผู้อื่น” อยู่อย่างมาก นับเป็นตัวละครที่มีบทบาทเป็น “ผู้ช่วยเหลือ (The Helper)”  ซึ่งการดำเนิน
เรื่องสว่นใหญ่ถ้าขาดตัวละครประเภทนี้ไปจะไม่สามารถดำเนินเรื่องได้เลย 
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การวิเคราะห์สรุปการสร้างแรงบันดาลใจที่ได้รับจากเนื้อหาการ์ตูน 

 การวิเคราะห์สรุปการสร้างแรงบันดาลใจที่ได้รับจากเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกม
อัจฉริยะ นั้นแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ และอธิบายองค์ประกอบ วิธีการ ที่สร้างแรงบันดาลใจย่อย 
ดังต่อไปนี้ 
 1.สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ 

 การสร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะนั้น ต้องเริ่มจากการสร้างผลกระทบทางความคิด 
ก่อให้เกิดความประทับใจ เกิดความสนใจอย่างมีนัยสำคัญ การสร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ
นี้ สอดคล้องกับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ 
“สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกทั้งยังเป็น “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ” ตามทฤษฎีของ 
พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา และคณะ , 2556) ที่การสร้างความเป็นต้นแบบ หรือ
แบบอย่างที่ประสบความสำเร็จมาก่อนจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ต้องยึดถือ โดยการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการริเริ่มเล่นโกะนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1.1 การแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ  

 ในเนื้อเรื่องช่วงแรกของการ์ตูนประเภทความรู้ต่าง ๆ มีความจำเป็นที่ต้องปูพื้นฐานความรู้
เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนั้นเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหา และเข้าใจเนื้อหาสารที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อถึงไป
ในทิศทางเดียวกัน การ์ตูนเรื่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ก็เช่นกัน ผู้แต่งเนื้อหาเรื่องนี้ได้ “แทรก
สอน(โกะ)อย่างเป็นธรรมชาติ” หรือเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การสร้าง Symbol (สัญลักษณ์) เป็นสัญญะ
ที่ไม่มีความเกี่ยวพันระหว่างตัวสัญญะกับวัตถุที่มีอยู่จริง หากแต่ความเกี่ยวกันที่เกิดขั้นนั้น เกิดจาก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้อ่าน ตามทฤษฎีของ Charles Saunders Peirce (อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ, 2552) และเม่ือมีความเข้าใจในสารตรงกันจึงกลายเป็น Index (ดัชนี) เป็นสัญญะ
ที่มีความเก่ียวพันโดยตรง ด้วยการนำ Icon (รูปภาพ) หรือภาพการ์ตูนที่ดูสมจริง โดยวิธีการที่ผู้ส่งสาร
สร้างตัวละครหลัก หรือ ชินโด ฮิคารุ ให้ไม่มีพ้ืนฐานด้านโกะเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศัพท์โกะ 
วิธีการเล่น หรือเรื่องในวงการมืออาชีพ จึงทำให้การดำเนินเรื่องอยู่ภายใต้คำถามและความสงสัยของ
ชินโด ฮิคารุ ซึ ่งเป็น การสร้างความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ที่ทำให้ผู ้อ่านที่ไม่มี
พ้ืนฐานได้เรียนรู้ไปพร้อมกับ ชินโด ฮิคารุ และพัฒนาความรู้ เข้าใจความหมายที่ถูกประกอบสร้างขึ้น 
ไปพร้อม ๆ กัน 

 
ภาพที่ 3 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการสร้างการแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ 

 



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปทีี่ 5 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) 99 

 1.2 การสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง  

 ฉาก (Setting) นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เล่าทุกประเภท ฉากเป็นสถานที่รองรับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของเรื่อง ทั้งยังสามารถบ่งบอกความหมายบางอย่างของเรื่อง มีอิทธิพลต่อ ความคิด หรือการ
กระทำของตัวละครซึ่ง เอนก รัตนจิตบรรจง (2548) ได้เพิ่มเติมความหมายของฉากไว้อีกด้วยว่า ตัว
ฉากเองแทบไม่มีความหมายต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศ แต่การเผยลักษณะตัวละคร และการ
เดินเรื่องแล้วฉากจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การสร้างแรงดึงดูดด้วยฉากให้สนใจในการเล่นโกะของ
การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นการ์ตูนโกะ การเล่น
โกะนั้นเป็นเพียงการวางหมากของคนสองคนอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีอะไรพิเศษ การที่จะทำให้ ผู้อ่าน
รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการเล่นโกะ มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครจึงต้องสร้างแรงดึงดูดให้ผู้อ่านเห็น โดย
การเพ่ิมมุมมอง (Point of view) ตามท่ี ณัฐกานต์ กาญภักดีสกุล (2557) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมอง
ไว้ว่าเป็นวิธีการเล่าเรื่องโดยกำหนดว่าใครเป็นผู้เล่า ผ่านสายตาและมุมมองของใคร ซึ่งการที่เรา
มองเห็นฉากผ่านมุมมองของตัวละครจึงทำให้เกิดมิติที่หลากหลาย มีความรู้สึกร่วมตามตัวละครที่อ่าน
อยู่ และยังเข้าใจการกระทำ ความนึกคิดของตัวละครผ่านมุมมองทางความคิด การแสดงออกของตัว
ละครนั้น ๆ อีกด้วย 

 
ภาพที่ 4 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง 

 2.สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน 

 การสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นส่วนใหญ่นั้นมาจากจากจิตใจส่วนลึกของมนษุย์
ที่เป็นปัจเจกบุคคล และผลกระทบทางความคิดจิตใจที่ทำให้เกิดการกระทำอย่างมีนัยสำคัญจากผู้อ่ืน
ซึ่ง เอส.เอส.อนาคามี (2555) ได้ให้นิยามไว้ว่าเป็นสาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายใน และภายนอก 
ซึ่งแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดันนั้นสะท้อนออกมาจาก “ความนึกคิด และการกระทำของตัว
ละคร” ซึ่งในการ์ตูนเรื ่อง ฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้น ตัวละครแต่ละตัว แต่ ละช่วงวัย มี
เป้าหมายและความพยายามอยู่ต่างกันแทบทุกตัวละคร และตัวละครแต่ละตัวนั้นมีส่วนประกอบแรง
บันดาลใจ ตามทฤษฎีของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2556) มีส่วนประกอบด้วยประเด็กหลัก 3 ประเด็น 
คือ “แรงสู่เป้าหมาย” “แรงในตนเอง” และ “แรงรับจากผู้อื่น” โดยการสร้างแรงบันดาลใจที่สร้าง
แรงผลักดันนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 2.1 การสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย  

 สิ่งที่พบมากในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนี้ คือ การสร้างเป้าหมาย  ตัวละครทุกตัว
ล้วนมีความนึกคิดและเป้าหมายทั้งที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน ซึ่งทุกเป้าหมายล้วนแต่ทำให้ตัวละคร
มีการเปลี ่ยนแปลง และพัฒนาตนเองไปข้างหน้า ซึ ่งสอดคล้องกับ “แรงสู ่เป้าหมาย” ซึ ่งเป็น
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ส่วนประกอบของทฤษฎีแรงบันดาลใจของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2556) ที่ผู้ส่งสารสะท้อนแรงสู่
เป้าหมายด้วยวิธีการสร้าง Symbol (สัญลักษณ์) อันเป็นเป้าหมายที่ผู้อ่านต้องเรียนรู้จึงจะเข้าใจ 
Index (ดัชนี) ให้เข้าใจร่วมกัน ซึ่งการประกอบสร้างเป้าหมายให้กับตัวละครนั้นจะทำให้การเล่าเรื่อง 
และการดำเนินเรื่องมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น  อีกทั้งยังมีสาเหตุที่ทำให้เห็นเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ใน
เรื่องอีกมากมาย ด้วยตัวละครที่หลากหลายเป้าหมายต่าง ๆ จึงมีมาก ตามความนึกคิดของตัวละคร 

 
ภาพที่ 5 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย 

 2.2 การสะท้อนแรงในตนเอง   

 นอกจากแรงบันดาลใจในเป้าหมายแล้ว แรงในตนเองก็เป็นสิ่งที่พบมากในการ์ตูนเรื่องฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ เนื่องจากคนที่จะมีเป้าหมายให้ไปถึงได้ ต้องมีความต้องการจากจิตใจของ
ตนเองเสียก่อน เช่น อยากเก่ง อยากชนะ หรือของฟุจิวาระ โนะ ซาอิ คือการได้เล่นโกะตลอดไป ซึ่ ง
สอดคล้องกับความหมายของส่วนประกอบแรงบันดาลใจของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2556) ที่ให้
ความหมายของ แรงในตนเองไว้ว่า ประกอบด้วย การเข้าใจความหมายในชีวิต  การมีความหวัง การ
อดทนไม่ยอมแพ้ ความตั้งใจที่แน่วแน่ ซึ่งเป็นลักษณะภายในของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาจากมุมมอง
ความคิดของตัวละคร และบทสนทนา (Dialog) ตามที่ ณัฐกานต์ กาญภักดีสกุล (2557)  ได้ให้
ความหมายไว้ว่าเป็นตัวช่วยในการดำเนินเรื่อง เป็นส่วนที่แสดงความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร 
รวมถึงสะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยบุคลิกของตัวละคร โดยรวมแล้วส่วนใหญ่ตัวละครมักมีความ
ต้องการในตนเองที่จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นซึ่งการแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของตัวละครจะสามารถสร้าง
อารมณ์ร่วมส่งความรู้สึกถึงผู้อ่านได้อย่างดี 

 
ภาพที่ 6 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการสะท้อนแรงในตนเอง 

 2.3 การสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน  

 แรงบันดาลใจจากผู้อื ่นมักจะพบเห็นได้ในตัวละครสนับสนุน (Support Character) เป็น
ส่วนมาก ซึ่งในหลาย ๆ เหตุการณ์ ถ้าขาดตัวละครสนับสนุนไปจะทำให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไปค่อนข้าง
ยาก อีกทั้งยังอาจจะพบในกลุ ่มของตัวละครคู่แข่งและเพื่อน (Rival Character/Friend) ซึ่งการ
กระทำ คำพูดต่าง ๆ จากตัวละครนั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของ
ส่วนประกอบแรงบันดาลใจของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2556) ที่ให้ความหมายของ แรงส่งจากผู้อ่ืน
ไว้ว่าเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ยกตัวอย่างเช่น การได้เห็นตัวอย่างที่ดี 
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และความรักจากคนหนึ่งที่ส่งไปยังอีกคนหนึ่ง ทำให้คนนั้นมีแรงขึ้นและกระตุ้นบุคลิกให้เกิดพลังใน
ตนเองได้ และแรงบันดาลใจจากต้นฉบับ ของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 

2556) ซึ่งจะแสดงออกมาจากมุมมองความคิดของตัวละคร และบทสนทนา ตามทฤษฎีการเล่าเรื่องที่ 
ณัฐกานต์ กาญภักดีสกุล (2557) ได้ให้แนวคิดไว้ 

 
ภาพที่ 7 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการสะท้อนแรงรับจากผู้อ่ืน 

 3.สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม 

 การสร้างแรงบันดาลใจในมินิของวัฒนธรรมนั้น เป็นการนำสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งส่งผล
กระทบความคิด จิตใจ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากปรากฎการณ์ทางสังคม ธรรมชาติ 
หรือการได้เห็นแบบอย่างจากผู้อ่ืน สอดคล้องกับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอ
ส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกท้ังยังเป็น “แรงบันดาลใจ
จากต้นฉบับ” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2556) ที่การ
สร้างความเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างที ่ประสบความสำเร็จมาจะสามารถก่อความศรัทธา 
ความรู้สึกเชื่อถือและย่อมมีการพัฒนาออกมาเป็นความรู้สึกที่ต้องยึดถือไว้เป็นแบบอย่าง ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้จากความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์ที่ได้รับ และหากได้เข้าไปมีส่วนร่วม รับรู้ ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม แรงบันดาลใจจากต้นแบบย่อมมีผลต่อการใช้ชีวิต การเลือกทางเดินให้
ชีวิต ทัศนคติ มุมมองความคิด รวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่าง ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบ  
โดยการสร้างแรงบันดาลใจในมินิของวัฒนธรรมนั้น มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 3.1 การสื่อสารผ่านความเป็นจริง  

 การสื่อสารผ่านความเป็นจริงในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น แม้ในเริ่มตนของ
การ์ตูนจะมีเขียนกำกับไว้ว่า “การ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล สมาคม หรือ
เหตุการณ์จริงแต่ประการใดทั้งสิ้น” แต่เรื่องของนักเล่นโกะในตำนาน หรือสถานที่ต่าง ๆ กลับเป็นที่ที่
มีอยู่จริง ๆ ซึ่งการจะนำความเป็นจริง รายละเอียดต่าง ๆ ของโลกแห่งความจริงมาใส่เข้าไปในหนังสือ
การ์ตูนจึงทำให้ผู ้อ่านเข้าถึง ได้รับความรู้ และมีความรู้สึกร่วมมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Charles Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552)  ที่กล่าวว่า การถอดรหัสของ Icon 

(รูปภาพ) เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดรหัสถึง Object ได้แล้ว อีกทั้งยังแทรก สัญญะที่มีความหมาย
โดยนัย (Connotative Meaning) ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่นักเล่นโกะที่รู้จักจะเข้าถึง เข้าใจเฉพาะ
กลุ่ม ซึ่งเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล 
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ภาพที่ 8 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการสื่อสารผ่านความเป็นจริง 

 3.2 การสะท้อนวัฒนธรรม  

 การสะท้อนวัฒนธรรมในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น เป็นการสะท้อนภาพของ
วัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นการเก็บรูปแบบการดำเนินชีวิต วิถี พฤติกรรมต่าง ๆ 
ของสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นได้สะท้อนวัฒนธรรมต่าง ๆ 
ผ่านการ์ตูนที่วาดออกมาอย่างสมจริงเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าถึงความสมจริงมากที่สุด กล่าวคือ การถอดรหัส
ของ Icon (รูปภาพ) เพียงแค่เห็นก็สามารถถอดรหัสถึง Object ได้แล้ว ตามทฤษฎีของ Charles 

Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เมื่อผู้อ่านเข้าถึง Icon (รูปภาพ) และเข้าถึง
ความหมายของ Symbol (สัญลักษณ์) ก็สามารถจดจำเป็น Index (ดัชนี) ที่เข้าใจร่วมกัน หรืออาจ
ต้องใช้ประสบการณ์ภูมิหลังทำความเข้าใจ ซึ่งในที่นี้คือการเข้าถึงวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยที่ทำให้นึก
ถึงยุคสมัย กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยนั้น ๆ ไป 

 
ภาพที่ 9 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการสะท้อนวัฒนธรรม 

 4.สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

 การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะนั้นสะท้อนออกมาจากการกระทำ บทสนทนา 
คำพูด มุมมอง ทัศนคติต่าง ๆ ของตัวละคร ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางความคิด อันเป็นสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่งแรงบันดาล
ใจจากภายนอก” อีกท้ังยังมี “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึง
ใน ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2556) ที่ตัวละครแสดงออกในการ์ตูนสะท้อนให้เห็นผลการกระทำ ทำให้
เกิดแรงบันดาลใจจากต้นแบบที่ผลต่อการใช้ชีวิต การเลือกทางเดินให้ชีวิต ทัศนคติ มุมมองความคิด 
รวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่าง ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบของผู้อ่าน โดยแรงบันดาลใจ
เหล่านั้นประกอบด้วย “แรงสู่เป้าหมาย” และ “แรงในตนเอง” โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาด้านโกะนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 4.1 การส่งมอบแนวคิดและมุมมองด้านวงการโกะ  

 การส่งมอบแนวความคิดและมุมมองด้านวงการโกะในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ
นั ้นมักแสดงออกจาก การกระทำ มุมมอง (Point of view) บทสนทนา (Dialog) ของตัวละคร 
(Character) ที ่มักมีทั ้งการให้กำลังใจโดยตรงเป็นความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)  
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และคำพูดที่ซ่อนสัญญะให้ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจเป็นความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) 
อีกท้ังยังแทรก การถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซึ่ง Roland Barthes (อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เรียกกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง บิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของ
สรรพสิ่งในสังคมให้กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติ  

 
ภาพที่ 10 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการส่งมอบแนวคิดและมุมมองด้านวงการโกะ 

 4.2 การสร้างการฝึกฝน  

 การสร้างฝึกฝนในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้น มักแทรกอยู่ตามฉาก (Setting) 
ของการ์ตูนเรื่องนี้อยู่เสมอ ด้วยวิธีการแทรกโจทย์ให้ขบคิด และใส่กระดานหมากจริงของบุคคลในชีวิต
จริงมาลงในทุกกระดานที่ตัวละครในเรื่องเล่น เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เข้าใจวิธีการเล่นได้ศึกษา นับว่า
เป็นการนำ Icon (รูปภาพ) ที่มีความสมจริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 
นั้นไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง สาระความรู้อีกด้วย 

 
ภาพที่ 11 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการสร้างการฝึกฝน 

 5.สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 
 การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์นั้นสะท้อนออกมาจาก การเล่าเรื่อง 
(Storytelling) และการแทรกสัญวิทยา (Semiology) ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางความคิด อัน
เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดแรงบันดาลใจของ เอส.เอส.อนาคามี (2555) ซึ่งคือ “สาเหตุแห่ง
แรงบันดาลใจจากภายนอก” อีกท้ังยังมี “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ (Inspiration by Role Model)” 
ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้างถึงใน ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2556) ที่ผู้ส่งสารทั้งในการ
แต่งเรื่อง และวาดภาพแสดงออกมาในเนื้อหา และภาพของหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ โดยวิธีการข้างต้นจะ 
ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากต้นแบบที่ผลต่อการใช้ชีวิต การเลือกทางเดินให้ชีวิต ทัศนคติ มุมมอง
ความคิด รวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่าง ๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบของผู้อ่าน โดยแรง
บันดาลใจเหล่านั้นประกอบด้วย “แรงสู่เป้าหมาย” และ “แรงในตนเอง” โดยการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ นอกจากที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นแล้วนั้น ยังเพ่ิมเติมวิธีการดังต่อไปนี้ 
 5.1 การซ่อนรายละเอียดพิเศษ  

 การซ่อนรายละเอียดพิเศษในการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นั้นมาจากการซ่อนสัญญะ
ประเภท ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เป็นการซ่อนความหมายโดยนัยที ่ไม่ ได้
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เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก หรือการดำเนินเรื่องเลย เป็นการซ่อนเพ่ือแสดงความเคารพต่อแรงบันดาล
ใจในการประกอบสร้างเรื่องเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวกับเหตุการณ์ หรือในโลกแห่ง
ความจริง หรือเชื่อมโยงกับการ์ตูนเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ให้กับผู้อ่านที่สนใจในรายละเอียดพิเศษที่
ต้องทำการศึกษาเพ่ือเข้าถึงความหมายของรายละเอียดนั้น ๆ 

 
ภาพที่ 12 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการซ่อนรายละเอียดพิเศษ 

 5.2 การแสดงให้เห็นพัฒนาการ  

 เมื่อนำเพียงหน้าปกเล่มที่ 1 กับ เล่มที่ 23 มาเปรียบเทียบกันสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดคือการ
เปลี่ยนแปลงด้านภาพของผู้วาด อาจารย์ทาเคชิ โอบาตะ ที่งานของอาจารย์แต่เดิมได้ใส่รายละเอียดไว้
มากมายอยู่แล้ว ซึ่งทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าระหว่างที่วาดนั้นตัวผู้วาดเองก็ได้รับพัฒนาการในการวาดรูปให้
มีฝีมือที่ดีขึ้นไป ด้วยพัฒนาการที่เห็นได้ชัดนี้จึงสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวาดรุ่นหลังอื่น ๆ 
ได้เป็นอย่างด ีซึ่งสอดคล้องกับ “แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ” ตามทฤษฎีของ พจน์ ใจชาญสุขกิจ (อ้าง
ถึงใน ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2556) 
      

 ภาพที่ 13  
 ภาพอธิบายภาพรวมวิธีการแสดงให้เห็น

พัฒนาการ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 บทสรุป 

 จากผลการวิจัยเรื่อง “รหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ”  ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ “เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
ชุดสัญญะการสื่อสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้อ่าน” สามารถสรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งข้อสรุปเป็น 5 ข้อดังนี้  

1. การ์ตนูฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะสามารถสร้างแรงบันดาลใจการริเริ่มเล่นโกะ  
 โดยวิธีการ แทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ และการสร้างแรงดึงดูดด้วยฉากและมุมมอง 
ยกตัวอย่างเช่น ฉากที่ฮิคารุต้องการที่จะจับหมากให้ถูกต้อง ผู้แต่งซ่อนวิธีการสอนไว้ พร้อมกับสร้าง
แรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมองที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างฉากท่ีสร้างแรงบันดาลใจการริเริ่มเล่นโกะ 

2. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน  

 โดยวิธีการ การสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย การสะท้อนแรงในตนเอง และการสะท้อนแรงรับจาก
ผู้อืน่ ผ่านตัวละครที่มีความสมจริง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการ และเป้าหมาย
ตัวละครที่เปลี่ยนไปทางทิศทางที่ดีขึ้นไม่มีเพียงแต่พัฒนาการด้านฝีมือเท่านั้น ยกตัวอย่างอย่างฉากท่ี
พูดถึงหัตถ์เทวะ ซึ่งเป็นการประกอบสร้างสัญญะในเรื่อง แต่ส่งผลกระทบที่เป็นการสร้างแรงผลักดัน
ให้กับผู้อ่านอยากจะปฎิบัติตามตัวละครนั้น ๆ หรือฉากการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมของตัวเอกที่
มีมารยาททางสังคมที่เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

 
ภาพที่ 15 ตัวอย่าง ฉากก่อน(ซ้าย) และหลัง(ขวา) เป็นมืออาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดี 
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3. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม 

โดยวิธีสื่อสารผ่านความเป็นจริง และการสะท้อนวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น ฉากในการ์ตูนที่อ้างอิงถึง
สถานที่จริงในโลกแห่งความจริงเช่น ฉากตามหาวิญญาณซาอิที่หายไป เป็นการตามรอยซูซาคุ 

   

 
ภาพที่ 15 ตัวอย่างฉากท่ีสร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม 

4. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

 โดยวิธ ีการส่งมอบแนวความคิดและมุมมองด้านวงการโกะ และการสร้างการฝึกฝน  

ยกตัวอย่างเช่น ฉากที่มอบกำลังใจให้ผู้อ่านที่เล่นโกะทางอ้อม เช่นคำถูกของอาจารย์โกะที่พูดถึงอิสึมิ
ว่า “ในวงการโกะน่ะ ว่ากันว่า  ถ้าไม่เปล่งประกายตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะไปไม่รอด แต่ผมคิดว่าแต่ละ
คนก็มีจังหวะการเติบโตของตัวเอง ชีวิตคนน่ะเดินทางอ้อมมั่งก็ไม่เลวหรอก” และ ฉากที่แทรก
ตัวอย่างโจทย์โกะที่ผู้อ่านท่ีเล่นโกะเป็นมักจะนำไปขบคิด 

  

ภาพที่ 15 ตัวอย่างฉากท่ีมีโจทย์โกะสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ 

5. การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 
 โดยวิธีเพ่ิมเติมจากวิธีข้างต้น คือ การซ่อนรายละเอียดพิเศษ และการแสดงให้เห็นพัฒนาการ
ยกตัวอย่างเช่น นติยสารมังงะรายสัปดาห์ โชเน็นจัมป์ซึ่งเป็นค่ายการ์ตูนของการ์ตูนเรื่องนี้ จะซ่อนอยู่
ตามฉากอย่างแนบเนียน บ้างก็แสดงไว้อย่างจงใจ รวมถึงพัฒนาการของนักวาดที่สร้างผลงานได้อย่าง
ประณีต สวยงามก็เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ให้กับนักวาดรุ่นต่อ ๆ ไปเช่นกัน 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างฉากท่ีมีจั๊มป์ในเรื่องซ่อนสัญญะสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ 
 จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ นอกจากจะทำให้ผู้อ่าน
ได้รับแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากริเริ่มเล่นโกะแล้วยังมีการสร้างแรงบันดาลใจในมุมมองมิติอื ่น ๆ 
ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นยังมีบทบาทอื่น ๆ นอกจากการ
เผยแพร่วิธีการเล่นโกะเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย “บทบาทของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น
ประเภทกีฬากับการเสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน” ของ อเนก รัตนจิตบรรจง (2548) ที่
พบว่า การ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ไม่เพียงแต่เป็นการ์ตูนส่งเสริมการเล่นกีฬา แต่ยังเป็น
การ์ตูนที่มีคุณธรรมในด้านของสติสัมปชัญญะอีกด้วย ซึ่งยังสนับสนุนกับแนวคิดของ ปริญชาติ จรุง
จิตรประชารมย์ (2553) ที่ได้กล่าวถึงข้อดีของการ์ตูนอีกว่า ผลของการ์ตูนนั้นมีผลในกระบวนการ
เรียนรู้ทางสัมคมด้วยการปลูกฝังค่านิยมที่พึงปรารถนาพร้อมทั้งนำเสนอพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
สังคม ในขณะที่ใช้ตัวละคนในการ์ตูนเหล่านั้นเป็นแม่แบบโดยอาศัยความชื่นชอบหรือความผูกพันทาง
จิตใจ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มที่ทำให้ประพฤติดีตามต้นแบบจากการรับการถ่ายทอดผ่านอ่านการ์ตูน 

 อีกทั้งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของชุดสัญญะที่สร้างแรงบันดาลใจของการ์ตูนฮิคารุ 
เซียนโกะ เกมอัจฉริยะพบว่าวิธีการใช้องค์ประกอบของชุดสัญญะที่พบในการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการทำให้
เหมือนความเป็นจริงเสียส่วนใหญ่ ซ่ึงการ์ตูนสะท้อนออกมาในรูปแบบของ ฉาก (Setting) ตัวละคร 

(Character) มุมมอง (Point of view) และบทสนทนา (Dialog) และการเล่าเรื่องอื่นๆ โดยสาเหตุที่
ประกอบสร้างความสมจริงในการ์ตูน เนื่องจากว่าเป็นการ์ตูนกีฬาที่ต้องมอบความรู้ วิธีการเล่นที่
ถูกต้อง การเรียนรู้เพื่อเข้าถึงจึงจำเป็นต้องนำเสนอความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัญวิทยา 
ของ Charles Saunders Peirce (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ที่มีการสร้างความหมาย
โดยตรงจากรูปภาพ (Icon) ที่ทำให้ผู้อา่นเข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งการทำให้ผู้อ่านได้รับสารที่
มีการเข้าถึงสารนั้น จะสร้างอารมณ์ร่วมที่เกิดความคล้อยตาม ซึ่งยังสนับสนุนกับแนวคิดของ เธียรทศ 
ประพฤติชอบ (2560) ที่ได้ให้ความหมายของการ์ตูนว่าเป็นสื่อที่ใช้  “เรื่องเล่า (Storytelling)” และ 
“สัญญะ (Semiology)” ทีส่ามารถเข้าถึงอย่างมีอารมณ์ร่วม และยังสามารถโน้มน้าวใจผู้อ่านอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป สามารถเพิ่มแง่มุมทางการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัว
ผู้ประพันธ์ชาวญี่ปุ่น จะสามารถช่วยสะท้อนแง่มุมเพ่ิมเติมจากผลลัพท์ของงานวิจัยชิ้นนี้  
 2. ผู้ส่งสารในสื่อประเภทอื่นที่มีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ รับสาร สามารถ
ประยุกต์ผลลัพธ์ของการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการผลิตได้ 
 3. เนื่องจากผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ เป็นการดำเนินการวิจัยที่มุ่งสืบค้นข้อเท็จจริงจากเนื้อหาที่
สะท้อนมาจากมุมมองของผู้วิจัยตามหลักแนวคิดของสัญญะวิทยา (Semiology) ฉะนั้นการศึกษาวิจัย
ในอนาคตสามารถดำเนินการวิจัยในมิติของผู้รับสารเพิ่มเติมเพ่ือต่อยอดผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้ต่อไป 
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