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Level of civic engagement on Facebook and factors and motivations to 

create civic netizens: Case study of Assumption university students  

ระดับของการมีส่วนร่วมของพลเมืองบนเฟสบุ๊ค ปัจจัยและแรงจูงใจในการสร้าง 
พลเมืองที่มีคุณภาพบนอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาของนักศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

Ammaritta Rattanapanop1 

Warat Karuchit, Ph.D.2 

 Abstract  

This research is conducted to study level of engagement of Thai youth, factors 

and motivations that facilitate Thai youth to become civic netizens, and approach to 

create civic netizens, to ultimately find an effective approach to improve the level of 

civic engagement in Thai youth and transforming them into becoming civic netizens. 

The current level of civic engagement is expected to be low and might need all parties 

such as schools, parents, and government officials, involved in the process of creating 

civic netizens. 

This research used mixed methods; quantitative and qualitative research, on 

Assumption university students from Communication Arts faculty. The quantitative 

research is an experiment on Facebook closed-group by observing participant’s 
behaviors when exposed to civic contents and record into numerical data to find their 

level of civic engagement on the Internet. The qualitative research is an in-depth 

interview with 4 participants to get more detailed information about civic engagement 

factors and motivations. The data of both quantitative and qualitative research are 

then analyzed and concluded. 

The research result demonstrates that Thai youth have low level of civic 

engagement. There are multiple factors affecting their decisions in joining offline and 

online civic activities, which consist of responsibility, realization of existing problems, 

 

1 Master’s degree, Graduate School of Communication Arts and Management, National Institute of 
Development Administration 
2 Advisor, Assistant Professor, Graduate School of Communication Arts and Management, National 

Institute of Development Administration 



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีที่ 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563) 2 

belief on self-ability, education, parenting, opportunity, friends, and family participate 

in civic activity, award, and role model. These factors can create motivations for youth 

to participate in offline civic activities and online civic activities. To create youth online 

civic engagement, the ‘ACTION’ Approach is recommended to be used by all parties 

who get involved in creating youth civic netizens process.  

Keywords: Civic netizen, civic engagement, civic citizens, empowerment, social 

media, Internet  

  

บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางพลเมืองของเยาวชนไทย ปัจจัยและ
แรงจูงใจที่เอ้ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมทางสังคมในอินเตอร์เน็ต และกลายเป็นชาวเน็ตที่
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเพื่อหาวิธีการสร้างชาวเน็ตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในเยาวชนไทยเพ่ือ
นำผลการวิจัยมาใช้ในการเพ่ิมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนไทยและ ส่งเสริมให้เยาวชนไทย
กลายเป็นชาวเน็ตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งนี้ผู้ทำการวิจัยคาดว่าระดับการมีส่วนร่วมทางพลเมือง
ของเยาวชนไทยในปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับต่ำและเพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน
ไทยนั้นจะต้องได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาบัน การศึกษา ผู้ปกครอง 
และภาครัฐ  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
ใช้การทดลองบนกลุ่มปิดของ Facebook เพ่ือสังเกตุและบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมเมื่อได้พบเห็น
เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อวัดระดับการมีส่วนร่วมทางสังคมในอินเตอร์เน็ต
ของเยาวชนไทย และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เข้าร่วม 4 คน เพื่อเก็บ
ข้อมูลปัจจัยและแรงจูงใจที่เอื้อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมทางสังคมในอินเตอร์เน็ต จากนั้น
ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาเรียบเรียงและวิเคราะห์หาข้อสรุปต่อไป 

ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนไทยมีส่วนร่วมของพลเมืองในระดับต่ำ มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมออฟไลน์และออนไลน์ของพลเมืองซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบ การ
ตระหนักถึงปัญหาที่มีอยู่ ความเชื่อในความสามารถของตนเอง การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ โอกาสใน
การเข้าร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม รางวัลที่ได้รับในการเช้าร่วมกินกรรมที่ช่วยเหลือสังคม และ
แบบอย่างที่ดี ปัจจัยเหล่านี้สามารถสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าร่วมในกิจกรรมออฟไลน์ออนไลน์ที่
ช่วยเหลือสังคม ในการสร้างพลเมืองให้มีส่วนร่วมบนออนไลน์และออฟไลน์ของเยาวชน ทางผู้วิจัย
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แนะนำให้ใช้แนวทางการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างเยาวชนชาวเน็ต
ที่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยใช้วิธีปฏิบัติการ ‘ACTION’  
 

คำสำคัญ: พลเมืองบนอินเตอร์เน็ต ส่วนร่วมของพลเมือง พลเมืองที่มีส่วนร่วมทางสังคม การรวมพลัง 
โซเชียลมีเดีย อินเตอร์เน็ต  

  

Introduction  

Social movement is an important part of bringing and creating changes in 

society to be better in many ways such as education, health, work, equality, politics, 

government, religious, and etc. Social movement can be defined as a large group of 

people who gather together in order to bring about or obstruct social, political, 

economic or cultural change. However, social movement will not be successful if 

people are not recruited or if there is a small number of participants (Meyer, 2014). 

The development of technologies in the present such as social media including 

Facebook and Twitter can be channels for recruiting people to take parts or participate 

in social movements due to the functions of social media; friends, acquaintances, and 

family members can add friends (or follow) each other to see posts and updates of 

other social media users. 

Despite the improvement of social media functions and its adaptability, many 

countries are facing the decline of civic engagement. The expansion of the international 

evidence shows that citizens today’s liberal democracies practice less political 

involvement, have fewer voters, have less loyalty toward a particular party, and show 

low level of participation in civic society when compared with the past (Dahlgren, 

2007). In the discussion on sociology, a decline in civic engagement was expected to 

be caused by a fundamental generation shift (Zimmerman, 2000). According to 

research, the younger generation of Americans is less involved in social and political 

matters when compared to the “longer civic generation” who were born between 

1910 and 1940. To understand the different behaviors and attitudes between these 

two generations, social context is the key. Predecessors were raised during the 

economic deprivation of wartime, the great depression and the coalition of people to 
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reconstruct society (Davis, 2005). While the youth of today are raised up in a period of 

time where they have economic prosperity and developed society. Consequently, they 

miss a chance to participate in civic activities (Hooghe, 2003). 

In Thailand, according to research from Freedom House, the data shows 

Freedom of the Press in Thailand in 2017 that Thailand is one of the countries that is 

listed to be not free (Freedomhouse, 2018). Thailand got 77 out of 100 scores (0=Most 

Free, 100=Least Free). The score is divided into three parts, which are legal 

environment, political environment, and economic environment society (Soothill, 

1991). Therefore, Thai press and Thai media do not have freedom. They are controlled 

and monitored by the Government. As a result, the duty of raising awareness of public 

issues is not only the job of media anymore but also individuals. Hence, the Internet 

has become an important tool for these individuals to voice their opinions and 

concerns, to make people acknowledge the problems/ issues and ultimately make 

some changes in society since the Internet is the space where it is less controlled.  

There were some successful campaigns created by civic netizens that can prove 

that the Internet can be a tool to create civic engagement. Many online campaigns 

were created by Thai netizens and there were a fair amount of supporters and 

consequently, the government acknowledged and responded to the campaigns. For 

example, a successful campaign was from www.change.org. This campaign was created 

by Miss Sutatip Pakkaratadapong in 2014. The starting point of this campaign 

happened because there were many news presented about pets that were tortured 

and killed to death. Then Miss Sutatip took action by creating the petition online to 

gain support from netizens and successfully requested the Thai Government to write 

a new law for Animal protection and rights to punish those who harm or kill domestic 

pets. 

There were 68.22 million Thai people in 2017, 46 million Thai people were 

internet users which means 67% of Thai people are internet users (Inc, 2017). Even 

though, it seems that the majority of Thai people have adopted the Internet and there 

were some successful civic campaigns created by Internet users, but most Thai people 

have not fully utilized the Internet to create positive changes in society. According to 

the ‘Thai Internet users’ online activities in 2015’ by Electronic Transactions 
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Development Agency (Public Organization) Ministry of Information and Communication 

Technology (ETDA 2016), the statistic shows that most Thai people use the Internet 

mainly for their personal benefits; which are social media, searching, reading electronic 

book, entertaining (online TV, movies, and radio), sending and receiving emails, 

downloading (software, music, series, game), online gaming, online shopping, online 

banking, online booking, reading stock market news, online selling, and others. To 

understand Thai people’s attentions and interests on the Internet more, the statistic 
Google search queries from Hootsuite(Inc. 2017) shows that most Thai people have 

less interest in any topic and issue related to civic engagement or social movement 

but entertainment. The top keywords in google search were all about football, novie, 

music, and lottery. These statistical information and research results show that Thai 

people on the Internet are lacking the interest in civic engagement despite the 

potential the Internet has as a civic engagement tool.  

There were some research previously conducted regarding the online civic 

engagement, as listed below. 

1. Active netizens on Facebook: Case study of Indonesians’ online participation 
regarding the 2009 presidential election (Farsangi 2010). This research was conducted 

to investigate the quality of civic participation on Facebook during the 2009 presidential 

election in Indonesia. The result shows that the level of civic participation on Facebook 

is low. Facebook users were concerned about expressing their thoughts and opinions 

through posting and commenting on Facebook because their friends, family members, 

and coworkers can see those posts.  

2. Participation Barriers to Youth Civic Engagement in Social Media (Brandtzæg, 

Haugstveit et al. 2015) The results showed that the important barriers among young 

people to have civic engagement in social media were related to language, disbelief 

in contents, and privacy and time issues. These results suggested that the new 

communication models should have a clear goal and action-oriented engagement, and 

should focus on immediate feedback and dialogue. Moreover, it is also important to 

implement flexibility and easy forms of engagement when organizations want to 

support civic engagement in youth. For example, young people rarely read long-plain 

texts, while a short and engaging video is more interesting for them. 
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3. What Motivates Youth Civic Involvement? (Ballard 2014). The research found 

that beliefs and passion are the important sources of motivation and can increase 

youth civic involvement. Opportunity could also motivate youth to involve in civic 

activity. On the other hand, the lack of opportunity could be a barrier for them to have 

civic involvement. 

 4. Young People’s Civic Engagement in East Asia and the Pacific(EAPRO 2008) 

This research explored the state of youth engagement in East Asia and the Pacific. 

Focusing on the results from Thailand, it could be stated that Thailand had 

democratizing states, strong civil society and diverse types of youth civic engagement. 

Civic engagement in youth campaigns was prompted by a wide variety of institutes. 

However, youth programs have not been completely successful and prosperous due 

to the lack of funding, coordination and following-through. 

These related researches studied civic engagement; level, motivations and 

barriers in a similar context to this research. However, youth online civic engagement 

in the context of Thai society has not yet been explored. To effectively encourage 

online civic engagement among Thai youth, this research is conducted. 

 Therefore, the goal of this research is to understand the factors, motivations, 

and approaches that help to facilitate Thai Internet users, especially Thai youth who 

have not fully utilized the internet, to start creating positive movements in the society 

via the Internet and become civic netizens who would take part in improving society. 

Related theory and concept 

This research mainly conducted based on the theories and concepts listed 

below. 

1. Citizenship : The concept of citizenship is used to be the guideline for both 

experiment and interviews. Theodore Roosevelt once said good American citizen 

should do his full duties according to the potential of his ability or “Do what you can 

with what you have, where you are” The essence of being a good citizen is to be good 
at home. “No man can be a good citizen who is not a good husband and a good 

father” and “A man can not save his nation if his domestic life is undermined” 
(Roosevelt 2011). As Stated by Aristotle, “to be human is to be political, man is a 
political animal” Moreover, without citizens, there would not be a city or a state 



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีที่ 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563) 7 

(Libraries 2016). Therefore, citizens are the most important part of creating a society or 

a country. In addition, Aristotle also indicated that participation in public affairs is the 

most important activity of a citizen. Furthermore, he also suggested that a good citizen 

apart from being able to take civic responsibilities, should have the quality and ability 

to rule and to be ruled (Charoenmuang 2005). Therefore, to have a good society, there 

must be good citizens, who are responsible at home and outside of home. 

 2. Civic activeness/ Civic engagement : Civic activeness or civic engagement 

are voluntary activities that require citizens to vote, attend public meetings to solve 

public affairs, serve community works and discuss political issues. Theses activities can 

be deliberative and action-oriented. The engagement depends on individuals’ choices 
or collective actions. However, engagement levels vary according to individuals’ 
backgrounds including experience, education, income or how they convey the degree 

or seriousness of particular issues (Verba, Brady et al. 2002). The new forms of 

participation have changed its focus from institutional issues that affect the majority 

to more specific issues, which blur the line between public and private matters. The 

issues nowadays are becoming more personal and surrounding around identities and 

lifestyles issues such as quality of food or the emotional involvement with poor family 

living under the bridge (Bennett 1998). 

3. Qualities of civic netizens : Civic netizen’s action or involvement must be 
useful for individuals and society, thus they must be… 

   1) Take responsibility for their own actions: Use their liberty with 

responsibility.  

Do not fall under the influence of power or under the patronage of any 

person. 

2) Respect the rights of others: Do not exercise their rights to violate the 

rights of Others. 

3) Respect the differences in society: Accept the differences and respect 

others who are different from them. 

4) Understand the principle of equality: See everyone in society as equal 

regardless of economic status or education level. 

5) Act in accordance with the rules and laws: Do not take any action to 

solve any issue that will violate the laws. 
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6) Have social and public responsibility: Realize that they are a part of 

society and give their contribution to society that does not cause problems.         
  

Objectives  

1. To study the level of online civic engagement of Thai university students.  

2. To find the factors and motivations for creating Thai young civic netizens.  

3. To find out the approaches for creating Thai young civic netizens.  

 Research methodology  

  This research utilized both quantitative analysis; experiment, and qualitative 

analysis; interview, to find out the level of civic engagement of Thai netizens, find out 

the approaches that help to facilitate netizens to become active civic netizens and 

discuss how to motivate netizens to continue further participation and civic 

engagement. Therefore, there were two parts of the research, which were experiment 

and interview.  

 1. The experiment was carried out by using Facebook closed group. Thirty 

Assumption university students were recruited and invited into a designed Facebook 

close-group to participate unwarily that they were parts of the experiment. Facebook 

was selected as a medium in this experiment because it has the highest number of 

social media users in Thailand, which is as much as the number of Thailand’s Internet 
users. University students were selected to be participants because they are in the 

biggest age group of Facebook users; around 14.8 million Facebook users are between 

18 to 24 years old (Limited, 2017). After all participants joined the group, various 

contents were posted on Facebook closed group which were based from ‘The 10 most 

critical problems in the world, according to millennial’ including climate change / 
destruction of nature, large scale conflict / wars, inequality (income, discrimination), 

poverty, religious conflicts, government accountability and transparency / corruption, 

food and water security, lack of education, safety / security / well being, and lack of 

economic opportunity and unemployment (Loudenback, 2018). To record and analyze 

the experiment results, a checklist was created to measure the level of civic 
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engagement, factors, and motivations to facilitate civic engagement of netizens in 

Facebook closed group. The responses and actions of 30 participants were observed 

and scored based on numbers of their exposure, like, comment, and share.  

 Experiment Measurement 

 Level of civic engagement on the Internet is measured by using 10 checklists, 

to record and score the activities done by the participants during the experiment 

period. For each checklist, participants were given a score of 0 to 3. The total score 

each participants get, indicates their Level of civic engagement on the Internet, which 

is divided into 3 levels based on the following criteria: 

 

 2. The interview was carried out to study the level of individuals’ civic 
engagement on social media and find out the factors, motivations and approaches 

that facilitate them to become civic netizens by interviewing university students who 

are civic netizens and non-civic netizens and also interview a scholar who has expertise 

about civic engagement and a netizen who is civically active on the Internet and social 

media. The interview was divided into two groups, one for students and the other one 

for civic netizen and expert.  

Group1: Four students who are Communication Arts students from Assumption 

University, Thailand. The students were selected to be interviewees 

based on their scores from the experiment testing their levels of 

civic engagement and their genders. Two students with the highest 

scores consisted of one male and one female (Ms. Aksornlak 

boonyasitt  3rd year, and Mr.Tammachart Sangsawat 3rd year) and 

the two lowest scores consisted of one male and one female (Mr. 

Suppawat Sangsuvarn 4th year and Ms. Donchanok 

Chattongchakul 4th year.) 
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Group2:    - One scholar who has expertise in netizen and civic engagement - 

Ms.Sutatip Pakkarahdahphong is an active netizen who had 

created an online petition on www.change.org to request support 

for animal rights and protection.        - One civic netizen who actively 

involved in civic activities on the Internet - Assoc. Prof. Ousa 

Biggins, Ph.D. is a professor at the National Institute of Development 

Administration who has knowledge and has done much research 

and studies relating to netizens and civic engagement of Thai 

citizens.  

The questions were based and adjusted from a set of questions in the regional 

study conducted by UNICEF; Young People’s Civic Engagement in East Asia and the 
Pacific (EAPRO, 2008). Then results and answers from experiments and interviews were 

summarized, analyzed, and compared to find out approaches to create civic 

engagement for netizens.  

Results and Discussion  

Level of Civic Engagement 

 The total number of experiment participants were 30 students; 17 participants 

were male (56.67%) and 13 participants were female (43.33%). Out of all participants, 

11 participants (36.6%) were fourth-year students, another 11 participants (36.6%) were 

beyond the fourth year students, 6 participants (20%) were third-year students, and 2 

participants (6.67%) were second-year students. There were no First-year students 

among the participants. There were a total of 23 civic content posts posted on 

Facebook closed-group. Majority of participants saw more than 12 civic-content posts 

in Facebook closed group; 15 participants (50%), 13 participants (43.33%) saw less than 

12 posts, and 2 participants (6.67%) saw all 23 posts. 

 There were 28 participants (93.33 %) who did not interacted with any posts by  

liking or other kind of emoticons (heart, laugh, wow, sad, angry), in the Facebook closed 

group and 2 participants (6.67%) interacted with the posts 1 to 2 times within 3 months. 

Apart from liking the post, all 30 participants (100%) did not write any comment in any 

post in the closed group. Moreover, all 30 participants (100%) did not share any post 
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from the Facebook closed-group on their personal walls. However, there were 6 

participants (20%) shared 1 to 2 posts related to civic engagement from other sources 

on their personal walls and 4 participants (13.33%) shared 3 to 4 posts and 20 

participants (66.67%) did not share any post related to civic engagement. As for 

initiative action, 1 participant (3.33%) initiated 1 to 2 post(s) related to civic engagement 

on personal walls, and 29 participants (96.67%) did not initiate any post. 

 In conclusion, after collecting participants scores in the experiment, all 

participants in this study have low level of civic engagement. The participant with the 

highest score got 12 out of 30 points, which falls in the group of low engagement. The 

rest of the participants got the scores lower than 6 points. The majority of 

participants(10 participants) got 2 points out of thirty points. 

 

Factors and motivations facilitating civic netizens  

All 30 participants in the experiment have low level of civic engagement. In 

addition, all 4 students from the interview have participated in offline activities as the 

requirements for school projects. All students want to continue participating in civic 

activities if they have time and if it is convenient to participate. Moreover, students 

with higher civic engagement scores would like to be informed regularly about civic 

activities and prefer civic activities to be promoted via social media or application on 

mobile phones. While, students with lower civic engagement scores prefer civic 

activities to be promoted with entertaining content, which includes giving away prizes, 

playing games or having celebrities promoted the activities. Friends and family are also 

important motivations for two students with higher scores to participate in civic 

activities. They like to do activities with people they know. Two students with lowerer 

civic engagement scores can be motivated by the convenience of time, weather and 

the good feeling after the activities, they will continue doing the activities again. All 

students have role models, which are their friends, successful alumni, and parents. 

However, only friends and parents can motivate them to engage in civic activities.   

The netizen who were interviewed, hinks media should set examples or role 

models to show and make kids understand the consequences of doing good things 

and bad things. Moreover, the scholar thinks that media can also help to promote civic 
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activities by presenting short, and precise information, which is easy to understand, 

such as short video clip, info-graphic. The scholar also adds that factors such as 

education, environment, friends, and family are important to motivate youth to 

participate in civic activities. Besides, education is the most important factor to make 

people interested in participating as some subjects at school can provide youth 

knowledge and teach them about morals, ethics, civic duty, and citizenship.   

  

Factors obstructing civic netizens  

All students have experienced some difficulties when participating in civic 

activities, which are uncontrollable such as school schedule, time availability, weather, 

long process of contacting and getting approvals from the university and from 

organizations, and the lack of their ability to help, and financial support. They don’t 
believe in their abilities to change or help in civic activities without the help and 

support from adults or university.  

The netizen has been facing a lack of support from the government. Without 

the support and response from the government, social issues or problems would have 

not been changed.  

The scholar thinks that youth mainly use the Internet for their entertainment, 

online sexting chat, cyberbullying such as posing negative comments and these can 

be obstructing factors that prevent them from learning about civic activities. In 

addition, the scholar believes that the way media present Thai youth in negative 

images has effects on youth’s decision in participating in civic activities as well.   

 

Discussion  

All 30 Assumption university students who participated in the experiment have 

low level of civic engagement. The result of this research conforms to the result from 

the research; Active netizens on Facebook: Case study of Indonesians’ online 
participation regarding the 2009 presidential election. The investigation of the quality 

of civic participation on Facebook during the 2009 presidential election in Indonesia 
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shows that the level of civic participation on Facebook is low (Farsangi 2010). This 

proves that many countries including Thailand are facing a decline in civic engagement 

level of their citizens.  

  This research found that youth would have online civic engagement if they 

have participated in offline civic activities and they would like to invite friends and 

family to support or participate with them. Furthermore, online civic engagement can 

also lead them to have both offline and online civic engagement. If youth saw civic 

posts on their Facebook posted by their friends, they would want to either share, like, 

and comment or would participate in offline civic activities. Therefore, to make youth 

have strong online civic engagement or becoming civic netizens, youth should have 

both offline and online civic engagement. In addition, internal and external factors that 

mainly affect youth to participate in online and offline civic activities are education, 

youth sense of responsibility, how parents raise their kids, opportunities to participate, 

company of friends and family to civic activities, awards, role models, realization of 

existing problems, and belief of self-ability to solve problems.  

  The results of this research are related to a research ‘Voice and equality: civic 

voluntarism in American politics’(Verba, Brady, and Schlozman, 2002), which stated 
that, ‘Engagement levels vary according to individuals’ backgrounds including 

experience, education, income, or how people convey the degree of seriousness of 

particular issues’. From the interview, all students have participated in offline civic 
activities from service-learning and graduating projects provided and arranged by the 

university. Therefore, schools and universities play an important role in introducing 

them to know and to participate in offline civic activities. In agreement with the result 

above, scholar also supports this statement by explaining how education such as ethic 

classes and service-learning can teach youth to know their civic role, moral, and ethic. 

As Delhi said, “Education is essential for citizenship”. (Delhi, 2012) Dobson also stated 
“Education is one of the most important factors in creating good and active citizens. 

Many countries with actively civic citizens have learned civic education in their early 

age” (Dobson, 2003). The scholar from the interview in this research also supported 
that education is another source of knowledge when youth can learn about civic 

engagement.  
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GPAs also affect the scores of youth civic engagement in this research study. 

Students with higher GPAs have higher civic engagement scores and students with 

lower GPAs have lower civic engagement scores. This result is relevant to what 

Theodore Roosevelt said; ‘American citizen should do his full duties according to the 
potential of his ability or “Do what you can with what you have, where you are”.’, and 
‘A man cannot save his nation if his domestic life is undermined’ (Roosevelt, 2011). 

Thus, students with a higher sense of responsibility tend to have more civic 

engagement level according to this research study result.  

  There is another significant point to be noted. Both students with higher civic 

engagement scores have parents who work in company and governmental office, while 

the other two students have parents who own businesses. This can be interpreted that 

the parents with different career paths may have different ways of raising their children 

and the amount of time spending with their kids. Moreover, the scholar also mentioned 

in the interview that the way parents raise and teach their children is very important 

in creating youth to have a high level of civic engagement. It is the responsibility of 

parents to make their children become moral and have a sense of citizenship. 

Therefore, parents should start teaching their children about civic engagement at an 

early age. However, this notion needs further study to make any valid assumptions.  

  In addition, youth will be more likely to participate in civic activities if they have 

opportunities and especially if time of participation is not conflicting with the time of 

their study. So, civic activities can be their priorities when they are free from schools 

or universities.  

  The company of friends and family to participate in civic activities can be a 

great factor that lead youth to have offline and online civic engagement. Youth like to 

have a company that they are familiar with, to join them in civic activities. Moreover, 

they would share content or posts on social media if they have the opportunity to 

join and if they would like to invite friends and family members to participate.   

Giving youth rewards from participating in civic activities such as certificates can 

be another great factor to make youth participate especially for those who never or 

rarely participate. As stated by students from the interview, having great profiles 
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especially certificate can be another source of their credibility when they apply for a 

job.  

  Role models such as friends and celebrities are important to create civic 

engagement in youth. Friends who usually participate in civic activities can show that 

youth can also help and be useful for society. Civic netizen and scholar also said that 

role models such as celebrities can be good examples for youth especially when they 

participate in civic activities, the stories or news about the participants should be 

promoted.  

  Lastly, to start participating in civic activities, youth must be aware of the 

existing problems in society. To make youth aware of the problems, social issues 

should be promoted by organizations and media. When the problems are recognized, 

youth also needs to believe in self-ability to solve the problems or to be a part of the 

process in solving the problems. Thus, it is very important that existing problems are 

presented and recognized by youth. Moreover, youth should be encouraged and be 

reminded by friends, teachers, and parents that they have abilities to solve the 

problems in the society.  

  The factors mentioned above are important factors that help create 

motivations for youth to have civic engagement offline and online civic engagement. 

Therefore, to motivate youth to have civic engagement, these factors should be 

created and supported by all parties including youth, parents, schools, universities, 

government, organizations, media and etc. In addition, barriers that obstruct youth to 

become civic citizens and civic netizens are spending too much time on the Internet, 

long process of creating or joining a campaign, time consumption, lack of opportunities, 

disbelief of self-ability and power, lack of information, weather, lack of resources and 

support from the government, and how media present youth. These obstructing 

factors could be eliminated and prevented with the cooperation of all parties; youth, 

parents, schools, universities, government, organizations, and media.   
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Approach to create Online Civic Engagement Process   

  Cooperative Approach: ACTION  

To create youth offline and online civic engagement, all parties including 

parents, educators, government, organization, media, and youth should cooperate to 

create facilitating factors to create motivations for youth to participate in offline and 

online activities, Furthermore, they should also work together to reduce or eliminate 

barriers that obstruct youth to have civic engagement. Therefore, the ACTION 

cooperative approach is recommended to be used to gain important factors to 

facilitate civic engagement and also eliminate obstructing barriers to civic engagement. 

Each letter in the word ACTION represents action for each party to practice.  

A = Assistance by government (funding)  

C = Confidence by youth  

T = Teach civic engagement by school/ university  

I = Introduce civic engagement by parents  

O = Organization’s active promotion  

N = New way of communication by media  

The first letter, A stands for ‘Assistance by government’. Government should 
support youth civic activities by funding and following up until youth civic activities are 

successful. Proper amount of funding should be distributed to support youth civic 

campaigns in order to create more opportunities for youth to participate and to 

increase the success rate of youth civic campaigns. Moreover, the government should 

follow up each campaign by and should give any cooperation until the campaigns are 

successful. Having more opportunity and more success rate of youth civic campaigns, 

leads to more motivation youth would have to participate in civic activities offline and 

online. 

The second letter, C stands for ‘Confidence by youth’. Youth must be 
confident and see positively toward themselves, especially their abilities to help 

society. When youth have positive thinking toward their abilities, then they will have a 
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sense of empowerment, which can lead them to have feelings that they can control 

their own destiny and achieve personal and organizational goals. If one self believe in 

his ability, it is predicted to boost motivation to participate in civic activities 

(Hassanpoor, 2012).  

The third letter, T stands for ‘ Teach civic engagement by school/university’. 
Schools and universities should teach youth about civic engagement in their early ages 

and should continue teaching until Bachelor’s degree level. Therefore, school and 

university should aid and provide them practical activities to participate such as service 

learning or volunteer jobs in every year. In agreement with a related research service 

learning will make youth learn by engaging in meaningful service to their schools and 

communities. Therefore, students will have a chance in applying academic skills to 

solving real- world issues, linking established learning objectives with community 

needs.  

The fourth letter, I stands for ‘Introduce civic engagement by parents’. Parents 
should introduce their kids to civic activities at their early ages in order to build a strong 

sense of citizenship and civic duties. However, the level of civic engagement of each 

person still relies on individual responsibility. Therefore, parents must be able to teach 

their kids to be responsible with all things they do. Youth must have high 

responsibilities at what they are doing at home and at school such as house chores, 

and school homework or projects so they will have enough time to do what they are 

supposed to do and have the service minds to be responsible as civic citizens and 

netizens. Furthermore, parents should aid their children to participate in civic activities 

when their kids have interest or want to participate in civic activities by assisting, or 

participating with their kids.  

The fifth letter, O stands for ‘Organization’s active promotion’. Organizations 
should promote themselves and state what they need such as details about the 

organizations, locations, opening hours, and what kinds of support they need and make 

the information accessible for everyone especially for youth. This would help giving 

youth the idea of where they can go and what they can do to help. It is recommended 

that the information should be available online for more effective communication. 

The information online would also encourage youth to share about civic activities 
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online rather than only remaining offline. In addition, the organizations may work with 

each other to create bigger platforms that gather all information about civic activities 

such as website or application. Moreover, giving rewards such as certificates to youth 

who participate in civic activities is recommended. Receiving certificate could motivate 

youth to participate more, since they would feel proud and the certificate could 

improve their portfolio for future career and education.  

The sixth letter, N stands for ‘New way of communication by media’. Media 
should promote about civic activities more often so that youth can get information 

and continue participating furthermore. According to the research findings in this 

research and Participation Barriers to Youth Civic Engagement in Social Media 

(Brandtzæg, Haugstveit et al. 2015), media should focus on using the new way of 

communication, which provides a clear goal and action-oriented engagement, and 

should focus on immediate feedback and dialogue. Furthermore, it is also important 

to implement flexibility and easy forms of engagement. For example, young people 

rarely read long-plain texts, while a short and engaging video is more interesting for 

them to learn and know about civic activities. Moreover, media should present a more 

positive image about youth, to reduce youth’s negative thoughts about themselves so 
they can see themselves more positively and be more confident in their abilities. In 

addition, to make youth interested in civic activities or social issues online and offline 

that are not directly affect them, media should promote those activities and social 

issues by creating trends on social media. Consequently, it will create more 

opportunity and more motivation for youth to participate in civic activities. 

  

Limitations  

This research experiment result is only suitable to apply to youth who use 

Facebook as their main social media channel and youth who concern more about 

national or international issues. The method of this experiment on Facebook to check 

the level of civic engagement of 30 students that were recruited from Assumption 

University might not be applicable to all Thai youth. Even though students are from 

different backgrounds but they are from the same faculty, therefore, their opinions 
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and attitudes might be in the same directions. Thus, this research results and 

approaches might not be able to apply directly to all youth who study at different 

levels of education and different faculties. Furthermore, those civic posts that were 

posted in the closed group were controlled and selected by the researcher thus, 

students might feel that the issues are far from them and not affecting them. 

 Moreover, the answers from the interviews may not be representatives of 

opinion and attitudes for all Thai youth. Although it could help portraying how civic 

engagement levels of Thai youth differ due to different factors.  

  

Conclusion  

There are multiple factors affecting Thai youth’s decisions in joining offline and 
online civic activities, which consist of internal and external factors. Internal factors 

include responsibility, realization of existing problems or issues, and belief on self-

ability. External factors include education, parenting, opportunity, company to civic 

activity, award, and role model. These factors can create motivations for youth to 

participate in offline and civic activities. To make youth become civic netizens, all 

parties including parents, educators, government, organization, media and youth 

should be involved in the ‘Cooperative Approach: ACTION’ to create facilitating factors 

which lead to motivations for youth to participate in offline and online civic activities 

and reduce barriers that obstruct youth to become civic netizens.  

 

Future Study 

 There are many ways to develop and expand the knowledge from this research 

to get more accurate results of levels of youth civic engagement, their factors and 

motivations to participate, and approaches to make them participate and continue 

participating in the long term. The first way is to check levels of youth civic engagement 

more accurately by recruiting more students from many schools or universities, from 

different regions of Thailand to represent the number of Thai youth. Moreover, 

researchers should explore civic engagement participation of Thai youth from both 
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offline and online of participations. The second way is to explore if parents’ attributes 
and the ways of raising their children have any influence on youth civic engagement 

level, researchers might conduct a research study that includes information from both 

youth and their parents, to see the relationship between levels of youth civic 

engagement in different household environment. The third way is to test the 

approaches to create civic engagement in youth, researchers might conduct 

experimental research on Thai youth. The research should contain two groups of youth 

to be examined. One group should remain in normal environment, while the other 

group should be in a controlled environment where parents, schools/universities, and 

organizations would cooperate and support youth to participate in civic engagement. 

The experiment should take a long period of time to get more accurate results. After 

the experiment period is over, youth from both groups should be given a test to 

measure their levels of civic engagement and the results should be compared. 
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Nation Branding Based on Semiotic Analysis 

: A Case Study of Thailand Brand 
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กรณีศึกษาแบรนด์ประเทศไทย 

Krit Hongjanya3 

Asawin Natepokaew, Ph.D.4 

Kanjana Kaewthep, Ph.D.5 

Abstract 

This research aims to study and propose Thailand brand model based on 

semiotic analysis which covers six dimensions of national competitive identities: 
people, culture, product, tourism, investment and governance. The construction of 

Thailand brand model would greatly contribute to the strategy of Thailand 

development by prioritizing importance of each national identity in the contexts of 

value, image and reputation.  

A mixed method is employed to analyze key variables and effects. Qualitative 

method consists of content analysis of the National Economic and Social Development 

Plans (NESD), and in-depth interview of 52 key informants from academicians, 

practitioners, and brand experts. The data set of this part is used in questionnaire 

design and semiotic discussion. Quantitative method is brought to generalize results 

from 1500 samples (Thais -700 samples and foreigners - 800 samples) to a model of 

Thailand brand by confirmatory factors analysis for future brand management.  

The research finding reveals that among six competitive identities of Thailand, 

the perception toward image of people, tourism and investment are respectively the 

most statistical significance to the whole image of Thailand brand. Generosity, diversity 

and opportunity are positive brand attributes. In semiotic communication, the most 

memorable symbols representing Thailand brand consist of Thai foods, Thai king, and 
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Thai Buddhism. The archetype of Thailand brand is composed of Friend, Jester and 

Explorer. For country model, 40.28 percent of Thai respondents select Japan as model 

for Thailand brand development with reasons of city cleanliness, and civic 

responsibility. Participation of all stakeholders and efficient leadership are critical 

success factors to enhance those positive images and solve many negative images 

from long-accumulated problem in Thai society such as social inequality, corruption, 

and pollution.  

 

Keywords:  Nation Branding, National Competitive Identity, Thailand Brand, Semiotic 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและนำเสนอรูปแบบแบรนด์ประเทศไทยผ่านการวิเคราะห์
ทางสัญวิทยาครอบคลุมมิติที ่สำคัญ 6 ด้านของอัตลักษณ์การแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 
ประชากร วัฒนธรรม สินค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และ การเมืองการปกครอง การประกอบสร้าง
รูปแบบแบรนด์ที ่ได้จากงานวิจัยชิ ้นนี้อาจช่วยส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้วยการจัดลำดับ
ความสำคัญของอัตลักษณ์การแข่งขันของประเทศในแต่ละด้านในบริบทเชิงคุณค่า ภาพลักษณ์ และ 
ชื่อเสียงประเทศ ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือ
วิเคราะห์ตัวแปรที่สำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น การวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหาจากนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก
จำนวน 52 ท่านจากกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักปฏิบัติ และกลุ่มนักสื่อสารแบรนด์ ชุดข้อมูลจากงานวิจัย
เชิงคุณภาพถูกนำมาใช้ออกแบบสอบถามและอภิปรายผลเชิงสัญญะวิทยา ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณจะ
นำผลลัพธ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1500 คนประกอบด้วยชาวไทย 700 คน และชาวต่างชาติ 
800 คน มาสร้างรูปแบบแบรนด์ประเทศไทยด้วยวิธการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อการ
บริหารจัดการแบรนด์ในอนาคต ผลการวิจัยสำรวจปัจจัยทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านประชากร การท่องเที่ยว และ การลงทุน มีความสำคัญเชิงสถิติต่อภาพรวมแบรนด์ประเทศไทย
มากที่สุดตามลำดับ ความเอื้ออาทร ความหลากหลาย และ โอกาส เป็นคุณลักษณะเชิงบวกของแบ
รนด์ประเทศไทย และ ในการสื่อสารเชิงสัญวิทยาพบว่า สัญลักษณ์ที่อยู่ในความทรงจำมากที่สุด 
ประกอบด้วย อาหารไทย พระมหากษัตริย์ไทย และพุทธศาสนา ต้นแบบแบรนด์ประเทศไทยที่กลุ่ม
ตัวอย่างรู้สึกสัมผัสได้ ประกอบด้วย มิตรภาพ ความสนุกสนาน และ การผจญภัยสิ่งแปลกใหม่ ส่วน
ประเทศต้นแบบแบรนด์ประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยร้อยละ 40.28 เลือกประเทศญี่ปุ่น
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาแบรนด์ประเทศไทยด้วยเหตุผลความสะอาดเรียบร้อยของเมืองและ
จิตสำนึกรับผิดชอบของพลเมืองต่อส่วนรวม ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาวะผู้นำที่มี
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ประสิทธิภาพ คือ หัวใจสำคัญการของพัฒนาแบรนด์ประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก 
และ แก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบจากปัญหาที่สะสมมายาวนานในสังคมไทย เช่น ความไม่เสมอภาคทาง
สังคม ทุจริตคอรัปชั่น และ มลพิษ เป็นต้น   

คำสำคัญ:  การสร้างแบรนด์ประเทศ อัตลักษณ์เชิงการแข่งขันของประเทศ แบรนด์ประเทศไทย การ
วิเคราะห์เชิงสัญญะวิทยา  
 

Introduction 

           In an era of brand consumption, many countries around the world are 

perceived as brands which many governments of those nations have built their good 

reputation to compete with one to another to attract tourists, investors and talented 

people. Japan and South Korea are good examples to use nation branding inside and 

outside their countries. Nevertheless, a large number of literature reviews on nation 

branding have been mostly based on critique in various perspectives (e.g., Arvidsson, 

2006; Castells, 2004; Fan, 2006; Niesing, 2013; Papadopoulos, 2004; Widler,2007). Thus, 

the shortage of a practical knowledge on nation branding is inspiration to this research 

because the policy makers and marketers need guideline rather than those critique. In 

this sense, it has been widely proved that semiotic communication supports nation 

branding. London Eyes is a good example of sign production for Cool Britannia. 
Esplanade is also built to be a message of Creative Singapore (Ooi, 2008). New Zealand 
repositions its image as 100%Pure to promote to its authentic goods and film tourism. 
South Korea announces that Korean Pop Culture reaches the top list of the most 

favorite nations. South Africa employs a campaign of “Alive with Possibility” to build 
harmony in the country. Those countries have addressed that it is worthwhile for 

nation brand investment. Looking back to Thailand, Vimolsiri (2017) indicates that 

Thailand has encountered several problems and challenges in social and economic 

structure. Prostitution, deforestation, pollution, traffic congestion, death on road 

accidents, poor education, and corruption have still remained serious problems in Thai 

society. Hence, the use of the nation brand may be necessary to create a clear picture 

for general people’s understanding to achieve security, prosperity, and sustainability. 
However, the study of nation brand is quite complicated and needs holistic analysis. 

Consequently, signification of this research is an attempt to investigate all six national 
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competitive identities as fundamental to build Thailand brand model and to find a 

perception between what Thailand wants to be seen (identity) and how it is seen 

(image).  

 

Research objectives 

Hence, the objectives of this research are; (1) to examine key components of 

Thailand branding, (2) to evaluate perception of Thai citizens and foreigners to image 

of Thailand, (3) to propose a model of Thailand brand and an appropriate semiotic 

communication. 

 

Literature Review 

It is generally accepted that the definition of brand depends on the perspective 

and background of academic scholars or marketers (Heding, Knudtzen, & Bjerre, 2009). 
For a nation brand, Anholt (2007) defines it in dynamic concept which has a boarder 

meaning than territory, destination, state or country. Hankinson (2004) distinguishes 

that while nation marketing considers the country as a unit of production space, nation 

branding emphasizes the country as a unit of good reputation. In study of Kaneva 
(2011), she underlines three approaches of nation branding: (1) technical-economic 

approach focusing on commercial growth, (2) political approach focusing on public 

diplomacy and soft power, and (3) cultural approach focusing on cultural consumption. 

All in all, this paper employs those three concepts with the following three theories 

as fundamental of research methodology.   

1). Theory of Nation Brand Asset Valuation: Yong & Rubicam Advertising Agency 

develops the brand asset valuation model [BAV] to assess a brand’s meaning and 

achievement which is constructed by four components: Differentiation, Relevance, 

Esteem and Knowledge. In a cluster analysis over 100 separate countries, the BAV 

model can reflect perception of consumers about nations into the nine positioning 
perceptions: 1) Trusted class 2) Innovation, 3) Down to Earth 4) Superior Quality 5) 

Leading performance 6) Unapproachable 7) Easy Going 8) Welcoming and 9) Authentic. 

Y&R reveals that there are three types of successful nation branding: superior quality, 

welcoming country and innovation. Additionally, Y&R employs the archetype model 



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีที่ 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563) 27 

to define a nation brand as human personality. The model comprises 15 Archetypes 

from the four domains (thought, emotion, energy, and substance). Fifteen archetypes 

for example the Hero will have its outstanding domain but it can proportionally 

combine with other domains.  

 2). Theory of Nation Brand Hexagon: Anholt (1998) develops this theory by 

indicating six national competitive identities as communication channels to the global 

visitors, investors and media. These six national identities include people, product, 

culture, tourism, investment and governance. Anholt (2007) emphasizes that national 

identity must be competitive but simple under three properties: attraction, transfer 

and voice power. For each competitive identity, tourism is the broadcasting channel 

to promote the country image to the world, leading to a flow of human, culture, and 

investment from global to local perspective and vice versa. Culture is a soft power for 

instance Hollywood industry. The concept of cultural tightness–looseness [CTL] will 

assist the marketers to audit cultural strength of a nation (Li, Gordon, & Gelfand, 2017). 
People consists of the two layers; the daily-life base such as good citizenship and the 

work-life base such as productivity. Citizens carry symbols of their nation when they 

are either host or guest. Product is related to the country of origin [COO] where product 

and service are made in. If consumers know a little about product, they will employ 

the halo construct from the country image in their purchasing decision (Terpstra & 

Sarathy, 2000). Investment herein means the attractiveness of a nation to pull the 

foreign direct investment [FDI] into its country. United Nations (1997) finds that the 

image building is critical to attract foreign investment. Governance is a social identity 

based on political ideology. It should be noted that not all of national identity can be 

branded. Nation branding is thus a process of selecting the most attractiveness out of 

many common ones for image construction. Country stakeholders, especially the 

governments, have their duty to construct symbolic-meanings to match the perception 

and reality (Anholt, 2007; Dinnie, 2008).  
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Figure 1. Relationship diagram showing brand identity and brand image 

Source: Adaptation from Keller (2003): Nation brand identity and image from 

association and differentiation 

3). Semiotic branding theory: semiology has been applied to a sign system of 

language and philosophy by Saussure (1857~1913), and Peirce (1839~1914), 

respectively. Eco (1976) identifies signs as ecological system in the relationship 

between the signifier and the signified in connotative meaning. Chandler (2007) 

pinpoints that connotation is important to the meaning construction in the human’s 
mind. Barthes (1972) adds that myths are the imagined production from culture and 

media that deliver meanings through sign system which may or may not be consistent 

with the reality but the meanings have influenced to the attitude and belief of the 

message’s receivers. Thus, semiotic branding will be applied in a signifying operation 

that connects the inner self-perception with an outer image through meaning 

production (Fiske, 1990). The binary analysis of structural semiotics has an important 

implication for branding characterized by similarity and differentiation such as young 

and old. Oswald (2012) states that brand strategy should employ the semiotics to the 

full spectrum of the branding processes. Floch (2001) mentions that the “semiotic 

square,” can reduce complexity of meanings to three oppositional relationships: 
contradiction (good vs. bad), contrast (black vs. white), and complementarity (bad boy 

who saves a girl.).  

All of three theories are considered as supplementation from one to another 

in nation branding process from awareness, to satisfaction, and loyalty. As mentioned 

earlier, nation branding is large and complex unit of study and thus above 

multidisciplinary knowledge is important to understand the following framework of 

research methodology.  
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Research Methodology 

 The mixed method is applied in this research. Research on 12 plans of the 

NESD plans from 1961-2021 is conducted to understand sources of Thai identity 

construction. In-depth interview with 52 key experts will help the researcher to 

understand opinions about image of Thailand. The result of qualitative method will be 

developed to design a semantic differential questionnaire. The result of numerical data 

is brought to describe perception of both Thai citizens and foreign visitors towards 

image of Thailand. Furthermore, the paper uses the confirmatory factor analysis to 

construct model of Thailand. The most impactful variables would be discussed in 

semiotic approach for Thailand brand communication. In research design, semantic 

differential questionnaire is portrayed for 7 scores rating, multiple choices and ranks. 

Before survey, both Thai and English questionnaires are tested for content validity with 

index over 0.80 in both item and scale (Mohajan, 2017). Reliability test passes score of 

0.78. According to Hair, Black, Babin, and Anderson (2010), the sample size of 1,500 

samples (700 Thais and 800 foreigners) passes the statistical requirement. Main 

hypothesis is whether there is difference between Thais and all nations in perception 

towards overall image of Thailand. For confirmatory factor analysis, data analysis will 

be processed through AMOS with many key criteria. The result from the test are 

presented in Table 1. 
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Table 1 Illustrates Model Fit Index Criterion and Result of the Test 

Indication Criterion 
Statistical 

Test 

Finding from 

the Analysis 

GFI 0 .90 (Byrne, 1994) .998 Passed 

AGFI 0.80 (Schumacker & Lomax, 2004) .978 Passed 

NFI 0 .80 (Byrne, 1994) .998 Passed 

CFI 0 .90 (Ullman, 2001) .999 Passed 

RMSEA .05 - .08 or 0 .05 (PCLOSE > .05) 
(Hoyle, 2012) 

.049 Passed 

RMR < .05 (Stieger, 1990) .006 Passed 

Source The researcher  

Results and Discussion  

         For qualitative research, the finding reveals the opportunity of Thailand brand 

and the competitive identity of Thailand from documentary research and opinions of 

52 key informants as follows;  

1) Thailand Branding Organization: Unlike South Korea, South Africa and etc., 

Thailand has never set up any organization to be solely responsible for image and 

reputation of the country. Moreover, there are complex structures in governmental 

offices which overlap one task. This managerial structure leads to lacks of efficient 

leadership and integration. A frequent change of Thai cabinets also causes to 

negligence and discontinuity of the policies such as Bangkok Fashion City. Most of key 

informants agree to support policy of Thailand branding by management of an 

independent-public organization under constitution that can gain budget from the 

government but work as much flexibly and creatively as private company.  

2) Thailand Branding Factors: Most of key informants believed that overall 

image of Thailand remains positive; however, there are lots of unsolvable problems 

and new challenges of each identity as follows;  
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For identity of Thai’s tourism: the NESD plans have continuously supported 
tourism as a way of opening country to the world. Thailand was a destination of the 

US military during Vietnam War (1955-1975) and this created a lasting legacy of sex 

tourism. Thai governments have mainly focused on basic infrastructure because they 

need an increasing number of foreign tourists. Hence, image of tourism would be 

dominated as value for money rather than premium destination. Tourism Authority of 

Thailand [TAT] has launched Amazing Thailand for two decades to strengthen positive 

image of natural beauty and diversity but it is difficult for TAT to delete negative images 

due to lacks of integrated collaboration. Positive identities of Thai tourism are still 

remarkable on welcoming, freedom, and diversity. However, negative identities 

simultaneously occur for instance unsafety, dirty and pollution. Many key informants 

raise up some critical problems affecting to Thai tourism such as image of cheap 

destination, a trading-off between natural resources and tourism revenue, poor 

maintenance of historical places, low multi-media technology for cross cultural 

presentation, and national service standard.  

For identity of Thai’s people: the NESD plans has transformed Thai agricultural 

society to be Thai industrial society since 1961 but the other side of the plans have 

created problems of high inequality of income, education, and justice. Many key 

informants agree that Thais are admired of friendliness, and generosity due to influence 

of Buddhism and agricultural society. Additionally, Thais tend to be a type of cultural 

looseness because the country has faced a few natural disasters. Hence, Thai people 

are easy goers and fun lovers. All of these have promoted an attitude of friendliness, 

generosity and flexibility but on the other hand this mentality gets Thais have less self-

motivated to overcome some hardships which are important to productivity and 

innovation. Many key informants agree that Thais have creativity but they lack 

endurance for a time-consuming success. Some of key informants also bring up the 

effects of stressful daily-life leading to violence and loss of Thai smiles. Materialism 

has pushed Thais to high household debts. It seems that the NESD plans have failed 

in the human-centered development, especially for education, productivity and 

globalized literacy.  

For identity of Thai’s culture:  The NESD plans have promoted uniqueness of 
Thai cultures which much of them have come from Buddhism, Animism, Monarchy, 
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and Agriculture. Thai culture is very well-known with delicacy and refinement such as 

food decoration, and art performances. Many key informants recommend the 

improvement of Thai cultural communication for foreigner’s understanding. They 
points out that the conflict between Thai traditionalists and Thai modernist also 

obstructs promoting Thai culture in global market because of no single direction. They 

mention that preservation of Thai culture should start from the fact finding on 

usefulness of what Thais would like to preserve but a decision of what is proper culture 

is quite sensitive. Some of key informants propose that Thai cultural preservation 

should be separated a form and a content. Heritage maintenance must be in a form 

to represent Thai long history. However, preservation of cultural content such as 

cultural value requires reformation of education.  

For identity of Thai product and services: the NESD plans has promoted 

industrial sectors since 1961 and this direction turns Thailand as manufacturing base 

for international brands. Hence, product quality with the label of made-in Thailand is 

trusted in range of global standard. However, Thai firms have generally exported goods 

as raw material, and semi-parts. By doing this, Thailand is not well known for finished 

goods and its own brand. Most of key informants still trust in Thai quality but they see 

Thai products lacking attributes of creative design and advanced technology. They 

propose that geographical indication (GI) would assist a promotion of Thai country-of-

origin in terms of authenticity, diversity, and trustworthiness. They argue that Thai 

brand dose not reach a reputation of superiority on global scale despite of the fact 

that Thailand has large variety of products and services. Thai jasmine rice should be a 

case study of Thailand branding to be promoted as the best-in-class of world rice 

category. If Thailand reach superiority of any single category, this reputation will extend 

to other categories of Thai products. 

For identity of investment: the NESD plans have promoted many incentives to 

draw foreign direct investment (FDI) but most of the funds come in to seek natural 

resource and low labor cost. After Thai government increased minimum wage to be 

300baht per day in 2013, many FDIs moved out their manufacturing bases to neighbor 

countries. To solve this problem, Thai government announced special incentives for 

digital and green industrial investment under scheme of Thailand 4.0 in 2017 and this 

plan successfully increased numbers of FDI registration. However, the real investment 



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีที่ 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563) 33 

has not yet come in as planned. Most of key informants agree that Thailand should 

be the most attractive country in South East Asia due to its strategic location but there 

are several problems drawing Thailand back for instance the unclear governmental 

policies, poor digital infrastructure, low productivity and English skills, high cost of 

labor, energy and transportation, and finally corruption. However, they all agree 

Thailand has good image of opportunity for business growth and image of easy-doing-

business country which has no restrictions in the manufacturing sector and export 

conditions.  

Identity of governance: the NESD plans have continued freedom of living, 

working and investing as the fundamental of the country development. Although 

limitation might occur during period of coups, it would be in short time. The plans 

have promoted the decentralized governance and income distribution but all of them 

look as though they have failed in this mission due to political negotiation and power 

structure. The country development is concentrated in Bangkok and major provinces. 

Consequently, the elite groups have taken advantage from the development much 

more than the mass. Individualistic politics culture is deeply rooted in Thailand and it 

gets the country repeated in vicious cycle of the patronage system, nepotism, 

corruption, inefficiency and coups. It is not easy to change this political structure 

because the elite groups (such as politicians and tycoons) still enjoy their power and 

law enforcement is strictly employed to the poor, not to the rich. However, the 

positive identity of Thai polity still consists of freedom, and peaceful country. They 

believe that democracy is still an answer of Thai society but it takes a certain period 

for Thai citizen to fully understand the true meaning of democracy.  

3) Thailand Branding Process: “Visit Thailand Year” was the first official tourism 
campaign to promote Thailand to the world in 1980 and since then TAT has continued 

the tourism promotion under Amazing Thailand which are very successful to draw 

foreign visitors to the country. Many people may consider that Amazing Thailand would 

be a slogan of Thailand brand but it is not actually aimed for that purpose. Looking 

back to two decades, the First Thailand Branding Project was unofficially initiated in 

2001 by Prime Minister Thaksin Shinwatra but the project went unnoticed. Prime 

Minister Abhisit Vejjajiva brought this idea back under Creative Thailand Policy in 2008 

but again the project discontinued due to political turmoil. After the military coup in 
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2014 to ease the political crisis, Thailand 4.0 seems to be a concept of branding 

Thailand as digital economy. However, there are many challenges for real operation. 

Many key informants argue that the past Thailand branding projects were done far 

differently from other successful countries. Thai governments never announced this 

project as national agenda. No single organization was established to run the project 

based on public participation. A few people knew this initiative concept and finally the 

project ended without result due to change of the government. Many brand experts 

mention that Thailand branding should start from awareness of vision and goal that 

the government plan for the country development. Formulating and communicating 

projects should be done by public and private collaboration for flexibility and 

creativity.  

For the quantitative research, the findings reveal the perception of Thai citizen 

and foreigners toward image of Thailand including the model of Thailand brand from 

confirmatory factor analysis as follows;  

1) Ranking statistics: Japan (40.28 percent) and Singapore (11.40percent) were 

the top 2 rank by Thai respondents to be a model of Thailand brand development. 

The reasons of selection are cleanliness and orderliness (20.00percent), high safety 

standard (12.00percent), discipline and social responsibility (11.00percent). For the 

most memorable symbol of Thailand, both of Thais and foreigners ranked the top 5 

symbols: Thai flag (21.60percent), Thai Buddhism (20.10 percent), Thai King 

(16.80percent), Thai foods (12.80percent), and Thai elephant (8.00percent) 

respectively. The top 3 archetypes representing Thailand brand are Friend 

(15.30percent), Jester (12.20percent) and Explorer (11.80percent).  

2) Inferential statistic: Table 2 shows that there was difference of perception 

towards all images of Thailand between all foreigners and Thais at statistical 

significance of 0.05 (2-tailed). Data showed that foreigners perceived a positive image 

of Thailand more than Thais did, except in factors of Thai tourism and Thai culture 

that foreigners averaged score of images slightly lower than Thais. 
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Table 2: Difference between Thai and All foreigners towards Image of Thailand 

Nation Mean SD T-test P. Value Difference 

Overall Image of Thailand      

   All foreigner 5.16 0.73 6.516 0.000* YES 

   Thai 4.58 0.94    

Image of Thai tourism      

   All foreigner 4.76 0.77 7.875 0.000* YES 

   Thai 5.32 0.83    

Image of Thai people      

   All foreigner 4.64 0.82 7.901 0.000* YES 

   Thai 4.26 0.87    

Image of Thai culture      

   All foreigner 5.20 0.82 -6.634 0.000* YES 

   Thai 5.65 0.96    

Image of Thai product      

   All foreigner 5.00 0.84 3.031 0.002* YES 

   Thai 4.21 0.85    

Image of Thai investment       

   All foreigner 4.71 0.80 8.068 0.000* YES 

   Thai 4.33 0.96    

Image of Thai governance       

   All foreigner 4.42 1.09 12.870 0.000* YES 

   Thai 3.60 1.35    
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3) Semantic differential statistic: Majority of Thais and foreigners have consensus 

on brand attributes of each identity with their positive perception as follows; 1) Identity 

of tourism: diversity of tourist attractions, variety of foods, and value of travel 

experiences. 2) Identity of people: generosity as good citizens, and comfortable 

mentality. 3) Identity of culture: uniqueness of Thai heritage, beautiful arts and 

performance. 4) Identity of product: trustworthiness for product quality and services. 

5) Identity of investment: opportunity and ease of doing business. 6) Identity of 

governance: freedom and peaceful country. 

4) Confirmatory factor analysis tests the constructed model with empirical data 

according to the criteria. People factor is also composed of living quality, good citizen, 

and productivity. Tourism factor is composed of infrastructure, tourist attraction, 

environment and hospitality. Investment factor is composed of business process, 

financial and logistic system. Product factor is composed of quality, reputation and 

innovation. Governance factor is composed of regime, security, and law enforcement. 

Culture factor is composed of heritage, arts, media and celebrity. The finding is 

presented in Table 3. 
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Table 3: Summary of the Selected Competitive Identity for Thailand Branding 

Variable 
Regression 

weight 
R2 

Forecasting 

efficiency      

(percent) 

(1) People <---     Thailand brand .87 .75 75 

sub factors: Good Citizen <---   
Generosity  

.76 .61 61 

(2) Tourism <---     Thailand brand .84 .70 70 

sub factors: Tourist attraction <---    
Diversity 

.89 .79 79 

(3) Investment <---     Thailand brand .82 .66 66 

sub factors: Ease of doing business<---   
Opportunity 

.78 .61 61 

(4) Product <---     Thailand brand .78 .60 60 

sub factors: Quality<---   Trustworthiness .76 .60 60 

(5) Governance <---     Thailand brand .76 .58 58 

sub factor: State security <---   
Peacefulness 

.87 .75 75 

(6) Culture <---     Thailand brand .53 .28 28 

sub factors: Heritage <---   Uniqueness  .81 .67 67 

 

From the table 3, the result show 1) Identity of Thai people is the first and 

foremost impactful factor to Thailand brand (87% of the correlation, 75% of the 

estimation). The attribute of generosity in the group of good citizens is the most 

positive image 2) Identity of Thai tourism is the second most impactful factor (84% of 

the correlation, 70% of the estimation). The attribute of diversity in the group of tourist 

attractions is the most positive image. 3) Identity of Thai investment is the third factor 

(82% of the correlation, 66% of the estimation). The attribute of opportunity in the 
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group of ease in doing business is the most positive image. 4) Thai product is the fourth 

factor (78% of the correlation 0.78, 60% of the estimation). The attribute of 

trustworthiness in the group of product quality is the most positive image. 5) Identity 

of Thai governance is the fifth factor (76% of the correlation, 58% of the estimation). 

The attribute of peacefulness in the group of state security is the most positive image. 

6) Identity of Thai culture is the sixth factor (53% of the correlation, 28% of the 

estimation). The attribute of uniqueness in the group of heritage is the most positive 

image. From the result of confirmatory factor analysis and semantic differential 

statistics, Thailand brand model can be concluded with the following figure:  

     Figure 2. Illustration of the house of Thailand brand from research result  

                

 Figure 3. The relation of the signifier-signification-the signified for Thailand 

brand.  
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             Conclusion 

           The results from the mixed methods reveal that although there is 

difference in perception between Thais and foreigners in several factors of Thai 

competitive identities, they agree on critical factors towards Thai image in statistical 

significance for constructing a model of Thailand brand by prioritizing factors as follows;  

1) Thai people: Thai generosity should be firstly promoted due to its statistical 

impact to Thailand brand. In addition, there are positive myths supporting this nation 

competitive identity; for example Khon Thai Jai Dee (Thai people has good hearts) and 

Yim Siam (Thai sincere smile). This image enhances Thailand as the welcoming country 

which is critical successful brand positioning in nation branding according to BAV 

model. 

  2) Thai tourism: Thai diversity can be seen in several tourist attractions across 

different four regions in Thailand. There are positive myths supporting this nation 

competitive identity; for example, Wattanatham Si Phark (4 cultural regions), land of 

shopping paradise and amazing experience. This identity promotes various choices for 

various lifestyles consistent with new global demand.  

3) Thai investment: Thai opportunity can be seen from economic liberalization 

and ease of doing business in Thailand. There are positive myths supporting this nation 

competitive identity; for example, Paen Din Thong (land of gold opportunity), a 

gateway of South East Asia and land of medical hub. This identity would draw new 

FDIs and global talents to invest and work in Thailand.  

4) Thai product: Thai trustworthiness can be seen from Thai quality standard of 

production and services. There are positive myths supporting this nation competitive 

identity; for example, Chang Nai Wang (The royal craftsmanship), and Thai highly 

serviced-mind. This identity would strengthen Thai export to the global market. 

  5) Thai governance: Thai peacefulness has been cultivated from Buddhism’s 
teaching and it is employed in Thai foreign diplomacy for instance neutrality. There are 

positive myths supporting this nation competitive identity; for example Thai Rak Sa 

Ngob (Thai loves peace), land of freedom and land of Buddhism.  
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  6) Thai culture: Thai uniqueness can be seen from heritage and refinement in 

arts and performance. There are positive myths supporting this nation competitive 

identity; for example, Watthanatham On Choy (Cultural delicacy and refinement), land 

of rich culture and land of spiritual culture. This identity can be merged in foreign 

diplomacy in several dimensions such as gastronomy diplomacy, sport diplomacy and 

educational diplomacy. 

  For nation branding process, it is generally accepted that, in the modern age, 

nation brand should stress the meaning of ‘nation formed by people rather than by 
any ruling power’. Although Thai government should be an initiator of this project by 

indicating vision and goals and formulating an independent agency to solely 

responsible for image and reputation management, the demand of Thai citizens must 

be in part of brand development. Thailand brand strategy should align with the country 

development plan. Participation from all country stakeholders are the highest 

importance to success of Thailand brand. Attribution of generosity, diversity and 

opportunity is firstly prioritized for strengthening Thailand brand communication due 

to its three properties: attraction, transfer and voice power (Anholt,2007b). Following 

BAV model, the semiotic communication of Thailand brand should be mainly encoded 

with archetypes of energy and emotion for personalising Thailand brand as freedom 

and enjoyment. 

           Contribution and Recommendation 

                 For scholar academic, brand practitioners and policy maker, this research 

provides three contributions: insight of Thailand brand consumers, a guideline of 

Thailand brand model and communication, an initiative framework of Thailand 

branding research covering all six factors based on mixed methods and semiotic 

analysis. However, there are still lots of things that need to be done to explore other 

critical success factors of Thailand brand. Suggestion for future research include a study 

of Thai nation pride related to Thailand branding process, policy analysis of Thailand 

development in terms of image and reputation management, and a case study of the 

comparison between Thailand and other countries.  
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การบริหารรายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม: รายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด ์

Management of Television Program Based on Particular Interest:  

Drag Race Thailand 

ภูมิชนะ หนูชูแก้ว6 

โมไนยพล รณเวช, Ph.D.7 

บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการผลิตและกลยุทธ์สื่อสารการตลาดเพ่ือ

ส่งเสริมรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ ซึ่งผลิตโดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วิธีการวิจัยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู ้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 9 คน ร่วมกับการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research)  

ผลการวิจัยพบว่า รายการเกิดข้ึนจากแนวความคิดที่ต้องการสนับสนุนความเท่าเทียมกันของ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายเพศในสังคมและเป็นความชื ่นชอบส่วนบุคคลของผู้บริหาร โดย
บริษัทผู้ผลิตได้เจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์รูปแบบรายการของ World of Wonder และออกอากาศทางไลน์
ทีวีโดยว่าจ้างทีมงานมืออาชีพจากภายนอกมาผลิตให้ ส่วนของการบริหารกระบวนการผลิต พบว่า มี
ขั้นตอนเหมือนกับรายการโทรทัศน์ทั่วไป สำหรับกลยุทธ์สื่อสารการตลาด พบว่า มีการใช้กลยุทธ์การ
ผลิตเนื้อหาที่แปลกใหม่และแตกต่าง กลยุทธ์ผลิตเดบิวต์ซีซั่นเพื่อทดสอบกระแสความนิยมจากผู้ชม 
กลยุทธ์การสร้างและการใช้งานผู้มีชื่อเสียง และกลยุทธ์การส่งเสริมรายการ ทั้งการจัดงานแถลงข่าวที่
เป๊ะปังอลังการ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบน
อินเทอร์เน็ต การสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยตัวอย่างตอนต่อไป  อีกทั้ง การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด 
พบว่ามี 3 รูปแบบ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการร่วมกันโปรโมทโดย
ทีมงาน เพ่ือให้รายการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายมากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การบริหารสื่อ, รายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม, รายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์, บริษัท กันตนา 
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ไลน์ทีวี 

 

 

 

 

 

6 นักศึกษาปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
7 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝา่ยบรหิารและผู้อำนวยการโครงการปรญิญาโท คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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Abstract 

 The purpose of this research was to study production management and 

strategies of marketing communication towards television show named Drag Race 

Thailand produced by Kantana Group Public Company Limited by using an in-depth 

Interview with nine interviewees along with documentary research. 

The results showed that the program was initiated based on the vision to 

support gender equality for the LGBTQ+ community in society; moreover, it was a 

personal preference of the executive. Therefore, the company negotiated to purchase 

the licenses for the television program from World of Wonder Company and used Line 

TV as a broadcast channel. Also, the company outsourced a professional team to be 

in charge of managing the production process. Regarding production process 

management, it had the same steps as producing general television shows. In the 

aspect of marketing communication strategies, there were strategies used for creating 

new and different, for producing a debut season to test the popularity from viewers, 

for teaming and working with celebrities, for promoting the show including hosting a 

fabulous press conference, publicizing the show via websites constantly, conducting 

search engine marketing (SEM), creating a surprise scene for the next episode. In 

addition, the show used three marketing communication tools: public relations, social 

media marketing, and promoting the show by all employees to reach the target group 

at most. 

 

Keywords: Media Management, Television Program, Particular Interest, Drag Race 

Thailand, Kantana Group Public Company Limited, LINE TV 
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บทนำ 
ปัจจุบันสังคมไทยให้พื้นที่แก่กลุ่มบุคคลที่มี “ความหลากหลายทางเพศ” หรือที่เรียกว่ากลุ่ม 

LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer or Questioning) ได้เปิดเผยตัวตน
และแสดงความชัดเจนใน อัตลักษณ์ทางเพศแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเกิดการรวมกลุ่มของ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความต้องการความเท่าเทียมหรือได้แสดงความสามารถอย่าง
ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชน จากพลวัตรทางสังคม วัฒนธรรมที่ปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
เพิ่มมากขึ้นในสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ แม้กระทั่งรายการในสื่อโทรทัศน์ (ชีรา ทองกระจาย , 2561) 

ทว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สื่อบันเทิงมีแนวทางการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในทางที่
เหมารวม (Stereotype) อีกทั ้งยังนำเสนอในทางลบโดยปราศจากความเข้าใจที ่ชัดเจนในการ
แสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศ (กังวาฬ ฟองแก้ว และคณะ, 2560) อาทิ การนำเสนอตัวละครเพศท่ีสาม
ในมิติของความตลกขับขันหรือความผิดพลาดจากความรัก มากกว่าการนำเสนอในมิติด้านที่ได้แสดง
ความสามารถหรือประสบความสำเร็จในชีวิต  

ด้วยอุดมการณ์ที่หนักแน่นและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของปิยะรัฐ กัลย์จาฤก ผู้อำนวยการ
บริษัท กันตนา กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) ที ่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและต้องการเปลี ่ยน
ภาพลักษณ์ของเพศทางเลือกในสื ่อมวลชนของไทย ทำให้ตัดสินใจซื ้อลิขสิทธิ ์ร ูปแบบรายการ 
RuPaul’s Drag Race มาผลิตและออกอากาศในประเทศไทยผ่านไลน์ทีวี โดยใช้ชื ่อรายการว่า 
“แดร็ก เรซ ไทยแลนด์” ซ่ึงมีจุดประสงค์เช่นเดียวกับรายการต้นฉบับ กล่าวคือ เพ่ือเป็นกระบอกเสียง
ให้กับเพศทางเลือก รวมถึงต้องการผลักดันวงการแดร็กควีน (Drag Queen) ให้มีสีสันผ่านรูปแบบการ
แข่งขันในรายการเรียลลิตี ้ (The Standard, 2560) ทั ้งนี ้ แดร็ก (Drag) มาจากคำว่า Dresses 

Resembling As a Girl เป็นศิลปะ ใคร ๆ สามารถทำแดร็กได้ (The Matter, 2561) ขณะที่แดร็กควีน 
หมายถึง นักแสดงที่ส่วนใหญ่รับบทบาทเป็นเพศหญิงผ่านการแต่งกาย แต่งหน้า การแสดงออก และ
การวางตัว ซึ่งมักจะแสดงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ Marilyn Monroe, Cher, Lady Gaga เป็นต้น 
(Jessica Strubel Scheiner, 2554) 

สำหรับรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ ซึ่งผลิตมาแล้ว 2 ซีซั่น พบว่าประสบความสำเร็จอย่าง
มากสำหรับรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ อีกทั้งยัง
ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมทั้งกลุ่มผู้ชมชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนีช้่องทางของ Drag Race 

Thailand ในไลน์ทีวีมีแฟนรายการติดตามมากว่า 4 หมื่นคนและมีจำนวนผู ้รับชมวิดีโอทั ้งหมด
มากกว่า 68 ล้านครั้ง (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562) ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจว่าผู้บริหารมีการ
บริหารการผลิตรายการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในบริบทสังคมไทย และอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญา
ที่เจ้าของลิขสิทธิ์รายการยอมรับได้ รวมถึงมีกลยุทธ์สื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมรายการอย่างไรให้
รายการเป็นที่น่าจดจำและผู้ชมต้องการติดตามรับชมรายการตลอดจนจบซีซั่น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารการผลิตรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ ของบริษัท กันตนา กรุ๊ป 
จำกัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์สื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ ของบริษัท 
กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารการผลิตและกลยุทธ์สื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมรายการ
แดร็ก เรซ ไทยแลนด์ ที่ออกอากาศทางไลน์ทีวีเฉพาะซีซั่น 1 หรือเดบิวต์ซีซั่น และซีซั่น 2 เท่านั้น โดย
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 9 
คน โดยมีผู้บริหารและทีมงานฝ่ายผลิตรายการจากบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัท 
เว้นส์เดย์ แอนด์ ซันเดย์ จำกัด และบุคลากรภายนอกที่มีบทบาทสำคัญในการผลิต  ร่วมกับการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยในหัวข้อการบริหารการผลิตรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ พบว่า มีการบริหารใน 
2 ประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การบริหารนโยบายการผลิตรายการ และ 2) การบริหารกระบวนการผลิต
รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การบริหารนโยบายการผลิตรายการ ผู้บริหารมีลักษณะการบริหารนโยบายสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Luther Gulick ในรูปแบบ POSDCoRB Model (อ้างถึงใน สุธี ขวัญเงิน , 2559, 

น.39) อันประกอบด้วยการวางแผน (Planning) ตั้งแต่มีแนวความคิดสำหรับผลิตรายการ รวมถึงการ
เจรจาติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และช่องทางออกอากาศ การจัดองค์กร (Organizing) โดยจัดโครงสร้างทีม
ผู ้ผลิต การคัดเลือกทีมผู ้ผลิต (Staffing) จากความเป็นมืออาชีพ การสั ่งการ (Directing) โดย
มอบหมายงานตามตำแหน่ง การประสานงาน (Coordinating) ส่วนต่าง ๆ ให้ดำเนินภายใต้ระยะเวลา
ที่กำหนด การรายงาน (Reporting) ประชุมร่วมกับทีมผู้ผลิตและให้คำแนะนำ รวมถึงงบประมาณ 
(Budgeting) ที่จัดสรรให้เพียงพอและคำนึงถึงคุณภาพรายการเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1) แนวความคิดสำหรับผลิตรายการ จากการศึกษาพบว่า การผลิตรายการริเริ่มจาก
วิสัยทัศน์และความชื่นชอบส่วนบุคคลของผู้บริหารกันตนาฯที่ต้องการผลิตรายการที่สนับสนุนความ
เท่าเทียมทางเพศ โดยรายการนี้ถือเป็นรายการรูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทยที่ผู้ชมจะได้เปิดโลก
ทัศน์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมแดร็กและเล็งเห็นถึงศักยภาพของแดร็กควีนผู้เข้าแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ Jennifer O’Brien (2561) ที่ระบุว่าแดร็กควีนต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มี
ทักษะที่หลากหลายสำหรับการแสดง 

1.2) การจัดการกับเจ้าของลิขสิทธิ์ จากการศึกษาพบว่า กันตนาฯเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์
รูปแบบรายการ RuPaul’s Drag Race ของ World of Wonder จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทีม
ผู้ผลิตได้รับโชว์ไบเบิลสำหรับผลิตรายการโดยกำหนดให้รายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ มีโครงสร้าง
รายการตามรายการต้นฉบับ กล่าวคือ มี Mini Challenge, Maxi Challenge, Runway และ Lip 

Sync For Your Life นอกเหนือจากนี้ทางทีมผู้ผลิตใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตได้อย่างเต็มที่ 
อาทิ การมีพิธีกรร่วม การมีธีมแต่งกายของกรรมการ การคิดชาเลนช์โดยนำศิลปวัฒนธรรมไทยมา
ประยุกต ์ทว่าต้องรายงานให้เจ้าของลิขสิทธิ์รับทราบทุกครั้ง  

1.3) การจัดการกับช่องทางออกอากาศ จากการศึกษาพบว่า ด้วยนโยบายของไลนท์ีวีที่
ต้องการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ โดยนำเสนอรายการเกี่ยวกับ LGBTQ+ มา
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไลน์ทีวี ตัดสินใจออกอากาศและเป็นผู้สนับสนุนหลักในการผลิตรายการดังกล่าว 
โดยกันตนาฯวางมาตรฐานการผลิตไว้สูงมาก เรียกได้ว่าเป็น “พรีเมียมโปรแกรม” อีกทั้งการผลิต
รายการที่ออกอากาศผ่านไลน์ทีวีมีข้อจำกัดน้อยกว่ารายการที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ อาทิ 
โฆษณาแฝง การใช้คำพูด การแต่งกาย จึงทำให้ผู้ชมได้รับอรรถรสได้อย่างเต็มที่ ทว่าทางทีมผู้ผลิต
และไลน์ทีวีใช้จริยธรรมสื่อในการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาก่อนออกอากาศ นอกจากนี้ ไลน์ทีวียัง
เป็นส่วนสำคัญในการหาผู้สนับสนุนรายอื่นให้กับรายการอีกด้วย 

1.4) การบริหารทีมงานผลิต จากการศึกษาพบว่า กันตนาฯควบคุมการผลิตเป็นหลักและ
คัดสรรว่าจ้างทีมงานมืออาชีพเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานที่กำหนดซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Peter F. Drucker (1998, น.10) ที่กล่าวว่าการบริหารคือศิลปะในการให้ทีมงาน
มาร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ บริษัท เว้นส์เดย์ แอนด์ ซันเดย์ จำกัด เข้ามาดูแลเนื้อหา
รายการ รวมถึงบริษัท กันตนา โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด เข้ามาดูแลเกี่ยวกับการถ่ายทำรายการและ
พนักงานรับจ้างอิสระเข้ามาดูแลในส่วนของเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ทำผม อีกท้ังที่ปรึกษารายการใน
ฐานะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหารายการ ทั้งนี้แต่ละฝ่ายดำเนินตาม
บทบาทหน้าที่และถูกประสานเข้าด้วยกันโดยมีผู้อำนวยการผลิตเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการควบคุม
และตัดสินใจ  

1.5) การบริหารงบประมาณ จากการศึกษาพบว่า กันตนาฯได้รับงบประมาณจากไลน์ทีวี
สำหรับผลิตรายการ โดยจะต้องจัดสรรให้เพียงพอต่อจำนวนตอนที่ต้องผลิตในแต่ละซีซั่น ซึ่งค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าโปรดักชั่น (ร้อยละ 70), ค่าลิขสิทธิ์รายการ (ร้อยละ 10), ค่าลิขสิทธิ์เพลง (ร้อยละ 

10), ค่าสื่อสารการตลาด (ร้อยละ 5), และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 5)  สำหรับค่าโปรดักชั่นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายที่จ่ายครั้งเดียวแต่ใช้งานได้ทั้งซีซั่น อาทิ ค่าคอมพิวเตอร์กราฟิก ค่าไต
เติลเข้ารายการ ค่าออกแบบฉาก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่อตอน อาทิ ค่าจ้างทีมงานและแขกรับเชิญ ค่า
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อุปกรณ์ทำชาเลนช์ ฯลฯ ทั้งนี้ทางทีมผู้ผลิตมีกลยุทธ์การใช้งบประมาณโดยใช้บริการจากบริษัทภายใน
เครือกันตนาฯสำหรับอุปกรณ์การถ่ายทำ การตกแต่งสีภาพ ปรับเสียงและเพิ่มบทบรรยายใต้ภาพ 
รวมถึงใช้สตูดิโอถ่ายทำที่บางใหญ่ ทำให้ทีมผู้ผลิตได้สิทธิ์จ่ายค่าใช้บริการในราคาพิเศษและนำ
งบประมาณส่วนต่างไปใช้ในการผลิตรายการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
บัณฑิตา สมานมิตร (2556) ที่ระบุว่าปัจจัยของการบริหารเงิน (Money) คือการบริหารงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างรายการที่มีคุณภาพได้ภายใต้งบประมาณท่ีกำหนด 

1.6) การบริหารเวลา เพื ่อให้แผนงานดำเนินภายใต้เวลาที ่กำหนดซึ ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสมคิด บางโม (2552, น.63) จากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตแบ่งเป็น 4 

ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการก่อนการผลิต โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการติดต่อกับเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ช่องทางออกอากาศ ผู้สนับสนุนและผู้รับผลิต ต่อมาใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือนในการวางแผน
เตรียมการผลิต (2) ช่วงถ่ายทำรายการ โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการถ่ายทำแบบบันทึกเทปทั้ง
ซีซ่ัน (3) ช่วงหลังผลิตรายการ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ต่อหนึ่งเทปในการตัดต่อและตรวจสอบ (4) 

ช่วงการแสดงสด โดยทางทีมผู้ผลิตและควีนมีเวลาเตรียมตัวในรอบ Final Runway ประมาณ 1 เดือน 

 2) การบริหารกระบวนการผลิตรายการ ขั ้นตอนผลิตรายการมี 4 ขั ้นตอน ได้แก่ ขั้น
เตรียมการก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นหลังผลิตและขั้นการประเมินผลซึ่งขั้นตอนดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของสมสุข หินวิมาน และคณะ (2557, น.208-209) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) ขั้นเตรียมการก่อนการผลิต (Pre – production) จากการศึกษาพบว่า เริ่มจาก
ไลน์ทีวีกำหนดจำนวนตอนและวันที่เริ่มออกอากาศ จากนั้นผู้อำนวยการผลิตกำหนดธีมและแนวทางที่
ต้องการนำเสนอซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารของ Harold D. Koontz (อ้างถึงใน สุธี ขวัญเงิน, 

2559, น.40-44) อธิบายเกี ่ยวกับการสั ่งการ (Directing) ว่าเป็นศิลปะในการโน้มน้าวให้ทีมงาน
ดำเนินการตามที่ต้องการ ต่อมาทีมผู้ผลิตออกแบบสร้างสรรค์รายการโดยกำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแดร็กควีนในซีซั่น 1 และเพื่อต้องการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในซีซั่น 2 
กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เป็นหลักแล้วจึงขยายไปยังกลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัย 
กำหนดโครงสร้างรายการโดยยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม การออกแบบฉากที่ยิ่งใหญ่ด้วยการใช้จอ 
LED ในห้อง Werk Room และยกเลิกการใช้โต๊ะกรรมการเพื่อโชว์ชุดแบบจัดเต็มของคณะกรรมการ 
การใช้อุปกรณ์ประกอบฉากที่เน้นความเป็นสตรีนิยม รวมถึงการเปลี่ยนการใช้งานเป็น Super Boy 

จาก Pit Crew  

 อีกทั ้งวางแผนการผลิตเริ ่มจากศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญในวงการ
แดร็กควีน การรับชมวิธีการนำเสนอของรายการต้นฉบับ การเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่บาร์ Maggie 

Choo’s และศึกษาจากโชว์ไบเบิล  จากนั้นคิดโจทย์ชาเลนช์และเลือกเพลงในรอบ Lip Sync For 

Your Life โดยจะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดภายในตอนและตอบวัตถุประสงค์ของธีมใหญ่ทั้งซีซั่น 
รวมถึงการคัดเลือกควีนเข้าแข่งขัน ติดต่อแขกรับเชิญเข้ามาเป็นคณะกรรมการ กำหนดกติกาและของ
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รางวัล โดยทุกขั้นตอนต้องหารือกับที่ปรึกษาก่อนนำเสนอผู้อำนวยการผลิตให้อนุมัติเพื่อเริ่มถ่ายทำ
ตามเวลาที่กำหนด อีกท้ังต้องรายงานความคืบหน้าในทุกข้ันตอนให้เจ้าของลิขสิทธิ์รับทราบ 

2.2) ขั ้นการผลิตรายการ (Production) จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ถ่ายทำใน
สตูดิโอ โดยใช้วิธีการถ่ายทำ 2 แบบ ได้แก่ (1) วิธีการบันทึกเทป โดยเริ่มจากประชุมทีมงานแล้ว
ซักซ้อมโดยเน้นซ้อมคิวกล้องและควีนซ้อมช่วง Runway ก่อนถ่ายทำ (2) การผลิตรายการสดในช่วง 
Final Runway โดยทุกครั้งที่มีการถ่ายทำผู้อำนวยการผลิตมีบทบาทเข้ามาควบคุม (Controlling) ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของโชติ บดีรัฐ (2558, น.8-9) เพื่อให้การถ่ายทำมีข้อผิดพลาด
น้อยที่สุดและเป็นไปตามแผนงานทีก่ำหนดไว้ 

2.3) ข ั ้นหล ังการผล ิตรายการ (Post production) จากการศ ึกษาพบว ่า การ
ออกอากาศผ่านไลน์ทีวี ส่งผลในกระบวนการตัดต่อมากที่สุด เนื่องจากต้องคำนึงถึงผู้ชมที่ส่วนใหญ่
เปิดรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยจะต้องตัดต่อให้ผู้ชมมองเห็นภาพในรายการไดช้ัดเจน ซึ่งในขั้นตอน
นี้ฝ่ายตัดต่อร้อยเรียงเรื่องราวตามโครงเรื่องที่วางไว้ ต่อมาผู้อำนวยการผลิตตรวจเทปบันทึกภาพผา่น
โทรศัพท์มือถือ แล้วจึงตกแต่งสีภาพ ปรับเสียงและเพ่ิมบทบรรยายใต้ภาพก่อนส่งเทปฉบับสมบูรณ์ให้
ทางไลน์ทีวีตรวจสอบก่อนออกอากาศและส่งให้เจ้าของลิขสิทธิ ์รายการ ซึ ่งในขั ้นตอนดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของสุทิติ ขัตติยะ (2555, น.203-215) ที่ระบุว่าการตัดต่อผสมเสียงและลำดับ
ภาพโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ทำให้รายการสมบูรณ์และเป็นไปตามบทที่กำหนดทิศทางไว้ 

2.4) ขั้นตอนประเมินผล (Evaluation) จากการศึกษาพบว่า มีการประเมิน 3 ช่วง 
ได้แก่ (1) ช่วงกระบวนการผลิต ประเมินโดยทีมงานพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องความเข้าใจที่
ไม่เท่ากันในเนื ้อหาและมาตรฐานการผลิตของทีมงาน เรื ่องการปรับสมดุลทางความคิดระหว่าง
ผู้อำนวยการผลิตที่เน้นความลึกซึ้งของเนื้อหาและที่ปรึกษารายการที่เน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก
และเรื่องเวลาอันจำกัดในการดำเนินงานซึ่งการประเมินผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุธาสินี ทองสุก (2553) ที่ระบุว่ามีการประเมินข้อผิดพลาดเพื่อนำมาปรับปรุงการผลิตครั้งถัดไปให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (2) ช่วงรายการออกอากาศ ประเมินโดยผู้ชมจากจำนวนยอดรับชมในไลน์ทีวี
และนำคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์มาพัฒนารายการ รวมถึงประเมินจากทีมงานโดยพิจารณาปัจจัยที่ส่งผล
ให้รายการประสบความสำเร็จ อาทิ เรื่องเนื้อหารายการที่แปลกใหม่ให้ความบันเทิงครบรส เรื่อง
แนวทางการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกันตนาฯและเรื่องการส่งต่อแรงบันดาลใจจากแดร็กควีนให้กับ
ทีมงานและผู้ชมนำไปปรับใช้ในชีวิต     (3) ช่วงหลังจบซีซั่นเป็นการประเมินแนวโน้มการผลิตในซีซั่น
ถัดไปโดยประเมินจากรายได้พบว่าไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้ทางทีมผู้ผลิตไม่มั่นใจว่าจะมีการผลิต
ในซีซั่นถัดไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับไลน์ทีวี 
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ภาพที่ 1 แสดงการบริหารการผลิตรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ 
 

 ผลการวิจัยในหัวข้อกลยุทธ์สื่อสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ พบว่า 
แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การกำหนดกลยุทธ์การตลาด และ 2) การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การกำหนดกลยุทธ์การตลาดของรายการ เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจ น่าจดจำและ
แตกต่างจากรายการอ่ืนซึ่งการกำหนดกลยุทธ์การตลาดสอดคล้องกับแนวคิดของสิทธิ์ ธีรสรณ์ (2559, 

น.24) ระบุว่าองค์ประกอบภายในรายการช่วยให้ผู้ชมรับรู้ความแตกต่างและเกิดความสนใจในรายการ
ได้ด ีซึ่งมีการกำหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1.1) กลยุทธ์การผลิตเนื้อหาที่แปลกใหม่และแตกต่าง (Program Differentiation) 

จากการศึกษาพบว่า จากแนวความคิดและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกันตนาฯที่ต้องการผลิตรายการที่
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (LGBTQ+) อีกท้ังเนื้อหารายการมีความแปลกใหม่และแตกต่างจากสิ่ง
ที่สถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ กำลังนำเสนอ รวมถึงแตกต่างจากรายการต้นฉบับ  เพื่อเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกใหม่ให้กับผู้ชมซึ่งลักษณะการกำหนดกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรางคณา 
ยินดีฉัตร (2559) ที่อธิบายว่าการผลิตรายการบันเทิงมุ่งใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง  เป็นการ
สร้างความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) อย่างไรก็ตาม ทีมผู้ผลิตประสบปัญหากับ
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ช่องทางออกอากาศที่ไม่มั่นใจในเรตติ้ง รวมถึงผู้สนับสนุนกลัวเสียภาพลักษณ์ในการเข้ามาสนับสนุน
รายการ 

1.2) กลยุทธ์ผลิตเดบิวต์ซีซ่ัน (Debut Season) จากการศึกษาพบว่า การทดลองผลิตร
ซีซั่น 1 หรือที่เรียกว่า “เดบิวต์ซีซั่น” เพราะต้องการทดสอบกระแสความนิยมจากผู้ชมว่ามีความสนใจ
ในรูปแบบเนื้อหารายการมากน้อยเพียงใด โดยหลังจากผลิตเดบิวต์ซีซั่นพบว่าได้รับกระแสตอบรับจาก
แฟนรายการเกินความคาดหมาย อีกทั้งได้รับการติดต่อจากควีนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการ
เข้าแข่งขันในซีซั่น 2 เป็นจำนวนมาก รวมถึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศ
อีกด้วย ทำให้ทางทีมผู้ผลิตเริ่มวางแผนการผลิตในซีซั่น 2 โดยเพ่ิมมาตรฐานการผลิตสูงขึ้นจากการนำ
คอมเมนต์ของผู้ชมมาพัฒนาปรับปรุงรายการ ส่งผลให้ซีซั่น 2 รายการมีคุณภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเพศหญิงมากขึ้นอีกด้วย นับว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการ
ทดลองผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3) กลยุทธ์การสร้างและการใช้งานผู้มีชื่อเสียง (Celebrity) จากการศึกษาพบว่า มี 3 

ระดับ ได้แก่ (1) การสร้างผู้มีชื่อเสียงขึ้นมาเอง แดร็กควีนผู้เข้าแข่งขันเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการ
ติดตามของผู ้ชมรายการ ทำให้กันตนาฯยื ่นข้อเสนอให้เข้าเป็นศิลปินในสังกัด Artemis Talent 

Agency เพ่ือดูแลกลุ่มแดร็กควีนในระยะยาวจากการลงทุนผลิตรายการ (2) การนำผู้มีชื่อเสียงอยู่บ้าง
มาใช้งาน อาทิ ปันปัน นาคประเสริฐ เข้ามารับบทบาทเป็นพิธีกรร่วม ถึงแม้ไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
สำหรับผู้ชมรายการโทรทัศน์ทั่วไป ทว่าเป็นที่รู้จักในกลุ่มของแดร็กควีนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รวมถึงการนำศิลปินในสังกัด Artemis Talent Agency ที่มาจากการแข่งขันรายการ The Face Men 

Thailand เข้ามารับหน้าที่ Super Boy เพื่อเพิ่มสีสันและเป็นการบริหารงานของศิลปินในสังกัดของ
กันตนาฯ (3) การนำผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่เต็มที่แล้วมาใช้งาน อาทิ อารยา อินทรา พิธีกรซึ่งมีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักของสังคม รวมถึงแขกรับเชิญที่มาจากทุกเพศ ทุกวัย ทุกวงการ ล้วนมีชื่อเสียงระดับแถว
หน้าของเมืองไทย อีกทั้งการใช้พิธีกรมืออาชีพอย่าง             ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร เข้ามาดำเนิน
รายการช่วง Reunion และ Final Runway ในซีซั่น 2 สำหรับการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่เต็มที่แล้ว
มาร่วมในรายการทำให้ดึงดูดความสนใจและเข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งลักษณะการใช้
กลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของปิติบดี สวนสุวรรณ์ (2558) ที่ระบุว่าใช้ผู้ประกาศที่มี
ชื่อเสียงควบคู่กับผู้ประกาศรุ่นใหม่สามารถดึงความสนใจจากผู้ชมและเป็นการพัฒนาบุคลากรหน้า
ใหม่เข้าสู่วงการบันเทิง  

1.4) กลยุทธ์การส่งเสริมรายการ (Program Promotion) วิธีการส่งเสริมรายการทำได้
หลายวิธีขึ้นอยู่กับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน 
(2552, อ้างถึงใน ปิติบดี สวนสุวรรณ์, 2558, น.16-19) จากการศึกษาพบว่า ทางรายการใช้กลยุทธ์
ส่งเสริมรายการ 9 กลยุทธ์ ได้แก่ การจัดงานแถลงข่าวที่เป๊ะปังอลังการ , การประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง, การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (SEM), การสร้างเซอร์
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ไพรส์ด้วยตัวอย่างตอนต่อไป, ไลน์ทีวีแจกพอยท์ให้ผู้ชม, คลิปพิเศษที่รับชมได้จากไลน์ทีวีเท่านั้น 
(Behind the Scenes and Highlight), การจ ัดก ิจกรรมพ ิเศษส ุดเอ ็กซ ์คล ูซ ีฟก ับส ื ่อมวลชน 
ผู้สนับสนุนและแฟนรายการ และการสร้างสีสันในรายการอื่นของแดร็กควีน 

 2) การใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดของรายการ เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ข่าวสารของรายการและ
ต้องการให้ผู้ชมติดตาดรับชมรายการตลอดจนจบซีซั่นซึ่งลักษณะการใช้เครื่องมือดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2540, น.36) อธิบายว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดต้องรู้จักใช้ให้
เหมาะกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) จากการศึกษาพบว่า กันตนาฯว่าจ้าง
บริษัท ชมฉวีวรรณ จำกัด เข้ามาวางแผนการสื่อสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของรายการให้เข้าถึง
กลุ่มผู้ชมเป้าหมายให้มากที่สุด โดยใช้กลยุทธ์สื ่อสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก ทั้งสื ่อออนไลน์ที่
นำเสนอเนื้อหาทั่วไป (Mass Media) และสื่อออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายรายการ
โดยเฉพาะ (Niche Media) อาทิ Yellow Channel หรือ Drag Race Thai Fans เรียกได้ว ่าเป็น
พาร์ทเนอร์หลักของรายการ เนื่องจากมีผู้ติดตามเป็นกลุ่ม LGBTQ+ ที่เป็นแฟนรายการ 

2.2) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จากการศึกษาพบว่า มีการใช้เฟซบุ๊ก
เป็นช่องทางหลัก เสริมด้วยอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ เพื่อสื่อสารกับแฟนรายการโดยตรง ซึ่งมี
เนื้อหา 3 ประเภท คือ (1) เนื้อหาจากรายการเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการทุกสัปดาห์ 
ได้แก่ ภาพบรรยากาศในห้อง Untucked หรือคลิปวิดีโอ แดร็กควีนผู ้ชนะในรอบ Runway (2) 

เนื้อหาที่ผู้ชมรายการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับแฟนรายการ ได้แก่ การร่วม
โหวตตำแหน่ง Drag Pop Star หรือกิจกรรม Drag Battle ชิงบัตรเข้าชม Final Runway  (3) เนื้อหา
อื่น ๆ ได้แก่ คลิปอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ จากแดร็กควีนหรือภาพอัปเดตตารางงาน ผลงานของ
แดร็กควีน โดยแอดมินได้รับข้อมูลจากผู้ดูแลศิลปินจาก Artemis Talent Agency 

2.3) การร่วมกันโปรโมทโดยทีมงาน (Employee) จากการศึกษาพบว่า ทีมผู้ผลิตทั้ง
เบื้องหน้าและเบื้องหลังช่วยกันสนับสนุนรายการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองทุกสัปดาห์เพื่อเป็น
การย้ำเตือนให้ผู้ชมรับชมรายการอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 2 แสดงกลยุทธ์สื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ 
 

กล่าวโดยสรุป การบริหารรายการโทรทัศน์เฉพาะกลุ่มอย่างรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ มี
ความแตกต่างจากการบริหารรายการโทรทัศน์ทั่วไปในประเด็นเรื่องการวางแผนในการผลิตเนื้อหา
รายการที่ตอบโจทย์แก่กลุ่มเป้าหมายหลักของรายการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชม LGBTQ+ อาทิ การใช้
ภาษาพูดที่เข้าใจกันภายในกลุ่มเพศทางเลือก หรือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแดร็กเพราะเป็นเรื่อง
ใหม่สำหรับคนไทย เป็นต้น อีกทั้งในประเด็นของการหาผู้สนับสนุนรายการที่ต้องการนำเสนอสินค้า
และบริการต่อกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งยังเป็นอุปสรรค เพราะเจ้าของสินค้าและบริการหลายประเภทยังมี
ทัศนคติในทางลบต่อกลุ่มเพศทางเลือก มีความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และมองว่ารายการนำเสนอ
เนื้อหาเฉพาะกลุ่มผู้ชม LGBTQ+ เพียงเท่านั้น ทำให้ทีมผู้ผลิตมีข้อจำกัดในประเด็นดังกล่าว 

ดังนั้น รายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ ซีซั่น 2 ทางผู้ผลิตได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยเฉพาะ
เนื้อหารายการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเพศหญิงได้มากขึ้น อีกทั้งยังเข้าถึงกลุ่มผู้ชมต่างชาติมากขึ้น
เช่นกัน จากการนำศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ามาประยุกต์ในเนื้อหารายการ ทำให้รายการซีซั่น 2 นอกจาก
ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชม LGBTQ+ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแล้วยังได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ชม
เพศหญิงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมให้มากที่สุด สาเหตุ
จากทีมผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องขยายฐานกลุ่มผู้ชมเพ่ือรองรับการสนับสนุนจากสินค้าและบริการเพ่ือ
ความอยู่รอดของรายการ  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะสำหรับรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ 
1. จากการศึกษาพบว่า รายการประสบความสำเร็จในด้านการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมอย่าง

ครบรสแต่ในด้านของธุรกิจหรือรายได้กลับไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยขอ
เสนอว่าทางทีมฝ่ายขายโฆษณาควรวางแผนในการปรับทัศนคติเกี่ยวกับเพศที่สามและความไม่คุ้มค่า
ในการสนับสนุนรายการที่ออกอากาศเฉพาะช่องทางออนไลน์ให้กับผู้สนับสนุนรายอ่ืน ๆ มีความเข้าใจ
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มากขึ้นเพราะรายการมียอดการรับชมโดยรวมสูงกว่า 68 ล้านวิว อีกท้ังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ชม
เพศหญิงและชาวต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น 

2. จากการศึกษาพบว่า การกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมรายการและการใช้เครื่อมือสื่อสาร
การตลาดที่ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ตามที่คาดหวังไว้ ทว่าหากต้องการขยาย
ฐานกลุ่มผู้ชมให้มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจและควร
ขยายการจัดกิจกรรมออกสู่หัวเมืองทั่วทุกภูมิภาค นับว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์สิ่งใหม่และทำให้
ชาวต่างจังหวัดรู้จักรายการมากยิ่งขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะสำหรับบุคคลทั่วไป 

1. จากการศึกษาพบว่า การบริหารรายการแดร็ก เรซ ไทยแลนด์ ให้ประสบความสำเร็จเกิด
จากผู้บริหารมีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงมีแนวความคิดที่ต้องการนำเสนอ
ความเท่าเทียมในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การผลิตรายการเป็นที่น่าจับตามองจากผู้ชมทั้งในและ
ต่างประเทศ ดังนั ้น ผู้ว ิจัยเล็งเห็นว่าการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ที ่มีแนวโน้มประสบ
ความสำเร็จนั้นผู้บริหารควรมีอุดมการณ์ที่ต้องการสื่อสารต่อสังคมอย่างหนักแน่นและดำเนินอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ทันสมัยและเชี่ยวชาญในการผลิตรายการโทรทัศน์ หากมีสายป่าน
การผลิตของตนเองและเป็นที่รู้จักของสังคมจะยิ่งเอ้ือให้การผลิตรายการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น  

2. จากการศึกษาพบว่า กลุ ่มผู ้ชมให้ความสนใจและติดตามชมรายการมากเกินความ
คาดหมาย เนื่องจากการผลิตรายการดังกล่าวไม่ได้ผลิตซ้ำตามรายการต้นฉบับ โดยทางทีมผู้ผลิตได้
นำเสนอเนื ้อหาตามแนวทางที ่เป็นลายเซ็นของตนเอง อาทิ การใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยเข้าไปในรายการ ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าการบริหารการผลิต
รายการโทรทัศน์ที่ซื้อลิขสิทธ์รูปแบบรายการจากต่างประเทศควรผลิตให้ผู้ชมได้รับชมเนื้อหาที่สดใหม่
และแตกต่างจากรายการต้นฉบับ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหม่และเพ่ิมความน่าสนใจที่ผู้ชมไม่สามารถรับชม
ไดจ้ากรายการดั้งเดิม ทว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขของเจ้าของลิขสิทธิ์รายการอีกด้วย  

3. จากการศึกษาพบว่า ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในการเข้ามาสนับสนุนรายการเนื่องจาก
มีความกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสูญเสียภาพลักษณ์ และคิดว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุน
เพราะรายการมีผู้ชมเฉพาะกลุ่มหรือถูกจำกัดให้รับชมเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น ดังนั้น ผู้ วิจัย
เล็งเห็นว่าความเสี่ยงของการผลิตรายการที่มีเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่งและออกอากาศเฉพาะ
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งส่งผลต่อการหาผู้สนับสนุน หากผู้ผลิตไม่มีสายป่านการผลิตที่ครบวงจรหรือมี
เงินทุนสำรองสูง จะผลิตรายการให้สำเร็จลุล่วงนั้นมีความเป็นไปได้ยาก  
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ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งถัดไป 

1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้น การวิจัย
ครั้งต่อไปผู้ว ิจัยเล็งเห็นว่าควรใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
ลักษณะทางประชากรของผู้ชม รวมถึงพฤติกรรมการเปิดรับ การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ชม
รายการ  

2. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือทีมผู้ผลิต ดังนั้น การวิจัยครั้งถัดไป
ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรเก็บข้อมูลจากไลน์ทีวีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและช่องทางออกอากาศหรือเก็บ
ข้อมูลจากผู้สนับสนุนรายอื่นในประเด็นทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนรายการเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่มีความ
หลากหลายทางเพศ 

3. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาวัฒนธรรมแดร็กควีนผ่านมุมมองผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนั้น 
ในการวิจัยครั้งถัดไปผู้วิจัยเสนอว่าควรเก็บข้อมูลจากผู้ที่ประกอบอาชีพแดร็กควีน โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกและเข้าร่วมสังเกตการณ์ในสถานบันเทิงต่าง ๆ อาทิ Maggie Choo’s เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการ
ดำเนินชีวิต การใช้ความคิดสร้างสรรค์ รายได้ การฝึกซ้อม รวมถึงอุปสรรคในการประกอบอาชีพ  
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Shopping Center: Development of Communication Design 

Corresponding to Consumer Lifestyles by Generation  

Sarot Lertpongworapun8 

Abstract 

The purposes of this research aim to 1) examine the conditions and trends of 

communication design of shopping centers corresponding to customer lifestyles by 

generation and 2) to explore factors and their causal influences on the communication 

design development for shopping centers to meet the customers’ lifestyles by 

generation. The research is conducted by quantitative research by survey 

questionnaires with 349 samples of four generations  

From the study, it is found that from the quantitative research, the total 349 

samples are stratified into four generations: 75 samples from Gen-B, 94 from Gen-X, 93 

from Gen-Y, and 87. Most of the respondents are female (23.20%), graduated with a 

bachelor’s degree (63.04%), are office workers (45.85%), at the operational level 

(20.34%), have 15-year work experience (39.54%), gain more than 50,000 baht monthly 

(24.64%), and stay with 2-4 family members (59.89%). 

Regarding the factors influencing the communication design for shopping 

centers to meet lifestyle of consumers in different generations, it is found as follows:   

 Consumers’ internet use behavior.  Most consumers use social media or surf the 

internet, i.e. Facebook, Instagram, and Line the most at the fairly often frequency (�̅�= 4.99) 

              Consumers’ opinions on the communication design of shopping centers: The attractive 
communication design agreed the most by consumers is “message in each advertising sign” 
that is interesting to raise familiarity and credibility �̅�= 3.86) 

               Consumers’ activities or routines. Most consumers always follow fashion trends and 
sometimes post them on Facebook, Instagram, Line, and Twitter. (40.97%). They usually go 

to shopping centers after work (84.24 %), on weekends (70.77%), and with 2-5 companions 

(87.68%), once a week (41.83%) the most.   

               Consumers’ interest. Most consumers prefer a shopping center that offers a wide 

range of goods (�̅�= 4.11), ease of travel (�̅�= 4.06), and convenience (�̅�= 4.05) respectively.  
 

8 Doctoral’s degree, Graduate School of Communication Arts and Management Innovation, 

National Institute of Development Administration 
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               Consumers’ opinions on public relations media of shopping centers.  Most consumers 
agree that public relations of the shopping centers are inadequate (�̅�= 3.13) 

              Consumers’ opinions on sales and activity management of shopping centers. Most 

consumers prefer shopping at shopping centers with cleanliness and convenience for buying 

goods (�̅�= 4.00), attractive atmosphere (�̅�= 3.97) and modern decoration ( �̅�= 3.96). 

 Besides, from the path analysis, it is found that demographic variable, 

customers’ shopping behaviors, consumers’ digital-media use behaviors, and 

consumers’ opinion on public relations and sales and activities management of 
shopping centers, have direct effect on consumers’ opinion on the communication 

design of shopping centers at a significant level of 0.05 and the effect size is 0.54, 0.12, 

and 0.18, respectively. However, demographic variable is found to have no effect on 

consumers’ opinion on the communication design of shopping centers. Besides, all of 

the 4 variables is found to be able to predict the media design at 55%. The 

measurement model is found to be congruent with the empirical data. 

 

Keywords: Communication Design Development, Shopping Center, Lifestyle, 

Consumer by Generation 
 

 

Introduction 

In Thailand, the expansion of numerous shopping centers both in Bangkok 

metropolitan and up-countries, for examples, the Central Festival Eastville with 

integrated products and services under the innovative and responsive concept from 

design, decoration, to an increase in the free space for service users in response to 

various needs of shopping center consumers, consequently resulting in the wider 

choices for the shoppers and creating revenues and surviving business operation 

continuously. 

The technology advancement has contributed to the development of the new 

media in the different formats. The integration of technology and social media have 

played a role and changed consumer behavior, as well as change in communication. 

Further, the media serves as a messenger in various platforms and formats; including 

graphics, audio, and texts where the traditional media technology has integrated with 
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the advance relationship technology, resulting that 2-way communication can be 

achieved through the potential networks and multimedia as it has been widely used 

nowadays (Passanan Panyaporn, online). At present, new media development results 

in the communication management models of shopping centers  

The consistent development in communication management model is required 

due to the rapid change in many contexts of the shopping centres in Thailand, i.e. the 

expansion of shopping centres, marketing competition and users behaviours. The 

model is accepted and widely used in today's business. It is not only for buying and 

selling products but it is also for applying concepts with shopping center business. The 

development of shopping center communication design is to meet consumers’ 
lifestyles in the digital age and to be a service of communication form management 

for consumers. Shopping centers integrate information that cannot be separated. 

Therefore, it is necessary to develop shopping center communication design to meet 

consumers’ lifestyles in the digital age and to create a new concept of media use 
through integrated communication innovation focusing on building experiences for 

shopping center consumers in Thailand.  
 

Research Objectives 

1) To investigate problems and trends of media design in the shopping center 

to meet consumers’ lifestyles in the digital age in the future.  
2) To examine the causal influence on the development of shopping center 

communication to meet consumers’ lifestyle in digital age.  
 

Scope of Study 

The key terms for the research on “Shopping Center; Development of 
Communication Design Corresponding to Consumer Lifestyles by Generation” are 
defined as follows: 

1) The design development is an analysis to convey the thought into pieces 

of  

work which consumers can see, perceive or touch them. The design covers object 

design, system or human interaction including design thinking. The developed design 

might be possibly used. 
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             2) Demographic Data refer to sex, year of birth, age, education, 

occupation, job position, work experience, average income per month, hometown of 

(1) Gen B (2) Gen-X (3) Gen-Y (4) Gen-Z  

3) Media in shopping centers are billboards, persuasive messages, voice, 
songs, publications, TV, internet used for advertising and promotions in shopping 

centers.  

4) Consumer Lifestyle means consumers’ behavior or lifestyle or “Ways of 
life” or the answer to “How ones live” or “Mode of Living.” Marketers use these issues 
to separate target groups (Each group has a different lifestyle.) to present different and 

appropriate products, services and ways of communication. Lifestyle means three main 

subjects called A – I – O which are 1) Activities – routines, activities doing each day or 

each week, spending time: work, hobbies, being member/participate in social activities, 

holidays, entertainment activities, shopping, playing sports, etc. ( 2)  Interests – 

interests, interesting things in life, setting priority:  life success, food, health, family, 

people, community, society, fashion, vehicle, sports, technology, celebrities, 

entertainment, recreation, arts and culture, etc. (3) Opinions – opinion, feelings about 

things, presenting point of view on something: point of view on oneself, society, 

economic policy, education, environment and nature, businesses, fables, future world, 

women role, etc. 

5) Digital Consumers are four groups of consumers categorized from the year 

of birth or four generations (referring to groups of people born and grown up in the 

same period of time and usually have similar taste and lifestyle): 

      5.1 Baby Boomer Generation or Gen B is consumers born between the 

year 1946 to 1964 or after World War II. It was the period of time when the world 

entered the economic downturn. Because of the social conditions, the generation in 

that period needed to endure and had a difficult life. When the economy began to 

recover, people started their businesses and improved their quality of life. To 

conclude, social conditions made people strict, diligent and patient.  

    5.2 Generation X or Gen X is consumers born between 1965 and 1980. It 

was the period of life balance, work, money, family and oneself. They felt that the 

organizational work system could not help them. The income was lower than what 
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they expected. Difficulty in finding jobs unsatisfied them and they felt that there was 

no progress in their works.  

    5.3 Generation Y or Gen Y in other words Millennials are consumers born 

between 1980 and 1994. They are assertive. They have their own identity. They do not 

care for criticism. They have high self-confidence. They like shortcuts, convenience, 

quickness and high technology. Every question has answers on the internet. They apply 

for jobs through the internet. They chat on the internet. They are followers of iPod, 

iPhone and music is their friend.  
   5.4 Generation Z or Gen-Z is consumers born after 1995. Most communicate 

through messages on mobile phones or computers instead of using face to face 

communication.  

6) Shopping Center refers to shopping center services which are divided into 
5 elements: 1) Design Concept which is interior design of shopping center, 2) Service 

Facilities which are public utility that shopping centers should provide, 3) Tenants Mix 

associates with tenant mix choosing, which depends on the context of each area. Other 

tenants adjust to meet the need of the community, 4) Entertainment and Attraction 

and 5) Marketing and Communications. 

7) Shopping Center Behavior or Behavior on using shopping center 

services decision refers to the nature of consumers who decide to use shopping 

center services, buy products and services in shopping centers including using shopping 

centers for recreation and socializing. 

7.1) Utilitarian Shopper means consumers decide to use services from 

shopping centers in Thailand because of the usefulness of products or services more 

than the satisfaction on them. Moreover, this includes those choosing the products or 

services to fulfill their needs or to solve problems.  

7.2) Hedonic Shopper means consumers choose to use services from 

shopping centers in Thailand depending on their emotions, feelings, satisfaction or 

imagination which help create emotional aesthetic, tastes or experience related to 

emotion.  

8) Digital Habit refers to behavior in online media use. The study on “Social 
Network Usage Behavior of X Generation in Bangkok” by Guykan Senkaew (2015) 
reveals that the majority of participants are male age between 38 and 42. They 
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complete a bachelor’s degree, work as government officers/state enterprise 
employees, and earn average monthly income between 10,001- 20,000 baht. The 

expectation of social network usage is at a high level. Perception, learning and 

acceptance on social network usage is also at a high level. Likewise, attitude on social 

network usage and behavior on social network usage are at the highest level. The 

results of hypotheses testing revealed that the expectation on social network usage, 

perception, learning and acceptance on social network usage, and attitude on social 

network usage affect social network usage behavior of X generation in Bangkok at the 

significant level of 0.05.  

1) Population and Sample 

In this study, the population included consumers in the shopping centers in 

Bangkok territory.  

The sample included a total of 384 consumers in the shopping centers in 

Bangkok. 

The sample was grouped by the generation as follows: 1) Baby Boomer 

Generation or ‘Gen B’ of 96 subjects, 2) Generation X or ‘Gen X,’ of 96 subjects, 3) 

Generation Y or ‘Gen-Y’ of 96 subjects, and lastly, 4) Generation Z or ‘Gen Z’ of 96 

subjects.  

2) Conceptual Framework 

This study focuses on 1) lifestyle concept of activity, interest, and opinion (AIO), 

2) concept of digital habit, and 3) knowledge of shopping centers and future trends, 

and 4) consumer behavior by four generation groups; the Baby Boomer Generation or 

‘Gen B’ (people born in the period of 1946-1964), Generation X or ‘Gen X’ (people 

born in the period of 1965-1979), Generation Y or ‘Gen-Y’, or ‘Millennials’ (people born 

in the period of 1980-1997, Generation Z or ‘Gen Z’ (people born after 1997), and ‘Gen 

C’ (people born from the Baby Boomer and Gen- X people).  

3) Expected Benefits 

(1) Perceived consumer behavior towards shopping centers that meet the 

customer lifestyles of the digital age 

(2) Media design guidelines for the shopping centers to meet the customer 

lifestyles of the digital age and guidelines for PR policy-making for shopping centers 

4) Concepts, Theories, and Related Researches 
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In this study, two sources of informative documents included 1) primary source-

articles, research papers in an academic journal, research report, thesis and 

dissertations from both domestically and internationally, and 2) secondary source-

books, textbooks, annual reports, concepts, theories and related researches, including;  

(1) Concept of ‘Digital Thailand’ refers to Thailand country in its vision 

of the creativity and taking advantage of the fully digital technology to develop 

infrastructure, innovation, information, human capital and other resources to drive the 

country’s economic and social development stable, prosperously, and sustainably. 

Over the past, Thailand economy has been evolved from time to time with Thailand’s 
economic models, known as Thailand 1.0, Thailand 2.0, Thailand 3.0 and presently 

Thailand 4.0, respectively. Thailand 1.0 focuses on the economic development of 

farming and agriculture sector. Thailand 2.0 emphasizes the economic development 

of the light industries. Thailand 3.0 focuses on the economic development of heavy 

industries. Thailand 4.0 focuses on creating innovation (Interview with Suwit Mesinsee). 

(Economic Thairath Team, 2016). The digital development for economy and society of 

Thailand focuses on long-term sustainable development in line with the 20-year 

national strategies, and in the line with the economic and social development plan 

with digital technology. The concept of Digital Thailand has transformed the structure 

and patterns of economic activities, production process, trade, and service and other 

social processes, and interpersonal interaction completely, and it focuses on activities 

or projects in the urgent phase of digital development for economy and society. To 

achieve concrete outcomes apparently, the priority of the urgency is needed.  

(2) Concepts and theories of demography-demographical 

characteristics, including age, gender, income, education, etc. are commonly used in 

market segmentation. Demographic characteristics are important attributes and 

measurable statistics the population, it helps determine the target markets, and it is 

easier to measure than other variables. Key demographic variables and individual 

differences provide different psychological characteristics. (Siriwan Serirat, 2007, p. 41), 

based on this investigation, it is used as a guideline to find out answers about different 

demographic characteristics; gender, age, education level, daily income, occupation of 

consumers or service users of shopping centers in Bangkok. In this study, the consumers 

were divided into 4 groups, the Baby Boomer Generation or ‘Gen B’ (people born in 
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the period of 1946-1964), Generation X or ‘Gen X’(people born in the period of 1965-

1979), Generation Y or ‘Gen-Y’, or ‘Millennials’ (people born in the period of 1980-

1997, Generation Z or ‘Gen Z’ (people born after 1997), and ‘Gen C’ (people born 

from the Baby Boomer and Gen-X people). 

(3) Concepts and theories consumer purchasing decision process-

focusing on purchasing decision process in five components; namely 1) problem/need 

recognition in regard to (1) internal stimuli such as feeling hungry, thirsty, etc. and (2) 

external stimuli, 2) information search–focusing on (1) personal sources such as 

enquiring the shopping center consumers by groups; the four groups of consumers 

included 1) the Baby Boomer Generation or ‘Gen B’ (people born in the period of 

1946-1964), 2) Generation X or ‘Gen X’ (people born in the period of 1965-1979), 3) 

Generation Y or ‘Gen-Y’, or ‘Millennials’ (people born in the period of 1980-1997, and 

4) Generation Z or ‘Gen Z’ (people born after 1997) by population and sample, 2) 

commercial sources-for examples, search for advertisements by various media, sales 

representatives, shops, merchants or shop operators within the shopping center, 3) 

evaluation of alternatives-media was divided into four types of shopping center 

consumers, 4) purchase decision, 5) post-purchase behavior. In this study, the media 

and purchasing decision after finding media (timing decision) was focused to designate 

the questionnaires. 

(4) Concepts and theories of lifestyle-lifestyle is related to customer’s 
values and personality and it has been utilized mostly by the marketers of today. Since 

the late 1960s, personality studies in the U.S.A colleges and universities have been 

declined, partly due to the disappointment that one’s personality could not be 

accurately predictive of customer behavior. Although the Personality course is widely 

taught in the classroom, however, today’s’ matter that has been paid utmost attention 

is the ‘lifestyle’ or so-called “psychographics. (Onkvisit & Shaw, 1994, p. 120). In present 

study, the consumer lifestyle assessment criteria was used with factor analysis of 

activities, Interests and Opinions (AIO) to determine how consumers spend their time 

and resources daily in an environment they are interested and recognized as important 

to them, and how they think about themselves and how they perceive about world 

around them. Factor analysis of activities, Interest, and Opinions (AIO) is performed for 

reference to lifestyle identified in the questionnaires.  
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Thus, in this research, the concepts and theories were reviewed and 

determined as 5 elements as follows: 1) demographic data-refers to population’s 
demographic data, 2) customer lifestyle-refers to consumer behavior or the buyer’s 
lifestyle, 3) digital habit-refers to the behavior of using online media, 4) shopping center 

behaviour-refers to the customer’s purchase behavior at the shopping center, and 5) 

shopping center-refers to group of stores within the shopping center, (as exhibited in 

Figure 1 Conceptual Framework).  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Conceptual Framework 
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Methodology 

This is survey research, using the LISREL 8.30 program to summarize the causal 

relationship model of the communication design development of the shopping center 

to meet the customer lifestyle in the digital age. The details were as follows 

1) Population and Sample  

The population in this study included consumers, traders, merchants and 

business operators at the shopping center in Bangkok territory. The exact number of 

the population was unknown. 

The Probability Sampling and the Simple Random Sampling were adopted 

owing to the large population was large and the exact number of the population was 

unknown. Therefore, the sample size can be calculated using the WG Cochran with 

the reliability of 95 percent and the level of error 5 percent (Kanlaya Vanichbuncha, 

2006, p. 74). The total of 384 subjects were divided into four groups; 1) the Baby 

Boomer Generation or ‘Gen B’ (people born in the period of 1946-1964), Generation X 

or ‘Gen X’ (people born in the period of 1965-1979), Generation Y or ‘Gen-Y’, or 

‘Millennials’ (people born in the period of 1980-1997, Generation Z or ‘Gen Z’ (people 

born after 1997), and ‘Gen C’ (people born from the Baby Boomer and Gen- X people). 

2) Instrument 

The research instrument used included the questionnaires enquiring about the 

communication design development of the shopping center to meet the customer 

lifestyle in the digital age. The questionnaires comprise two main parts; Part 1 problem 

condition and trend of communication design of the shopping center to meet the 

customer lifestyle the digital age, and Part2 Causal influence of communication design 

development of the shopping center in response to the consumer lifestyle in the 

digital age. 

Regarding interpretation of the IOC score, a question serves the research objectives 

when the IOC score was more or equal to .50 (IOC ≥ 0.50), while the question is not served 

when the IOC score was lower than .50 (IOC < 0.50). In this study, the IOC score was 0.702 

3) Data Analysis 

The basic descriptive statistics implemented included frequency, percentage, 

mean, and standard deviation (S.D). The inferential statistics implemented included 
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the Second Order Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis, using the LISREL 

Program. 
 

Results 

In this study, the communication design development of shopping centers to 

meet the digital lifestyle of consumers were examined, the results presented in three 

parts as follows.  

1) Part 1: Respondent’s demographic characteristics 

There was a total of 349 completely-filled out questionnaires, divided into 215 

females and 134 males. On educational level, diploma (35 persons), undergraduate 

(220 persons), and postgraduate (94 persons), on position, the Top Three positions 

included operational level in general (71 persons), other positions (students, retired 

civil servants) (47 persons), professional level in general (32 persons), length of service 

more than 15 years (138 persons) mostly , followed length of service of 5 years or 

under (125 persons), and length of service of 11-15 years (53 persons), on average 

monthly income, income range of 50,000 Baht or higher mostly, (86 persons), followed 

by income range of 10,001-20,000 Baht (72 persons), income range of 10,000 Baht or 

under (55 persons), on the number of family members, 2-4 members mostly (209 

persons), followed by 5-6 members (93 persons), 6 members or higher (30 persons), 

and as factored by the generation, it found as follows;  

Gen B-the participants were female (60 percent) and male (40 percent). Most 

of the Gen B participants graduated with an undergraduate degree (58.67 percent), 

other positions (retired civil servant) (29.33 percent), length of service of 15 years or 

higher (81.33 percent), income range of 10,000 Baht or under (29.33 percent), 2-4 family 

members (69.33 percent). 

Gen X-the participants were female (59.57 percent) and male (40.43 percent). 

Most of the Gen X participants graduated with the postgraduate degree (48.94 percent), 

manager (18.09 percent), length of service of 15 years or higher (73.40 percent), income 

range of 50,000 Baht or higher (41.49 percent), 2-4 family members (65.96 percent). 

Gen-Y-the participants were female (65.59 percent) and male (34.41 percent). 

Most of the Gen-Y participants graduated with the undergraduate degree (52.69 

percent), private employee/civil officer (19.35 percent), length of service of 5 years or 
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under (39.78 percent), income range of 20,001-30,000 Baht (26.88 percent), 2-4 family 

members (64.52 percent). 

Gen Z – the participants were female (60.92 percent) and male (39.08 percent). 

All of the Gen Z participants graduated with the undergraduate degree (100 percent), 

operational level in general (39.08 percent), length of service of 5 years or under (80.46 

percent), income range of 10,001-20,000 Baht (58.62 percent), 5-6 family members 

(40.23 percent).  

2) Part 2: Problems and tendency in communication design of shopping 

centers to meet the future digital consumers 

(1) Internet use behaviour - The interviewees reported the internet use 

behavior for communication through social media and listen to online music quite 

frequently and the tendency of this type of behavior has increased. On the frequency 

of the internet use behavior; online shopping was moderate while online gaming and 

online reading were sometimes.  

(2) On media design in shopping centers - The potential factors for 

communication design of the shopping centers included a definite goal, beautiful 

images, interesting messages and reliability, careful and delicate communication. The 

moderate factors included avoiding plentiful graphics, appropriate advertising tags, ad-

hoc signboards in the shopping center, presentation boards for music works and the 

pattern designs, having the newspapers notification or still pictures from television 

media, etc. posted on the internet, and the shopping center’s provision of marketing 

tools and 24-hour extra channels of the promotion. 

(3) Customer’s regular behaviour - Most participants keep track of new 

fashions regularly, posting on the Facebook / Instagram / Line / Twitter occasionally, 

spend time after routine work and on weekends at the shopping center, going to 

shopping centers in a group of 2-5 persons, the frequency of service use was 1-2 times 

a week.  

(4) Customer behavior of interest - Most participants preferred to the 

shopping centers with a wide variety of products, convenient and easy to travel, 

popularity, good quality products, good services, discount, detailed discounts, 

products at the point of sale, cutout signs introducing new products and services within 

the shopping center. Most participants had the intent to shopping and using the 
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shopping center service; namely, enjoying meals and desserts, followed by paying bills, 

buying fashion products, using service of IT Zone, and buying electrical appliances. 

Using the LED screens as communication tools and providing information, discount 

notification at the shopping center, communication by out of home media: OOH, 

communication via online channels or social networks, such as Facebook / Instagram 

/ Twitter, public relations and brochures to introduce products. The area of consumers’ 
slight interest included car wash service point and children’s toys department 

(5) Opinion behavior - The shopping center consumers were of the 

moderate opinion that communication and public relations were unclear, inadequate 

media, inadequate public relation on discount, lack of media introducing new stores 

to create awareness of the shopping center customers. 

(6) Sales management styles internal activities – the shopping center 

customers preferred to use services provided by the shopping centers equipped with 

the nice interior design, available utilities such as clean toilets, breastfeeding room, 

prayer room, the diversification of stores located in the shopping center, good quality 

products, good services where shopping center customers were of moderate opinion 

on marketing promotion activities in the shopping centers  

3) Part 3: Causal influence of the communication design development of 

the shopping centers in response to the customer lifestyles in the future digital 

age 

 

 
Figure 2 Factors Affecting Communication Design Development of the Shopping 

Centers in Response to the Customer Lifestyles in the Future Digital Age 
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In the analysis of shopping mall’s communication design variables, they were 

directly influenced by consumer behavior, behavior of online media use, and sale 

management styles and activities within the shopping centers significantly at the 

significance level of 0.05, with the effect size of 0.54, 0.12 and 0.18 respectively. In 

addition, it found that all four causal factors could predict media design in the 

shopping centers by 55 percent. 
 

Discussions 

Demographic attributes and internet use behaviors of consumers  

 The data analysis reveals that most of the respondents are female in Gen-Y. Most of 

them are office workers who held a bachelor’s degree and have worked for more than 15 years. 
These respondents gain more than 50,000 baht monthly and live with 2 to 5 family members. 

The result is in line with Duangjai Hathaiwiwatkun (2010) who investigates factors affecting 

ready-to-eat food purchase in Surat Thani Province in which the respondents are aged 

between 21 to 30 years old and held a bachelor’s degree. They are office workers who stay 

with 3 to 5 family members. However, the participant income is between 5001 to 10,000 baht 

monthly. Moreover, the result in this study corresponds to Sita Phothipipith (2014) who carries 

a study entitled “Media Exposure, Expectation, and Satisfaction of Competitive Advantages on 

Purchasing Decision of Wedding Planner Facebook Fan Page in Bangkok. In this study, most 

participants are aged between 31 and 40 years old, hold a bachelor’s degree, and work as office 
workers. Even though their monthly income is between 10,001-20,000 baht, which is different 

from what is found in this study. The demographic attributes of the mentioned studies seem to 

be similar and to be target consumers of in the digital era.   

  

 Relating to internet use, it is found that the consumers use Facebook, Instagram, or 

Line for many hours i.e. they usually listen to online music. This is similar to what Amika Hemmin 

(2013) found in the study, entitled “Social Media Consumption Behaviors and Opinion 
towards Results of Experiencing Social Media in Bangkok Metropolitan.” To elaborate, 

the result in the study indicates that the most frequently used social media is Facebook.  

               Communication design of shopping centers  

       Regarding the opinions on the communication design of shopping centers, the 

consumers are attracted the most by the media of which the messages were interesting 
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and able to raise familiarity. Besides, they prefer the media with beautiful pictures and 

clear aims, while they suggest that careful considerations should be put in the design 

of the message. This is congruent with Suntithorn Poopukdee (2011) who conducted 

the research entitled “Competitive Marketing Strategies for Retailing Business and 
discovered that stylish design at shopping centers is important for shops.  

                   The results of the opinions of the consumers in each generation found 

in this study may be useful for understanding consumers’ behaviors of each generation 
as follow: 

- The majority of Gen-B consumers have the highest agreement on 

careful and delicate use of media and public relations tools. 

- Most Gen-X customers agree on the communication through beautiful 

and attractive pictures at a high level. 

- Gen-Y consumers prefer the use of beautiful and attractive pictures at 

shopping centers. 

- Gen-Z consumers’ focus was on communication through interesting 

messages that promote familiarity and credibility. 

           Consumers’ lifestyles: activities or routines 

 Regarding the consumers’ activities or routines in a shopping center, most of 
them always follow fashion trends, and sometimes posted them on Facebook, 

Instagram, Line, or Twitter. They usually spend their time at shopping centers on the 

weekends or after work on weekdays. These people visit shopping centers once a 

week, together with 2-5 people. Such findings are in line with Nontasak Sudjit (2010) 

who conducted a study entitled “Consumers’ Service Getting Behavior in Surat Thani 
Coliseum.” It is found that the consumers usually get services at the shopping center 

between 5 p.m. to 10 p.m. (after work). Similarly, Peramin Wirajitto (2012) conducted 

a study, namely “Consumer Behavior towards Using Services at Central Plaza Chiang 
Mai Airport.” It is found that the consumers usually go shopping on weekends between 

1 p.m. to 8 p.m. once a week with their family members, friends, or boyfriends (more 

than 2 people each time). The results relating to each generation in this study are 

illustrated below: 

  Gen-B consumers do not always follow fashion. Most of them are 

utilitarian shoppers who focus on the utility of the products and the qualities of 
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services in serving their needs or solving their problems instead of satisfying their 

preferences. Moreover, they usually spend their time at a shopping center on 

weekends with 2 to 5 family members once a week. 

  In contrast, Gen-X consumers always update current fashion trends. 

They are hedonic shoppers who decide to shop at a shopping center based on their 

feelings, emotion, satisfaction, or imagination, which promote emotional aesthetics. 

These constitute their unique taste and emotional experiences. However, they 

sometimes post information on social media and visit shopping places on weekends. 

They go shopping once a week with 2 to 5 friends or family members.  

            Likewise, Gen-Y consumers always follow fashion trends and are 

hedonic shoppers. Feelings, emotion, satisfaction, or imagination influence their 

decision on a visit at a shopping place. Consequently, such elements also affect their 

taste and experiences. These people sometimes post the fashion trends on social 

media. They go to shopping centers once a week on weekends with 2 to 5 friends or 

family members.  

  Similarly, Gen-Z consumers always keep up with fashion trends. They 

are hedonic shoppers who depend on their feelings, emotion, satisfaction, or 

imagination, which promote emotional aesthetics and emotional taste or experiences. 

They sometimes post information on social media. Besides, this group go shopping 

twice a week on weekends with 2 to 5 friends.  

                    Consumers’ interest 
                    Concerning the consumers’ interest, it is found that they are attracted 
to visit a shopping place by a variety of products and its convenience and ease to 

travel. Additionally, a famous shopping place that provides high-quality products and 

good services seems to be preferable. Moreover, sales promotion and public relations 

of the sales and new products at checkout points are attractive to the consumers. 

Most of them usually go to a restaurant and a dessert shop. The result accords with 

Kedsara Chancharassuk (2012) who conducted a study, entitled “Factors Influencing 
Purchasing and Service Using Behaviors of Tesco Lotus among Consumers in Bangkok.” 

The results indicate that the consumers visit a shopping place as it offers a wide range 

of products and a convenient location, particularly the ease of commuting. In addition, 

the products with different prices are preferable. Likewise, relating to marketing, most 
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consumers come to a shopping center in which there are more sales promotions than 

others. The results relating to the consumers’ interest are illustrated below: 
  Gen-B consumers prefer a shopping place which offers a wide range of 

products. 

  Gen-X consumers exclusively focus on ease of travel to a shopping center. 

  The most preferable shopping center for Gen-Y consumers is one with a 

variety of products. 

  Similarly, Gen-Z consumers are highly attracted by a shopping place with 

a variety of products  

                   Consumers’ opinions on PR media and sales/activities management 

of shopping centers 

                   Concerning opinions on media design at a shopping center, the 

consumers notice that the PR media are fairly unclear and inadequate. To elaborate, 

the sales promotion and media used in introducing new products are seen to be 

insufficient at a moderate level. In other words, the problems are minor. It can be 

inferred that the online media might be able to promote the consumers’ perception. 
The details of each generation’s perception on the communication design of shopping 
centers are clarified below: 

  Gen-B consumers believe that communication at shopping centers was 

inadequate. 

  Similarly, Gen-X consumers reveal that communication at a shopping place 

was not sufficient.  

  Likewise, Gen-Y consumers also notice the inadequacy of communication 

at shopping centers. 

  Finally, Gen-Z consumers notice that there are not enough sales signs and 

new-product introducing signs. 

             Regarding sales and activity management of shopping centers, the consumers 

suggest that they usually prefer attractive atmosphere at a shopping center, modern 

interior decoration, cleanliness, convenience of purchasing goods, wide ranges of 

shops, high-quality goods and services, and impressive services at a shopping center. 

In addition, they usually hang out with friends at a shopping center if it is equipped 

with full facilities. However, the potential problems are inadequate signs in parking 
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areas and difficulties to find a parking space. The opinions of the consumers in each 

generation can be concluded below: 

  Gen-B consumers are aware of the cleanliness and convenience at a 

shopping center. 

  Gen-X consumers believe that the attractive atmosphere at a shopping 

center enhances their frequent visit. 

  For Gen-Y consumers, cleanliness and convenience of shopping at a 

shopping center appear to be the most attractive factors to shop at a shopping center. 

  Finally, Gen-Z consumers explain that the atmosphere at a shopping 

center arouses them to frequently visit the place. 

 To conclude from the studies, the results reveal the consumers’ needs towards 
service use at shopping centers, classified by generation. Moreover, the influences of 

media used at shopping centers on the lifestyles of the consumers are indicated. The 

results are summarized in the followings:  

  Gen-B consumers go shopping once a week with 2 to 5 people on 

weekends. They prefer shopping at a shopping center that offers a wide range of 

products in a clean environment. Moreover, they usually shop in a shopping place 

with convenient shopping areas. Next, media used at shopping centers is influential to 

this group of consumers as they are interested in signs displayed at the shopping place. 

Accordingly, they prefer seeing more media in shopping centers. Still, the media must 

be used with careful considerations and delicacy.  

  Gen-X consumers go to a shopping center once a week with 2 to 5 

people. These people prefer shopping at a shopping place equipped with a well-

designed shopping walkway and nice atmosphere. Meanwhile, the communication at 

shopping centers has high influences on this group as the consumers are attracted by 

those media. The results indicate that these people want to see more sales media or 

public relations media which feature beautiful pictures.  

   Gen-Y consumers sometimes want to visit a shopping center. They 

usually go shopping once a week with 2 to 5 people on weekends. They prefer a 

shopping center with a wide range of products, cleanliness, and convenience for their 

purchase. In the meantime, the media used at shopping centers are persuasive for 

these consumers as the media are attractive to most of them. In addition, the 
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consumers suggest adding more signs or public relation media, and the media should 

feature beautiful illustrations.  

   Gen-Z consumers have more desire to visit a shopping center than the 

other groups of consumers. To elaborate, they go to the shopping place twice a week 

with 2 to 5 people on weekends. They prefer shopping at a place with a variety of 

products in a pleasant atmosphere. Likewise, media used at a shopping place is 

significant as they are usually attracted by the media. The results reveal that these 

consumers want to see more sales signs, signs for introducing new products, and other 

public relations media with interesting messages that are credible and familiar to them.  

             Factors Influencing the Development of Communication Design for 

Shopping Centers to Meet Lifestyles of Digital Consumers 

            From the path analysis, the independent variables: demographic variable 

(Demo), customers’ shopping behaviors (CUS), consumers’ digital-media use behaviors 

(DIG), and consumers’ opinion on public relations and sales and activities management 
of shopping centers (SHC) are found to have direct effect on consumers’ opinion on 
the communication design of shopping centers, the only dependent variable, at a 

significant level of 0.05 (2 = 0.000, df = 0, p = 1.000, RMSEA = 0.000, CFI=1.00, GFI= 

1.00). and the effect size is 0.54, 0.12, and 0.18, respectively. However, demographic 

variable is found to have no effect on consumers’ opinion on the communication 
design of shopping centers. Besides, all of the 4 variables is found to be able to predict 

the media design at 55%.    

 According to the results of the analysis of causal variables relating to the 

communication design of shopping centers to meet consumers’ lifestyles in each 
generation, it can be concluded that demographic variables (Demo) have no effect on 

media design (MED) at a significant level (p-value= -0.03). In contrast, customers (CUS) 

have an effect on media design (MED) at a significant level (p-value= 0.54). Similarly, 

the effect of digital-media usage behaviors (DIG) on media design (MED) is statistically 

significant (p-value= 0.12). Likewise, sales and activities management in shopping 

centers (SHC) has an effect on media design (MED) at a high level significantly (p-value= 

0.18). 
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         The Development of Communication Design for Shopping Centers to 

Meet Lifestyles of Consumers in Different Generations  

 Media design for shopping centers greatly involved creating and renovating the 

environment to promote purchasing decisions and loyalty. 40 years ago, renovations in any 

aspect of a shopping center usually took place every 20 years after operations to serve a bigger 

amount of the consumers and respond to changes in each era. However, since 2005 up to now, 

shopping centers have adopted new marketing strategies aimed at new groups of consumers to 

respond to dynamic changes in businesses, particularly the shopping center business with 

stronger competition, expansion of residence areas, and more convenient transportation. The 

renovation includes interior-space development and promotion of the image of the shopping 

place. In the future, more exotic and different selling propositions will be offered to attract 

consumers. Moreover, technology will be included more in the design of shopping centers and 

it will be more interactive. The selling space should be more convenient and be able to serve 

more purchasing behaviors. Special events and online social media are applied in developing 

modern communication design instead of the traditional mainstream marketing strategies. The 

new strategies aim at promoting participation from two groups of consumers: general consumers 

who use services at the shopping places and the tenants as well as organizations nearby. The 

development of the communication design for shopping centers to meet the lifestyles of 

consumers in different generations using social media, special events, and providing space for 

the activities usually is initiated from the launch of campaigns or small events. The planning 

strategies are illustrated below: 

1. The target consumers in the areas are clearly identified and categorized into groups 

based on their demographic characteristics, behaviors, and psychological features i.e. 

housewives in Nonthaburi who usually visit a shopping center on weekdays. 

2. Identifying specific marketing aims e.g. attracting consumers’ visits on weekdays to 
promote the image of becoming a community center or to persuade office workers in 

the areas to stop by for lunch at the shopping place. 

3. Planning of campaigns or small events, i.e. the activities on social media or special 

events targeting families and campaigns to get discount points in restaurants, usually 

relies on collaboration and kinds of special events, in which local organizations are 

invited to take part. 
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             In addition, another planning method to promote collaboration is to hold 

activities that require little participation from the consumers i.e. watering the birthday 

Buddha images, offering food to the monks on religious holidays, or water splashing 

during Songkran Festival. The consumers can participate in the activities for the entire 

day, while they can also make merit at the shopping centers. Gimmicks and special 

events are included to allow recording or spreading of information. 

4.  Integration between mainstream media and online media occurs. The activities refer 

to those happen on social media and publicize through content on the platform e.g. 

sales promotion, events, corporate social responsibility activities, news release events, 

public relations, and celebrity participation. Moreover, Facebook Fan page is found to 

be a good public relations tool that can promote participation and are used most of 

the time. 

5. At the beginning, in evaluating a project, the numbers of consumers and cars at 

shopping centers are considered.  Meanwhile, the amount of news on different media 

as well as numbers of the consumers who participate in a lucky-draw activity are also 

taken into account. However, numbers of members on Facebook Fan page and 

numbers of likes and shares now become effective indicators.  

6. Promotion of involvement in social media in other areas includes the addition of 

Facebook Fan page. The application presents pictures and messages of each retail shop 

at the shopping places to draw more interest from the consumers. The aim is for them 

to continuously like and share the messages. In the meantime, most tenants also have 

their Facebook Fan page; thus, these can empower the main Facebook Fan page of 

the shopping centers as well. 

             The Development of the communication design for shopping centers 

to meet the diverse needs of consumers in different generation 

 Regarding the development of communication design of shopping centers, the results of  

each generation can be concluded below: 

 Gen-B consumers rarely visit a shopping center. Weekend visits are preferable for these 

consumers who choose to shop at a shopping place that offers various products. Moreover, they 

prefer shopping at a clean shopping center which provides convenience while shopping. In 

addition, it can be concluded that media use at shopping centers is influential in lifestyles of the 

Gen-B consumers as they usually pay attention to the signs used in a shopping place. From the 
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survey, it is found that Gen-B consumers desire to see more media at a shopping center; 

however, signs or any public relations media should be used with careful considerations. They 

believe that media can attract new customers, including those who already shop at the place. 

With reference to the evolution of the use of media, it started with the use of pictures and 

substituted text. Next, info-graphic became more popular, while nowadays video content 

becomes more preferable. Correspondingly, the consumers in this generation also suggested 

that online content must meet the needs of the target consumers and be able to stimulate 

their motivation. In addition, the content must be accurate, meaningful to the receivers, and 

timely. 

 Gen-X and Gen-Y consumers are similar in many ways. First, they rarely shop at a shopping 

center. Next, most of them prefer shopping at a place with an attractive atmosphere and to 

which they can travel conveniently. Concerning media use at a shopping center, the results 

reveal that it has an effect on their perception on the communication design of shopping centers. 

To clarify, the consumers still rely on signs at a shopping place and want to see a lot more. The 

signs or public relations media with attractive and beautiful pictures are more desirable for both 

groups. Consequently, shopping-center entrepreneurs should consider using more interesting 

media since they can draw interest from their target consumers. This emphasizes the necessity 

of implementing a new design concept, which must be interesting and attractive for the two 

generations. Generally, consumers can be excited about exotic design, i.e. the excitement of 

new technology (Rickert & Shop, n.d.), interactive experiences at different shops, visual 

display (Sullivan & Heitmeyer, 2008). This includes the use of technology in the design 

regardless of the interior design or the concept layout, which corresponds to Gen-Y 

common behavior since they were born and brought up in the digital age. In addition, 

these groups of people also apply technology for their self-development. Concerning 

the selection of tenants to suit the physical characteristics of a shopping area, it might 

be helpful to start with big operators, especially food halls since eating at a shopping 

center is convenient and it can serve young Gen-Y consumers well. Besides, it is usually 

suitable for working and reading. Thus, it should be kept modern and clean, while shops 

should be carefully selected based on current trends and reasonable prices.  

 In contrast to other generations, Gen-Z consumers visit a shopping center more often than 

the others. This group of consumers prefer shopping in a place with diverse products and a good 

atmosphere. A preferable shopping place should make consumers feel that they are special 
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from using its service and design.  The experiences of becoming a special person occur from 

consumers’ touch and perception (Ipsos Retail Performance, 2014). At least, some elements 

can be elaborated by the interior design, use of light, themes, or use of certain materials, which 

can arouse some feelings (Sullivan and Heitmeyer, 2008 ) . Correspondingly, Lachman & 

Brett of ULI Foundation (n.d.) support that the experiences of becoming a special one can 

be enhanced by light, colors, sound, and activities. Moreover, the use of media is highly 

influential to Gen-Z consumers since signs in a shopping place are usually attractive to them. 

The results also reveal that they prefer to see a large number of sales and new-product 

recommendation signage at a shopping center. For the Gen-Z, signs or any public relations media 

should feature interesting texts which are familiar and credible. Therefore, signage of a 

shopping center, which gives information about its customer service policies while also 

representing its image, should be placed at the main gate as well as customer service centers 

e.g. the service desks, layaway window, and cash registers. Moreover, special campaign signs 

or occasional promotions should be added i.e. low price guaranteed or credit card policies, etc.  

Recommendations 

 From the findings of this study, 3 recommendations are made as below:  

1. This study investigates consumers’ opinion and perception of communication 
design ofshopping centers andfactors influencing their perception that can lead to an 

understanding of communication design desired by consumers of each generation. Thus, the 

findings may be useful for researchers, communicators, and entrepreneurs of shopping centers 

as they can apply the findings to design communication, i.e. public relations media or sales and 

activity media, in their shopping centers. The demographic information of the consumers, and 

needs of communication design from the point of view of consumers can reveal problems and 

trends of how to effectively design communication for shopping places. Moreover, the 

investigation of the effects of the variables relating to communication design and their effect size 

can make concerned people aware of the impact of related factors. 

2. From the results of this study, lifestyles and shopping behaviors of consumers in 

different generations in Thailand are explored; thus, the results should be useful for marketers 

and communicators who are responsible for communication design for a shopping center. The 

information gained would also be useful in planning the media that are suitable for the target 
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consumers of a shopping center, and in formulating marketing strategies to serve the target 

groups. 

3. For further studies, it is suggested that an investigation towards a framework of 

communication design for a shopping center should be conducted for marketers, marketing 

communicators, marketing planners, and shopping-center entrepreneurs. 
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การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า 

Brand Awareness Building Through Music Marketing 

นภพรรณ วรสิทธิ์9 
โมไนยพล รณเวช, Ph.D.10 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการ
รับรู้ตราสินค้าในยุคสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ รวมทั้งเพื่อศึกษาขั้นตอนและกลยุทธ์การใช้การตลาดผ่าน
ดนตรีเพื ่อสร้างการรับรู ้ตราสินค้า โดยใช้ว ิธ ีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จาก
นักวิชาการและนักวิชาชีพ จํานวน 10 คน ประกอบกับการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary 

Research) 

ผลการวิจัย พบว่า การใช้การตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อดั้งเดิม สร้างจากองค์ประกอบของคอน
เทนต์พื้นฐาน 3 อย่าง ได้แก่ เพลง ศิลปิน และกิจกรรม ส่วนการใช้การตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่
นั้น มาจากการคิดต่อยอดจากคอนเทนต์พ้ืนฐาน โดยเป็นคอนเทนต์ที่สร้างจากองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
กระบวนการทำงานด้านดนตรี ซึ่งใช้ควบคู่ไปกับสื่อใหม่ ส่วนขั้นตอนการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือ
สร้างการรับรู้ตราสินค้า แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมงาน การผลิตผลงาน และหลังการ
ผลิตผลงาน สำหรับกลยุทธ์การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า สรุปได้เป็นกลยุทธ์
ชื ่อ “MEST-(3)C Strategy” ได้แก่ Matching Band & Brand การจับคู ่ศิลปินหรือวงดนตรีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับแบรนด์ Offering Exclusive Content การนำเสนอคอนเทนต์พิเศษ
ให้กับผู้บริโภค Segmentation Strategy กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด Touching + Catchy ติดหูและ
โดนใจ  Setting Clearly Objective การกำหนดว ัตถ ุประสงค ์ท ี ่ช ัดเจน  และ  Collaboration 

Strategy กลยุทธ์การร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำการตลาดผ่านดนตรี ไม่ ว่าจะ
เป็นแบรนด์ ศิลปิน ค่ายเพลง เอเจนซี่ พันธมิตร หรือคนทำงานในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด 

คำสำคัญ: การตลาดผ่านดนตรี, การรับรู้ตราสินค้า, การสื่อสารการตลาด, กลยุทธ์การตลาด 
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Abstract 

The objectives of this study were to compare the use of music marketing to 

create brand awareness in the era of traditional media and new media. Also, this 

research aimed to study the process and strategy of brand awareness building through 

music marketing by using an in-depth interview with ten interviewees including scholars 

and professionals along with related documentary research.  

The results showed that the use of music marketing in the traditional media 

era built from three elements of basic content: music, artist and activations. On the 

part of music marketing in the new media era, it built on content based on music 

production process working along with new media.In terms of the process of music 

marketing, there are three main processes: pre-production, production and post-

production. Regarding strategies of music marketing to create brand awareness, the 

name of the strategy could be called “MEST-(3)C Strategy” which are Matching Band 

& Brand, Offering Exclusive Content, Segmentation Strategy, Touching + Catchy, Setting 

Clearly Objective and Collaboration Strategy which every segment is involved in 

producing music marketing: brand, artists, music label, agency, partner, and all other 

employees 

Keywords: Music Marketing, Brand Awareness, Marketing Communication, Marketing 

Strategy  
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บทนำ 

 ดนตรีถูกนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผู้ขับร้องหรือบรรเลง
ดนตรีไปสู่ผู้ฟังให้รับรู้ได้โดยง่ายและยังสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย โดยจากผลการ
สำรวจของบริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ด้วยเสียงดนตรีระดับสากล พบว่า ดนตรีจัดอยู่ใน
ลำดับที่ 3 ของสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน รองลงมาจากอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 
(Heartbeats International, 2010) นอกจากนี้ข้อมูล ตัวเลขการเติบโตของ JOOX มิวสิกสตรีมมิ่ง
ในปี ค.ศ. 2018 มีการดาวน์โหลดเพ่ิมขึ้นเป็น 68 ล้านครั้ง (โต 35% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560) โดย
มีจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 10 ล้านคน โดยสัดส่วนอายุของผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 18 - 24 ปี คิด
เป็น 42%  และ 25 - 34 ปี คิดเป็น 37% (พัฐรัศม์ิ ว่องไชยกุล, 2019) ซ่ึงจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าการฟังเพลงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยทำงานที่มีพฤติกรรมการฟังเพลงอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้จึงทำให้นักการตลาดมองเห็นโอกาส
ในการใช้ประโยชน์จากดนตรีมาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อบ่งบอกตัวตนของตราสินค้า (Brand) 

ทั้งในด้านของลักษณะการใช้งาน (Functional) และอารมณ์ความรู้สึก (Emotional) จึงเป็นที่มาของ
การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ตลอดจนให้ข้อมูล
ความรู้เกี ่ยวกับตราสินค้า (Brand Knowledge) สร้างความชื่นชอบในตราสินค้า (Brand Liking) 

สร้างความรู้สึกชื่นชอบตราสินค้านี้มากกว่าตราสินค้าอื่น ๆ ในตลาดเดียวกัน  (Brand Preference) 

สร้างความเชื่อว่าตราสินค้านี้เป็นตราสินค้าที่ดีที่สุด (Brand Conviction) และทำให้เกิดการซื้อสินค้า
หรือบริการ (Purchase) ในที่สุด (Kotler, 2012, p. 507, อ้างถึงใน ณิชา ตั้งความดี, 2555) 

การตลาดผ่านดนตรี (Music Marketing) เป็นการตลาดประเภทหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ผู้บริโภคผ่านทางอารมณ์ความรู้สึกได้ (Heartbeats International, 2010) โดยใช้ดนตรีเป็นตัวกลาง
ในการสื ่อสารเพื ่อเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการผ่านรูปแบบทางดนตรีที ่แตกต่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ต การแข่งขันประกวดวงดนตรี การร่วมมือระหว่างแบรนด์
และค่ายเพลงในการทำกิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดที่กำลังได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ยืนยันได้จากข้อมูลสถิติความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจหรือ
นักการตลาด 70 แบรนด์ในต่างประเทศที่ใช้การตลาดผ่านดนตรีในการสื่อสารการตลาดให้กับแบรนด์
ของพวกเขา โดย 97% คิดว่า “ดนตรีหรือเพลง” สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าของเขา
ได้ และ 76% ในตลาดต่างประเทศเป็นแบรนด์ที่ใช้การตลาดผ่านดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
การตลาดในปัจจุบัน และจากผลการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการตลาดผ่านดนตรีที่มีต่อแบรนด์ 
พบว ่า 41% ค ิดว ่า ดนตร ีสามารถสร ้างภาพล ักษณ์ท ี ่ด ี ให ้ก ับตราส ินค ้าได้  (Heartbeats 

International, 2010)   
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จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของดนตรีในการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการ
รับรู้ตราสินค้า ทั้งในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ ความภักดีต่อตราสินค้า ตลอดจนช่วยในการเพ่ิม
ยอดขาย ซึ่งเหล่านี้มีข้อพิสูจน์จากตลาดต่างประเทศแล้วว่า การใช้การตลาดผ่านดนตรีเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนีใ้นประเทศไทยมกีารใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้ามานานตั้งแต่ก่อน
ยุค 90 ในรูปแบบของการทำจิงเกิ้ล (jingles) เป็นโฆษณาในวิทยุ เพลงประกอบโฆษณาในโทรทัศน์ 
จากกรณีศึกษาท่ีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแลคตาซอย ที่ไม่เพียง
แค่ทำให้คนจดจำตราสินค้าได้ แต่ยังสามารถทำให้จดจำข้อมูลรายละเอียดของสินค้าได้อีกด้วย  
นอกจากนี้ยังมีตราสินค้าอื่นอีกหลากหลายประเภททั้งอุปโภคและบริโภคที่ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารการตลาด หากแต่ยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของการตลาดผ่านดนตรีเพ่ือ
สร้างการรับรู้ตราสินค้าในประเทศไทยเท่าไหร่นัก จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการตลาดผ่านดนตรีเพื ่อสร้างการรับรู ้ตราสินค้าในยุคสื่ อดั ้งเดิมและสื ่อใหม่ 
ตลอดจนขั้นตอนและกลยุทธ์การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า เพ่ือเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับแวดวงการสื่อสารการตลาด และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา
เกี่ยวกับการตลาดผ่านดนตรีประกอบกับองค์กรธุรกิจค่ายเพลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได ้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า 

ในยุคสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า 

3. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า 

วิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในกลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า  ประกอบกับการวิจัย
เอกสารที ่เกี ่ยวข้อง (Documentary Research) โดยคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน 8 คน และแบบก้อนหิมะ (Snowball) ซึ่งเป็นการให้กลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงช่วยแนะนำกลุ่มตัวอย่างคนอื่นอีก 2 คน เพื่อได้ให้กลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ประเภท ประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านการตลาดและ
การบริหารธุรกิจดนตรี จำนวน 2 คน ผู้บริหารองค์กรสื่อสารมวลชนและผู้บริหารธุรกิจให้บริการด้าน
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ดนตรี อาทิ มิวสิกสตรีมมิ่ง นิตยสารดนตรี คอนเสิร์ต และการสัมมนาทางดนตรี ผ่านทางแพลตฟอร์ม 
จำนวน 2 คน ผู้บริหารเอเจนซี่โฆษณาจำนวน 2 คน และผู้บริหารค่ายเพลงจำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 
10 คน 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักวิชาการและนัก
วิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตรา
สินค้า โดยใช้แนวคำถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ หนังสือและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านดนตรี การสร้างแบรนด์โดยใช้
เสียงเพลง รวมทั้งข้อมูลการวิจัยจากเว็บไซต์ Heartbeats International บริษัทที่ปรึกษาด้านการ
สร้างแบรนด์ที่แข็งแรงด้วยเสียงเพลง และเว็บไซต์ฟังใจผู้ให้บริการด้านดนตรีผ่านแพลตฟอร์มด้วย 

โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 
เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแล้ว จึงทําการตรวจสอบ
ข้อมูล และจัดแบ่งประเภทของหัวข้อที่ศึกษาโดยนําแนวคิดและทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างมีระบบ และครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความน่าเชื ่อถือและความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้  

1. การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยแบ่งออกเป็นข้อมูล
ประเภทบุคคลและข้อมูลประเภทเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

1.1 ข้อมูลประเภทบุคคล ใช้การถามคำถามเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ คน และ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้นั้นตรงกัน หรือไม่ ในกรณีที่ข้อมูลขัดแย้งกัน ต้องใช้วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม
จากข้อมูลในเอกสารอื่น ๆ และใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ว่า ข้อมูลของใครมีความน่าเชื่อถือว่ากัน ซึ่งจาก
การถามคำถามเดียวกันหลาย ๆ คน นอกจากจะช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ยัง
ช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดของเรื่องได้อีกด้วย  

1.2 ข้อมูลประเภทเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบข้อมูลประเภทนี้ ใช้
การศึกษาและพิจารณาเอกสารหลาย ๆ ประเภท และแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่ง เพื่อเปรียบเทียบหา
ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความสอดคล้องกันของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
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2. การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการวิจัย (Methodological Triangulation) โดยใช้การ
วิจัยด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการวิจัยเอกสาร ซึ่งผลการวิจัยส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง
ต้องกัน ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกันผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เจาะลึกและค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้
ได้ข้อสรุปที่ตรงกันจากทั้งสองวิธีการวิจัยดังกล่าว 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าในยุคสื่อ
ดั้งเดิมและสื่อใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามยุคสมัย ดังนี้ 

1.1 รูปแบบการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) คือ การตลาด
ผ่านดนตรีใน ยุค 90 หรือในช่วงปี ค.ศ. 1990 - 2004 ก่อนที่จะเกิดเฟซบุ๊กในปี ค.ศ. 2004 สื่อที่ทรง
อิทธิพลในยุคนั้นคือ วิทยุและโทรทัศน์ นิตยสารหนังสือพิมพ์ และสื่อนอกบ้านแบบเก่า เช่น ป้าย
บิลบอร์ด แผ่นพับ ป้ายประกาศข้างทางต่าง ๆ โดยเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ผู้ส่งสารและผู้รับ
สารไม่สามารถโต้ตอบกันได้ แบรนด์ต่าง ๆ จึงมีการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า
ในรูปแบบของคอนเทนต์พื้นฐาน (Basic Content) ซึ่งสร้างจากองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ศิลปิน 
(Artist) เพลง (Music) และกิจกรรม (Activations) โดยทั้งหมดจะใช้ควบคู่ไปกับสื่อดั้งเดิมที ่ทรง
อิทธิพลในยุคนั้น ดังภาพ 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อดั้งเดิม 

1) คอนเทนต์พื้นฐานจากดนตรีหรือเพลง ได้แก่ จิงเกิ้ล (Jingles) เพลงของแบรนด์ที่แต่ง
ขึ้นใหม่ (Branded Songs) เพลงโฆษณาที่นำเพลงเก่ากลับมาทำใหม่ด้วยวิธีการทางดนตรีต่าง ๆ 
(Remake & Cover) 

• จิงเกิ้ล คือ ท่อนดนตรีสั้น ๆ มีความยาวตั้งแต่เวลา 5 วินาทีจนถึง 1 นาที ที่มีหรือไม่
มีเนื้อร้องก็ได้ เป็นเสียงที่มีทำนองหรือจังหวะที่ทำให้ติดหู และสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้า
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และบริการของแบรนด์ต่าง ๆ ได้ โดยส่วนมากจิงเกิ้ลมักถูกใช้ในลักษณะของการสร้างอัตลักษณ์ 
(Branding) ให้กับตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้ เช่น เสียงดนตรีของรถไอศกรีม
วอลล์ หรือจิงเกิ้ลเพื่อขายสินค้าและบริการโดยตรง (Hard sale) ซึ่งในลักษณะนี้มักจะทำเป็นจิงเกิ้ลที่
มีชื่อของแบรนด์ในเนื้อร้อง เช่น เพลงยอดฮิตติดหูอย่าง “เพลงแลคตาซอย 5 บาท” ที่สามารถบ่ง
บอกคุณสมบัติของสินค้าได้ในเนื้อเพลงเพียงแค่ 1 นาที  

• เพลงของแบรนด์ที่แต่งขึ้นใหม่ เป็นเพลงเต็มที่มีความยาวประมาณ 3 นาทีขึ้นไป 
โดยนักการตลาดมักจะใช้ทั้งเพลงและภาพในการสื่อสารกับผู้บริโภค ซึ่งภาพในท่ีนี้หมายถึงมิวสิกวีดิโอ 
(Music Video) โดยมีการใช้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ ทั ้งสร้างการรับรู ้ตราสินค้าและสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 

• เพลงโฆษณาที่นำเพลงเก่ากลับมาทำใหม่ด้วยวิธีการทางดนตรีต่าง ๆ เป็นการนำ
เพลงเก่าของศิลปินกลับมาทำใหม่ โดยเพลงยอดฮิตที่ติดหู จึงนำกลับมาทำใหม่ด้วยวิธีการทางดนตรี
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำดนตรีใหม่ เปลี่ยนเนื้อร้อง หรือเพิ่มท่อนแร็ป โดยที่เพลงที่เลือกมาใช้ต้อง
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแบรนด์และสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารด้วย  

2) คอนเทนต์พื้นฐานจากศิลปิน ได้แก่ การเลือกศิลปินมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ
สินค้าและบริการ (Artist as Ambassador) โดยที่แบรนด์ควรที ่จะต้องเลือกศิลปินที่มีความ
เชื่อมโยงกับแบรนด์และสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของแบรนด์ได้ ในอดีตการเลือกศิลปินมาเป็นแบรนด์
แอมบาสเดอร์ นักการตลาดไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของเอเจนซี่หรือนักการตลาดในองค์กร เองมักจะ
เลือกศิลปินจากฐานความนิยมและภาพลักษณ์ เนื่องจากในยุคสื่อดั้งเดิม ผู้บริโภคเข้าถึงได้เพียงแค่สื่อ
ประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ ดังนั้นนักการตลาดในยุคนั้นจึงต้องเลือกใช้ศิลปนิที่
เป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยมสูงและมีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อนำพาให้ผู้บริโภคได้รู้จักและจดจำสินค้าและ
บริการของแบรนด์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งคอนเทนต์พื้นฐานจากศิลปินสอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
ผ่านดนตรีของ Kinga Jentetics (2012) ในหัวข้อกลยุทธ์การเชื่อมโยงแฟนคลับของศิลปินเข้ากับ
กล ุ ่มเป ้าหมายของตราส ินค้า (Association Strategy - Connection to the fan base of the 

artists) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ก ับกลุ ่มผ ู ้บร ิโภคผ่านการร่วมมือกับศิลปินหรือวงดนตรี 
(Association of a special artists) ทําให้แบรนด์นั้น ๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับของศิลปินซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักของแบรนด์ได้โดยตรง 

3) คอนเทนต์พื้นฐานจากกิจกรรมทางดนตรี (Basic Content based on Activations) 

ได้แก่ การเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับคอนเสิร์ตของศิลปิน (Sponsorship) และกิจกรรมการตลาดผ่าน
ดนตรีอ่ืน ๆ (Event Music Marketing) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

• การเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับคอนเสิร์ตของศิลปิน ซึ่งจะมีศัพท์ที่เรียกกันในวงการ
ดนตรีคือ  “Title Sponsorship”  เนื่องจากการเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตของศิลปินจะมีอยู่ 3 
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ระดับ ได้แก่ Title, Main, Co-Sponsorship ซึ่งแต่ละระดับจะมีคุณค่าหรือสิทธิประโยชน์ที่แบรนด์
จะได้รับแตกต่างกัน โดยแบรนด์ควรเลือกใช้รูปแบบการเป็นผู้สนับสนุนหลักเท่านั้น เนื่องจากรูปแบบ
อื่น ๆ จะไม่สามารถนำเสนอคุณค่าหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้มากนัก  โดยผู้สนับสนุนหลักจะได้
สิทธิประโยชน์คือ ชื่อแบรนด์และโลโก้ขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต โทน
สีภายในงาน และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบูธขนาดใหญ่หน้าคอนเสิร์ต ป้ายไฟและโล
โก้วนหลูปบนจอคอนเสิร์ต และท่ีสำคัญคือ ช่วงที่ศิลปินพูดถึงแบรนด์บนเวที เช่น การพูดขอบคุณแบ
รนด์ที่สนับสนุนให้เกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้  

• กิจกรรมการตลาดผ่านดนตรีอื่น ๆ เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่แบรนด์เลือกใช้
ดนตรีในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น การประกวดดนตรี Thailand Coke Music Awards โดยบริษัท โค
คา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 - ค.ศ. 2013 (Piyapong 

Meunprasertdee, 2016) เป็นกิจกรรมการตลาดผ่านดนตรีที ่แบรนด์จัดขึ ้นเพื ่อเปิดโอกาสให้
ผู ้บริโภคได้แสดงความสามารถทางดนตรีและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู ้บริ โภค
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ดนตรีเป็นตัวกลาง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปในการ
สร้างสรรค์ดนตรีกับตราสินค้านั้น ๆ (Participatory Strategy - “Social Music” Revolution) ใน
รูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ดนตรีกับแบ
รนด์นั้น ๆ ซึ่งมาจากพื้นฐานความเชื่อ 2 ประการ ได้แก่ ความเชื่อที่ว่า “ทุกคนเป็นศิลปิน” และอีก
ประการหนึ่งคือ “วัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม” (Jentetics, 2012) 

1.2 รูปแบบการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่ (New Media) คือ การตลาดผ่านดนตรี
ในช่วงที่ อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารและวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด
ช่วงเวลาของการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่ จากการเกิดขึ้นของเฟซบุ๊ก ในปี ค.ศ. 2004 จนถึง
ปัจจุบันปี ค.ศ. 2019 โดยการใช้การตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่นั้น มาจากการคิดต่อยอดจากคอน
เทนต์พื้นฐาน โดยเป็นคอนเทนต์ที่สร้างจากองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานด้านดนตรี
ออกมาเป็นรูปแบบ ดังนี้ การให้การศึกษาด้านดนตรี การทำรายการซึ่งเป็นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่
ต่อยอดมาจากดนตรีและศิลปิน การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนดนตรีที่มีทั้งศิลปินและแฟนเพลง 
การนำข้อมูลการฟังเพลงมาใช้ในการตลาดผ่านดนตรี และแคมเปญการตลาดแบบ องค์รวม ซึ่ง
ทั้งหมดใช้ควบคู่ไปกับสื่อใหม่ โดยที่รูปแบบของคอนเทนต์พ้ืนฐานยังคงมีการใช้อยู่ในปัจจุบันและเป็น
หนึ่งในรูปแบบการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่ด้วย ดังภาพ 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่ 

1) การให้การศึกษา (Music Education) เป็นรูปแบบการตลาดผ่านดนตรีที่คิดต่อยอดมา
จากขั้นตอนแรกของกระบวนการทำงานด้านดนตรี ซึ่งก็คือ การแต่งเนื้อร้อง ทำนอง วิธีการทางดนตรี
ทั้งหมด โดยนำแบรนด์ไปจับคู่กับกระบวนการตรงนี้ได้เป็นโครงการจัดอบรม การเรียนรู้เกี ่ยวกับ
วิธีการทำเพลง การทำงานด้านดนตรีซึ่ง รวมถึงการออกแบบภาพประกอบเพลง มิวสิกวีดิโอ หรือ
แม้แต่หลักการตลาดที่นักดนตรีรุ่นใหม่ควรทราบ 

2) การทำรายการซึ่งเป็นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ต่อยอดมาจากดนตรีและศิลปิน 
(Music Vlog) โดยในรูปแบบนี้พัฒนามาจากรายการโทรทัศน์ (TV Show) ซึ ่งเป็นรายการที่
สร้างสรรค์คอนเทนต์ต่อยอดจากตัวศิลปินและดนตรี โดยเผยแพร่ในช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น รายการ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวไลฟ์สไตล์ของศิลปิน วิธีการแต่งหน้า แฟชั่นการแต่งตัว และดึงแบรนด์เข้ามามีส่วน
ร่วมในการนำเสนอโดยจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ศิลปินใช้จริง 

3) การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนดนตรีที่มีทั ้งศิลปินและแฟนเพลง (Community 

Engagement)  คือ การที่แบรนด์เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนดนตรีที่มีทั้งศิลปินซึ่งอาจจะเป็นแบรนด์
แอมบาสเดอร์และแฟนเพลงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์  โดยมีการทำกิจกรรมการตลาดผ่าน
ดนตรีในชุมชนดนตรีนั้น โดยชุมชนดนตรีดังกล่าวจะอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มปิดในเฟซบุ๊ก
หรือไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (Line Official Account) 

4) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นรูปแบบการตลาดผ่านดนตรีสมัยใหม่ที่นำข้อมูลขนาด
ใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฟังเพลงมาใช้ประโยชน์ในงานด้านการตลาด โดยนำคุณลักษณะ
พิเศษของสื่อใหม่มาใช้เพื่อให้เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้า
คุณลักษณะสำคัญของสื่อใหม่  (New Media) เช่น คอมพิวเตอร์ ของ E. Rogers (อ้างถึงใน กาญจนา 
แก้วเทพ, 2552) โดยจากการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของรูปแบบการสื่อสารแบบเดิม คือการ
สื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน การสื่อสารแบบใหม่ (สื่อระหว่างบุคคลที่มีเครื่องมือช่วย) 
เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารมีความรู้อย่างมากต่อผู้รับสาร เนื่องจากระบบ Interactivity ในขณะที่การ
สื่อสารของสื่อสารมวลชน ผู้ส่งสารที่ทำงานอยู่ในองค์กรสื่อแทบจะไม่มีความรู้เรื ่องผู้รับสาร  ซึ่ง
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คุณลักษณะเด่นของสื่อใหม่ในข้อนี้สอดคล้องกับรูปแบบการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่อย่าง  “Big 
Data” โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Nike Run Club เพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งให้กับนักวิ่ง
ได้ด้วยเพลย์ลิสต์ของเพลงที่มีจังหวะสัมพันธ์กับจังหวะการวิ่งของผู้ใช้งาน โดย Nike ร่วมกับ Spotify 

นำเอาข้อมูลการฟังเพลงของผู้ใช้งานแอปฯ มิวสิกสตรีมมิ่ง Spotify มาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
การวิ่งให้กับลูกค้า Nike  และด้วยความสามารถของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคนี้นอกจากจะทำให้ผู้
ส่งสารมีความรู้อย่างมากต่อผู้รับสารแล้ว ยังสามารถทราบถึงลักษณะทางประชากรของผู้รับสารว่า
เป็นใคร อายุเท่าไหร่ มีความชอบและไลฟ์สไตล์แบบไหน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แบรนด์ควรมีการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือนำมาใช้ต่อยอดในการคิดสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารการตลาดให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5) แคมเปญการตลาดแบบองค์รวม (Total campaign) เป็นกิจกรรมการตลาดผ่านดนตรี
ของแบรนด์ที่มีการทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแคมเปญ โดยมักเป็นกิจกรรมการตลาดผ่านดนตรีที่มีการ
ประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ เครื่องมือทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งคอนเซปต์ในการคิดสร้างสรรค์
ผลงานเพลงที่สอดคล้องไปกับแคมเปญการตลาดโดยรวมของแบรนด์ด้วย เช่น แคมเปญครบรอบ 70 
ปี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ผลิตคอนเทนต์ภาพยนตร์สั ้น และเพลง “Heartbeat จังหวะจะรัก” 
ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของแบรนด์ในทุกวันที่ 17 ของเดือน ซึ่งแคมเปญดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของการรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ของเซ็นทรัลที่ต้องการปรับภาพลักษณ์ห้างฯ ให้ทันสมัยขึ้น  

จากตัวอย่างข้างต้นทั้ง 2 ยุคสมัยจะเห็นได้ว่ามีการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้
ตราสินค้าในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายวัตถุประสงค์ โดยในอดีตมักจะใช้เพื่อสร้างการรับรู้
ตราสินค้าให้ได้มากที่สุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด โดยการใช้ศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศ 
ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม เพ่ือดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเปิดรับสื่อโฆษณาของแบรนด์และนำไปสู่
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ แต่ในปัจจุบันเป็นรูปแบบการตลาดผ่านดนตรีที่สามารถปิดการขาย
ได้ด้วยเทคโนโลยีการส่งโฆษณาในสื่อออนไลน์ นั่นเอง 

นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างการรับรู้ตราสินค้า การตลาดผ่านดนตรีจะสามารถทำได้ถึง
ระดับการเป็นตราสินค้าแรกในใจผู้บริโภค (Top of Mind) ได้หรือไม่นั ้น ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าและ
บริการประเภทนั้น ผู้บริโภคมีแบรนด์ในใจแล้วหรือยัง หากมีแล้วก็ยากที่แบรนด์อ่ืนจะเข้าไปแทนที่ได้ 
แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคยังไม่ได้มีแบรนด์ในใจ การใช้การตลาดผ่านดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ มา
สื่อสาร ด้วยความถี่บ่อยครั้ง ก็อาจจะสามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้และจดจำได้ถึงขั้นเป็นแบรนด์หรือ
ตราสินค้าแรกในใจของผู้บริโภคได้ 
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2. ขั้นตอนการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอน
การเตรียมงาน ขั้นตอนการผลิตผลงาน และข้ันตอนหลังการผลิตผลงาน โดยมีรายละเอียดแต่ขั้นตอน 
ดังนี้ 

      (1) ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอนย่อย ได้แก่           

1) การกำหนดวัตถ ุประสงค์ (Setting Objective) ในขั ้นแรกแบรนด์ต ้องกำหนด
วัตถุประสงค์ก่อนว่า ต้องการทำการสื่อสารในครั้งนี้ไปเพื่ออะไร เช่น ต้องการสร้างการรับรู้ตราสนิค้า 
ต้องการสร้างภาพลักษณ์ หรือต้องการเพิ่มยอดขาย ส่วนแบรนด์ที่ไม่ทราบว่าต้องการจะสื่อสารเรื่อง
อะไรนั้น นักวิชาการด้านการตลาดแนะนำว่า ควรที่จะทำการตรวจสุขภาพแบรนด์ (Brand Health 

Check) วิเคราะห์แบรนด์ เพื่อตรวจสอบว่าบกพร่องในการสื่อสารด้านใดบ้าง แล้วค่อยมากำหนด
วัตถุประสงค์ว่า ต้องการจะสื่อสารเรื ่องอะไรเพ่ิมเติม เพื่อปรับแก้ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการ
วิเคราะห์ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ (Determine objectives) ในขั้นตอนการ
วางแผนการสื่อสารการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการสำรวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อตรา
สินค้า เพื่อประเมินตราสินค้าในการรับรู้ของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารที่จะ
เกิดข้ึน ซึ่งตราสินค้ามีทั้งมุ่งเน้นแก้ไขในเรื่องเชิงลบหรือมุ่งเน้นให้เห็นในเชิงบวก (Kotler และ Keller, 

2009) 

2) การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Setting Target Audience) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่า
ต้องการสื่อสารกับใคร ตรงกับขั้นตอนกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Definition of target audience) ของ 
Kinga Jentetics (2012) และการระบุผ ู ้ร ับสาร ( Identify target audience) ของ Kotler และ 
Keller (2009) จำเป็นต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการวางแผนในขั้น
ต่อไป นอกจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารแต่ละครั้งแล้ว สิ่งสำคัญคือ การวิเคราะห์
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจะได้ทราบถึงข้อมูลการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกุญแจ
สู ่ความสำเร ็จ (The Five Keys to success) ในการทำการตลาดผ่านดนตรีของ Heartbeats 

International (2010) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ด้วยเสียงดนตรีระดับสากลที่กำหนดว่า 
การทำกิจกรรมการตลาดผ่านดนตรีควรมีการวิเคราะห์กลุ ่มเป้าหมายที ่ชัดเจน โดยวิเคราะห์
แพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ และประเภทของเนื้อหาหรือบทสนทนาที่พวกเขามีส่วนร่วมในสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อนที่จะคิดคอนเซปต์แคมเปญหรือตัดสินใจเลือกศิลปิน ซึ่งการขาดการวางแผนเป็นสาเหตุ
หลักที่ทำให้การตลาดผ่านดนตรีไม่ประสบความสำเร็จตามที่แบรนด์คาดหวังไว้ 

3) การปรึกษาผู ้เชี ่ยวชาญด้านการตลาดผ่านดนตรี (Consulting with Experts in 

Music Marketing) การที่แบรนด์เข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านดนตรี ซึ่งก็คือ ค่าย
เพลงหรือผู้ให้บริการด้านดนตรีผ่านแพลตฟอร์ม สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาการ
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บริการให้คำปรึกษาด้านดนตรีเพื่อการสร้างแบรนด์และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ
เพลง ของ สรัญ ฐิตะวสันต์ (2556) ที่ว่าแบรนด์สินค้าและบริการชั้นนำต่างมีความเชื่อว่าดนตรี
สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของตน ตลอดจนดนตรีจะมีความสําคัญต่อแบรนด์มากขึ้น
ในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ปรึกษาด้านดนตรีเพื่อการสร้างแบรนด์ที่สำคัญ 
ดังนั้นแบรนด์ที่ต้องการจะใช้การตลาดผ่านดนตรีในการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามก็ควร
เลือกใช้บริการที่ปรึกษาด้านดนตรีจากบริษัทหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ 

 4) การออกแบบการสื่อสารโดยใช้การตลาดผ่านดนตรี (Creating Music Marketing 

Communication) มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำจิงเกิ้ล การแต่งเพลง ทำเพลงของแบรนด์ขึ้นมา
ใหม่ หรือใช้เพลงเก่าของศิลปินดังกลับมาทำใหม่ด้วยวิธีการทางดนตรี การนำศิลปินมาเป็นแบรนด์
แอมบาสเดอร์ การเป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมทางดนตรี หรือเป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมเวิร์คช็อป
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดนตรีการสร้างการมีส่วนร่วมของศิลปินกับแฟนเพลงในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่ง
มีแบรนด์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หรือรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่าน
ดนตรีจะคิดออกแบบการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการตลาดผ่านดนตรีต่าง ๆ ไปนำเสนอกับแบรนด์ 
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่เป็นการคิดงานมาจากฝั่งของเอเจนซี่ที่ปรึกษาด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ของแบรนด์มาก่อน แล้วจึงมาให้ค่ายเพลงหรือผู้ให้บริการด้านดนตรีผ่านแพลตฟอร์มช่วยในเรื่องของ
กระบวนการทำเพลงและใช้ศิลปินของค่ายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ ่งขั ้นตอนนี้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพของ Kotler และ Keller (2009) ใน
หัวข้อ การออกแบบการสื่อสาร (Design Communication) โดยกำหนดว่าจะสื่อสารอะไร (Message 

strategy) จะสื่อสารอย่างไร (Creative strategy)  และจะใช้วิธีไหนสื่อสาร (Message source) และ
ยังสอดคล้องกับกระบวนการบริการให้คำปรึกษาด้านดนตรีเพ่ือการสร้างแบรนด์ของ สรัญ ฐิตะวสันต์ 
(2556) ในหัวข้อ การนำโจทย์งานที่ได้รับจากลูกค้ามากระจายสู่ทีมสนับสนุน และการรวบรวมข้อมูล
จากฝ่ายสนับสนุนเพื่อการนำเสนองานต่อลูกค้า โดยในขั้นตอนที่ 3 การปรึกษาผู้เชี ่ยวชาญด้าน
การตลาดผ่านดนตรี ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบการสื่อสารโดยใช้การตลาดผ่านดนตรี และข้ันตอนที่ 5 
การเลือกศิลปินที่เหมาะสมกับแบรนด์ มีการคาบเก่ียวกันอยู่ สามารถทำข้ันตอนใดก่อนก็ได้ตามความ
ประสงค์ของแบรนด์  

5) การเลือกศิลปินที่เหมาะสมกับแบรนด์ (Selecting Appropriate Artist or Band) 
การที่ค่ายเพลงหรือผู้ให้บริการด้านดนตรีผ่านแพลตฟอร์มนำเสนอศิลปินหรือวงดนตรีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับคอนเซปต์ในการสื่อสารตามที่ได้คิดกันไว้ โดยจะต้องเป็นการเลือกศิลปินที่คำนึงถึงแฟน
เพลงหรือกลุ่มคนฟังของศิลปินที่นำมาใช้ในการสื่อสารด้วยว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายของ
แบรนด์หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการเลือกศิลปินหรือวงดนตรีที่เหมาะกับตราสินค้า (Choosing 
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appropriate artist/band) ของ Kinga Jentetics (2012) และกลยุทธ์ Match Band & Brand การ
จับคู่กันระหว่างแบรนด์กับศิลปินต้องทำให้ดูน่าเชื่อถือ (Heartbeats International, 2010) 

6) การวางแผนการใช้สื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Media Planning) ไม่ว่าจะเป็น
การปล่อยเพลง การโปรโมทกิจกรรมทางดนตรีของแบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางสื่อ
ดั้งเดิมตา่ง ๆ หรือสื่อนอกบ้านทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ อาทิ แผ่นพับ บิลบอร์ด ดิจิทัลบิลบอร์ด ป้าย
โฆษณา 3 มิติ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารการตลาดผ่านดนตรีในครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
สอดคล้องกับขั้นตอนการเลือกช่องทางสื่อสาร (Select channel) ของ Kotler และ Keller (2009) 
ซึ่งมีทั้งการใช้บุคคลในการสื่อสาร (Personal communication channels) และไม่ใช้บุคคลในการ
สื่อสาร (Non-personal communication channels) โดยการใช้บุคคลในการสื่อสารจะสอดคล้อง
กับการที่แบรนด์มีช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถสนทนากับผู้บริโภคได้แบบตัวต่อตัว (One-to-

One Communication) เช่น Line Official Account ของแบรนด์ที่จะสามารถสื่อสารส่งเพลงของ
แบรนด์หรือกิจกรรมทางดนตรีของแบรนด์ให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ส่วนการสื่อสารแบบไม่ใช้บุคคล
ในการสื่อสารจะเป็นการสื่อสารผ่านสื่อ (Media) ซึ่งมีการวางแผนการใช้สื่อทั้งในช่องทางสื่อดั้งเดิม
และสื่อใหม่เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านดนตรีของแบรนด์ 

7) การกำหนดขอบเขตของการทำการตลาดผ่านดนตรี (Setting Scope of work) ซึ่ง
รวมถึงการกำหนดงบประมาณ (Budget) และขอบเขตสัญญา (Licensing) ในการทำการตลาดผ่าน
ดนตรีด้วย โดยการกำหนดขอบเขตของงานจะเป็นการตกลงกันระหว่างแบรนด์กับค่ายเพลงหรือผู้
ให้บริการด้านดนตรีผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงในเรื่องของลิขสิทธิ์และสัญญาในการใช้เพลงที่แต่งขึ้น
ใหม่ด้วย โดยลิขสิทธิ์ของเพลงจะมีกฎซึ่งเป็นมาตรฐานสากล คือแบ่งออกเป็น 2 สิทธิ์ ได้แก่ ลิขสิทธิ์
เสียง หรือเพลงสมบูรณ์ในเวอร์ชั่นนี้ (Master Version) ซึ่งมีดนตรีแบบนี้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นแบ
รนด์หรือเอเจนซี่เป็นเจ้าของก็ได้ ส่วนอีกสิทธิ์หนึ่งคือ สิทธิ์ของผู้ประพันธ์ เนื้อร้อง ทำนอง ก็ต้องอยู่
กับผู้ประพันธ์ตลอดไป นอกจากนี้ในส่วนของสัญญาก็จะขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วย เช่น ถ้าแบรนด์
ต้องการเพลงไปเป็นของแบรนด์ ซึ่งเรียกว่า การซื้อขาด ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่ส่วนใหญ่ค่ายเพลงจะ
ไม่ให้ซื้อขาด เพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อตกลงในสัญญาว่า สามารถใช้ได้ในทุกสื่อในระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากนั้นถ้าแคมเปญประสบความสำเร็จ และต้องการใช้ซ้ำก็จะเป็นข้อกำหนดเพิ ่มเติมว่า มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมปีละเท่าไหร่ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะถูกระบุอยู่ในสัญญา โดยกระบวนการในขั้นตอนนี้
สอดคล้องกับขั้นตอนการกำหนดงบประมาณ (Establish budget) ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ นโยบาย
ของบริษัท และสภาพการแข่งขัน (Kotler and Keller, 2009) และยังสอดคล้องกับกระบวนการ
บริการให้คำปรึกษาด้านดนตรีเพ่ือการสร้างแบรนด์ ของ สรัญ ฐิตะวสันต์ (2556) ในหัวข้อการลงนาม
เอกสารสัญญาอีกด้วย 

  



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีที่ 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563) 101 

      (2) ขั้นตอนการผลิตผลงาน (Production)  

8) การผลิตผลงานการตลาดผ่านดนตรี (Production of music marketing) ในขั้นตอน
นี้จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันตามแต่ละรูปแบบของการตลาดผ่านดนตรีที่แบรนด์เลือกใช้ เช่น หาก
เป็นการแต่งเพลงใหม่ให้กับแบรนด์ก็จะเป็นการนำเนื้อร้องที่ผ่านการอนุมัติจากแบรนด์แล้วมาเข้าสู่
ขั้นตอนการทำดนตรี ทำนอง คอร์ด จังหวะ โครงสร้างของเพลง เรียบเรียง อัดเสียงนักร้อง มิกซ์เสียง 
และสุดท้ายคือการมาสเตอร์ริง เป็นการนำเพลงที่มิกซ์เสร็จแล้วมาเข้าสู่กระบวนการอีกครั้งก่อนจะ
นำไปเผยแพร่ ส่วนถ้าเป็นการผลิตผลงานในรูปแบบของการเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับคอนเสิร์ตของ
ศิลปินนั้น ก็คือ การจัดเตรียมงานในวันที่ มีการแสดงคอนเสิร์ต เช่น ป้ายโฆษณาของแบรนด์ซึ่งเป็น
สปอนเซอร์หลักในคอนเสิร์ต ธงญี่ปุ่น (J-Flag) ประดับตกแต่งรอบงาน สื่อมัลติมีเดียหรือโลโก้ของแบ
รนด์วนหลูปที่จะแสดงผลในหน้าจอบนเวทีคอนเสิร์ต รวมถึงภาพบนเวทีที่ศิลปินกล่าวแสดงความ
ขอบคุณแบรนด์ที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา ซึ่งควรเป็นการกล่าวที่แสดงความจริงใจและทำให้ แฟน
เพลงรับรู้ถึงตราสินค้า ซึ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี โดยในขั้นตอนการ
ผลิตผลงานสอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการที่ได้นำเสนอไว้ในกระบวนการบริการให้
คำปรึกษาด้านดนตรีเพื่อการสร้างแบรนด์ (สรัญ ฐิตะวสันต์, 2556) 

      (3) ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน (Post-Production) 

9) กลยุทธ์การตลาดผ่านดนตรีในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Strategy) เป็นการ
กำหนด        กลยุทธ์การสื่อสารในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งแบรนด์ควรนำเสนอคอนเทนต์
ที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับธรรมชาติและความสามารถของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละ
ช่องทางด้วย โดยขั้นตอนนี้สอดคล้องกับขั้นตอนการติดต่อสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
และการทำการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ (Perpetual interaction - social marketing) ของ Kinga 

Jentetics (2012)  

10) การว ัดผลตอบร ับ (Measuring Feedback) แบรนด ์จะต ้องม ีการต ั ้ งต ัวช ี ้วัด
ความสำเร็จของผลงาน โดยจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารด้วย ซ่ึงการใช้ความ
นิยมเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากในยุคนี้ ผู้บริหารค่ายเพลงทั้ง 4 ค่ายให้สัมภาษณ์
ตรงกันว่า ในยุคนี้ทำไม่ได้ เพราะผู้บริโภคเลือกฟังเพลงได้เองผ่านแพลตฟอร์มใดก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้า
ต้องการให้รับรองความนิยมของเพลงเป็นสิ ่งที ่ยากมากแบรนด์ต้องทำความเข้าใจ แต่หากเป็น
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า ยอดผู้รับชมรับฟังจะเป็นตัวชี้วัดหลักของการ
วัดผล รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การกดไลก์ กดแชร์ผลงานเพลงหรือกิจกรรม
การตลาดผ่านดนตรีของแบรนด์ด้วย ซึ ่งขั ้นตอนการวัดผลตอบรับนี้สอดคล้องกับขั ้นตอนการ
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ประเมินผลงานในกระบวนการบริการให้คำปรึกษาด้านดนตรีเพื่อการสร้างแบรนด์ (สรัญ ฐิตะวสันต์ , 
2556) และข้ันตอนประเมินผลตอบรับ (Measuring feedback) ของ Kinga Jentetics (2012) 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า 

3. กลยุทธ์การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า 

จากการสัมภาษณ์นักวิชาการและนักวิชาชีพทั ้ง 10 คน ประกอบกับการวิจัยเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถตั้งเป็นกลยุทธ์การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า ได้ในชื่อ 
“MEST-(3)C Strategy” หรือชื่อภาษาไทยที่ว่ากลยุทธ์ “การร่วมมือกันจับคู ่แบบพิเศษอย่าง
ชัดเจนที่โดนใจในกลุ่มของพวกเรา” ดังภาพ 
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ภาพที่ 4 กลยุทธ์การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือสร้างการรับรู้ตราสินค้า 

1) Matching Band & Brand - การจับคู่ศิลปินหรือวงดนตรีที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับแบรนด์ แบรนด์ควรที่จะมีเกณฑ์ในการเลือกศิลปินหรือวงดนตรีที่จะใช้ในการสื่อสารแต่ละครั้ง 
โดยสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การจับคู่ศิลปินที่มีลักษณะหรือตัวตนตรงกับแบรนด์เท่านั้น แต่ยังต้องเลือก
ศิลปินหรือวงดนตรีที ่มีฐานแฟนคลับที ่เชื ่อมโยงกับกลุ ่มเป้าหมายของแบรนด์ด้วย ซึ่งกลยุทธ์นี้
สอดคล้องกับกุญแจสู่ความสำเร็จของ Heartbeats International (2010) ในข้อ Match Band & 

Brand การจับคู่กันระหว่างแบรนด์กับศิลปินต้องทำให้ดูน่าเชื่อถือ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า การใช้
การตลาดผ่านดนตรีในประเทศไทยและต่างประเทศให้ความสำคัญกับการเลือกศิลปินหรือวงดนตรีที่
เหมาะสมกับตราสินค้า โดยจะต้องสามารถสื่อสารตัวตนของตราสินค้าได้เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อใน
สายสัมพันธ์นี้ การตลาดผ่านดนตรีจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าตรา
สินค้าและศิลปินเป็นเสมือนเพื ่อนในชีวิตจริง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ Result-Base 

Portfolio การสร้างผลงานอย่างน่าเชื่อถือของ สรัญ ฐิตะวสันต์ (2556) โดยการที่จะสร้างผลงานที่
น่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการได้ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีเกณฑ์ในการเลือกศิลปินหรือวงดนตรีที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความน่าเชื่อถือ 

2) Offering Exclusive Content - การนำเสนอคอนเทนต ์พ ิ เศษให ้ก ับผ ู ้บร ิโภค         
การนำเสนอคอนเทนต์ที่มีความพิเศษมาก ๆ หรือเป็นคอนเทนต์ที่เกินความคาดหวังของแฟนเพลง ซึ่ง
เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้ เช่น คอนเทนต์ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างศิลปินต่าง
ค่าย ต่างแนวเพลง มาร่วมกันสร้างความแปลกใหม่ทางดนตรี เกิดเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่ ง เป็นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีด้วย นอกจากนี้การร่วมงานกันของศิลปินต่างค่ายต่างแนวเพลงยังเป็นการ
ขยายตลาดแฟนเพลงของแต่ละศิลปินอีกด้วย โดยกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัญ ฐิตะวสันต์ 
(2556) ในหัวข้อ Imaginative Solution กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีความพิเศษหรือเกินความคาดหวัง เพื ่อสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงซึ่งก็คือ 
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กลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ โดย Heartbeats International (2010) กล่าวว่า การนำเสนอ
แค่ “เพลงใหม่” หรือประสบการณ์ทางดนตรีทั่วไปไม่เพียงพอในยุคปัจจุบัน แบรนด์จำเป็นต้องเสนอ
สิ่งใหม่ที่พิเศษและไม่สามารถหาจากที่อื ่นได้ นอกจากนี้การนำเสนอคอนเทนต์ที่มีความพิเศษยัง
สามารถตีความหมายไปได้ในอีกรูปแบบหนึ่งคือ การสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้สอดคล้องกับช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีลักษณะแบบไม่ต่อเนื่อง 
มีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแบรนด์จึงจำเป็นต้องคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์พิเศษให้
สอดคล้องกับความสามารถและธรรมชาติของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ด้วย เช่น แบรนด์ให้ศิลปินอัดคลิป
สั้นร้องเพลงในไอจีสตอรี่ (IG Story) ในขณะที่เฟซบุ๊กปล่อยเนื้อเพลงเต็มในเพจของแบรนด์หรือศิลปิน 

และวันต่อมาค่อยปล่อยเพลงเต็มในยูทูบ และทำกิจกรรมเล่นเกมต่อเพลงในทวิตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งการ
นำเสนอคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในสื่อออนไลน์เป็นการตอกย้ำอิทธิพลของสื่อ
ใหมใ่นการเป็นช่องทางที่สำคัญในการสื่อสารยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็น
ตัวกำหนดตามแนวคิดของ McLuhan (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552)  ที่ว่า “เพียงแค่ตัวสื่อก็
เป็นสารแล้ว” (Medium is the Message) เพียงแค่การเปลี่ยนตัวสื่อเท่านั้นก็จะสร้างผลกระทบให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประสบการณ์ของมนุษย์แล้ว โดยกลยุทธ์นี้นอกจากจะสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้บริโภคได้แล้วยังจะนำไปสู่การเป็นตราสินค้าแรกในใจผู้บริโภคได้อีกด้วย 

3) Segmentation Strategy - กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การเลือกใช้ศิลปินและวง
ดนตรีกลุ่มย่อยที่มีตัวตนชัดเจนและมีฐานแฟนเพลงสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ โดยไม่
จำเป็นจะต้องเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศอย่างเช่นในอดีต เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมี
ความต้องการที่หลากหลายและมีแนวโน้มของความต้องการที่เป็นปัจเจกแยกย่อยจำเพาะบุคคลมาก
ขึ้น ทำให้สามารถแบ่งส่วนตลาดได้เป็นหลายส่วนตามความต้องการที่เป็นปัจเจกเหล่านั้น ดังนั้นจึง
เป็นโอกาสอันดีของแบรนด์ในการสื่อสารกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่แบรนด์ต้องการ จึงเป็นที่มาของกล
ยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด ซึ่งแบรนด์ควรที่จะเลือกใช้ศิลปินหรือวงดนตรีที่มีตัวตนชัดเจนสามารถเป็น
ตัวแทนของแบรนด์ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ รวมถึงศิลปินนั้น ๆ จะต้องมีฐานแฟนเพลงซึ่ง
เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ด้วย โดยที่ศิลปินหรือวงดนตรีนั้น ๆ อาจจะไม่
จำเป็นต้องเป็นศิลปินที่เป็นที่รู้จักหรือได้รับความนิยมในคนหมู่มากก็ได้ ซึ่งการเลือกศิลปินหรือวง
ดนตรีระดับกลางลงมา นอกจากจะเป็นการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการ
แล้ว ยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการทำการตลาดผ่านดนตรีและทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก
น่าเชื่อถืออีกด้วย โดยการเลือกใช้ศิลปินระดับกลางลงมาเปรียบเสมือนการใช้ไมโครอินฟลูเอ็นเซอร์ 
(Micro Influencer) หรือผู้นำทางความคิดท่ีผู้บริโภคยอมฟังนั่นเอง  
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4) Touching + Catchy - ติดหูและโดนใจ การทำให้การตลาดผ่านดนตรีที่ใช้ในการสร้าง
การรับรู้ตราสินค้าประสบผลสำเร็จด้วยการใช้ศาสตร์ของดนตรีซึ่งมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของ
มนุษย์มาเชื่อมโยงเข้ากับแบรนด์ โดยหากทำในรูปแบบของเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ก็ต้องเป็นเพลงที่ติดหู
และโดนใจผู้ฟัง หรือในรูปแบบกิจกรรมทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี หรือแม้แต่
กิจกรรมเวิร์คช็อปให้ความรู้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ก็ควรที่จะเป็นกิจกรรมที่โดนใจ มีชื่องานที่ติดหูทำให้
นึกถึงแบรนด์ได้ หรือแม้แต่การทำจิงเกิ้ลก็ต้องเป็นคำที่ฟังแล้วติดหู ไม่ยากไป ไม่ยาวไป คอร์ดและ
ทำนองสามารถทำให้คนฟังจำได้ง่าย และที่สำคัญต้องทำให้เข้าถึงง่าย ผู้ฟังสามารถเข้าใจความหมาย
ของสารที่แบรนด์ตั้งใจจะสื่อ โดยการทำเพลงให้ “ติดหู” เป็นเรื่องของศาสตร์ในการทำเพลง ส่วนการ
ทำให้ “โดนใจ” นั้นเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง ซึ่งจะสื่อสารจากศิลปินไปสู่ผู้ฟัง 
จนเกิดเป็นความรู้สึกร่วมกันของผู้ฟังกับศิลปิน โดยเพลงที่ดี เพลงที่ได้รับความนิยม ผู้ฟังจะต้องรู้สึก
ว่าเป็นเพลงที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวในชีวิตและความรู้สึกของเขา ทั้งนี้เพลงหรือกิจกรรมทางดนตรีที่จะ 
“โดนใจ” ผู้ชมผู้ฟังได้จะต้องไม่ใช่เพลงที่ต้องการขายตรง เพราะยิ่งผู้บริโภคทราบว่าเป็นเพลงของแบ
รนด์อาจจะเกิดอคติไปก่อนที่จะได้ฟังเพลง 

5) Setting Clearly Objective - การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการทำการตลาด
ผ่านดนตรีนั้นจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าต้องการที่จะทำงาน
เพื่อสื่อสารในเรื่องอะไร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์จะสอดคล้องกับการวัดผลตอบรับในขั้นตอน
สุดท้ายด้วย เพราะฉะนั้นหากตั้งวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนก็จะเป็นปัญหาในการวัดผลด้วย ซึ่งจะทำให้ไม่
สามารถทราบได้ว่าการสื่อสารในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จหรือไม่ โดยการตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนั้น 
นอกจากจะทำให้การดำเนินงานราบรื่นแล้ว ยังเป็นการตีกรอบในเรื่องของขอบเขตการทำงานและเงิน
งบประมาณท่ีต้องใช้อีกด้วย เพราะฉะนั้นหากแบรนด์ยังไม่ทราบว่า ต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไร หรือ
มีเหตุผลอะไรถึงเลือกใช้การตลาดผ่านดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร แบรนด์ควรที่จะทำการ
ตรวจสุขภาพแบรนด์เพ่ือวิเคราะห์ว่าแบรนด์ขาดหรือบกพร่องในการสื่อสารเรื่องอะไรบ้าง เพ่ือที่จะได้
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้  

6) Collaboration Strategy - กลยุทธ์การร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การทำการตลาดผ่านดนตรี ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ ศิลปิน ค่ายเพลง เอเจนซี่ พันธมิตร หรือคนทำงาน
ในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมด  เนื่องจากในการทำงานย่อมจะต้องประสบปัญหาและอุปสรรค ทุกฝ่ายมีความ
ต้องการของตนเอง ดังนั้นจะต้องหาตรงกลางให้เจอ หาจุดร่วมกันของความต้องการที่ทุกฝ่ายยอมรับ
ได้ โดยสิ่งสำคัญในการทำการตลาดผ่านดนตรีคือ จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเข้าใจทั้งใน
ด้านการตลาดและดนตรีทีจ่ะนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้ โดยกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์
การพัฒนาการบริการให้คำปรึกษาด้านดนตรีเพื่อการสร้างแบรนด์และสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในธุรกิจเพลงของ สรัญ ฐิตะวสันต์ (2556) ในหัวข้อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าราย
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สำคัญ (Relationship Management) ซึ่งลูกค้ารายสำคัญในความหมายของงานวิจัยนี้คือ แบรนด์ 
หรือสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ ที่มาใช้บริการให้คำปรึกษาด้านดนตรีฯ นั่นเอง 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับแบรนด์ นักการตลาดหรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการตลาดผ่าน
ดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า 

1) จากผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารการตลาดโดยใช้การตลาดผ่านดนตรีจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดผ่านดนตรีเพื่อสื่อสารในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่แบรนด์ต้องการ 
ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นค่ายเพลงหรือผู้ให้บริการด้านดนตรีผ่านแพลตฟอร์ม หรือเอเจนซี่ที ่เป็น
พันธมิตรกับค่ายเพลงก็ได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในวงการดนตรี เช่น “ป๋าเต็ด” 
ยุทธนา บุญอ้อม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดกิจกรรมการตลาดผ่านดนตรี เป็นต้น 

2) จากผลการวิจัยพบว่าขั ้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสอดคล้องกับขั้นตอนการวัดผลตอบรับซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันการสื่อสารในครั้งนี้ว่าประสบ
ผลสำเร็จหรือไม่ เพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทีมงานที่มีส่วนร่วมในการทำการตลาดผ่าน
ดนตรีทุกฝ่าย แบรนด์จะต้องชัดเจนตั้งแต่แรกว่าต้องการจะสื่อสารเพื่ออะไร กับใคร และที่สำคัญคือ 
เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้การตลาดผ่านดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด ไม่ควรทำตาม
กระแส ดังนั้น แบรนด์จึงควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุในการเลือกใช้ดนตรี และดนตรีจะสามารถใช้ในการ
สื่อสารตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์ได้อย่างไร ด้วยวิธีใดบ้างซึ่งในข้อนี้จะเป็นหน้าที่ของฝั่งเอเจนซี่
และค่ายเพลงในการออกแบบการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของแบรนด์   

3) จากผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การร่วมมือกัน (Collaboration Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญของการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า โดยนักการตลาดหรือแบรนด์ที่
ต้องการใช้การตลาดผ่านดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด ควรเข้าใจธรรมชาติของการ
ทำงานด้านดนตรี ไม่ควรตีกรอบหรือจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินมากเกินไป ซึ่งการทำงานทุก
สิ ่ง หากสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันในการทำงานจะยิ ่งทำให้คนทำงานรู ้สึกดี มีพลังในการคิด
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ 

4) จากผลการวิจัยพบว่าเรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคในการใช้การตลาดผ่าน
ดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า แต่นักการตลาดหรือแบรนด์ควรศึกษาข้อมูลอัตราราคามาตรฐาน
ของการทำเพลง หรือการจัดกิจกรรมการตลาดผ่านดนตรีในเบื้องต้นว่า สอดคล้องกับงบประมาณที่มี
หรือไม่  



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีที่ 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2563) 107 

ข้อเสนอแนะสำหรับเอเจนซี่ องค์กรธุรกิจสื่อดนตรี อาทิ ค่ายเพลง ผู้ให้บริการด้านดนตรี
ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ  

1) จากผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation Strategy) เป็นกลยุทธ์
การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าที่สำคัญต่อธุรกิจค่ายเพลงเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
องค์กรธุรกิจค่ายเพลงควรจะต้องวางแผนและมีกลยุทธ์ในการทำให้กลุ่มเป้าหมายของศิลปินแต่ละคน
ชัดเจน ส่วนศิลปินทีม่ีตัวตนชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมาย มีแฟนเพลงของตนเองแล้ว ค่ายก็ควรทำกิจกรรม
กระชับความสัมพันธ์กับแฟนเพลง เช่น การจัดกิจกรรมศิลปินพบแฟนเพลง (Fan Meeting) และมีกล
ยุทธ์ขยายฐานแฟนเพลงอย่างต่อเนื ่อง เหล่านี ้ เป ็นการบริหารแฟนเพลงของศิลปินซึ ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการด้วย ซึ่งค่ายเพลงที่มีศิลปินตัวตนชัด ฐานแฟนเพลงแน่น แบรนด์
ต่าง ๆ ย่อมต้องการร่วมงานด้วย นับเป็นแหล่งรายได้สำคัญของค่ายเพลงในยุคนี้ 

2) จากผลการวิจัยรูปแบบการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่นั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
ข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า (Big Data) เป็นเรื่องที่ธุรกิจดนตรีหรือค่ายเพลงต้องให้ความสำคัญ 
นอกเหนือจากการมีกลยุทธ์ในการสร้างและบริหารแฟนเพลงของศิลปินแล้ว ค่ายเพลงควรมีการ
จัดเก็บข้อมูลของแฟนเพลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้หมายถึงกับค่ายเพลง
ด้วยกันแต่หมายถึงความได้เปรียบในเชิงของการเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถรับรองยอดผู้ฟัง
ได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่แบรนด์ส่วนใหญ่ยังไม่เลือกใช้การตลาดผ่านดนตรี  เนื่องจากไม่
สามารถรับรองความนิยมของเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ได้ 

3) จากผลการวิจัยรูปแบบการตลาดผ่านดนตรีในยุคสื่อใหม่นั้น พบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภคแล
ผู้ผลิต โดยผู้ผลิตในที่นี้หมายถึง แบรนด์ของสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทำการสื ่อสารการตลาดได้ด้วยตนเองโดยปราศจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี ่ยวชาญ เพราะฉะนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจเอเจนซี่ควรที่จะต้องพัฒนา เพ่ิมเติมความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ อยู่เสมอ โดยจะต้องก้าวทันและก้าวนำเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ที่มีเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับความไว้วางใจจากสินค้าและบริการในทุกประเภท 

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1) ในการทำวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาพรวมของการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการ
รับรู้ตราสินค้า โดยได้ข้อมูลจากฝั่งของผู้บริหารธุรกิจดนตรีหรือค่ายเพลง ผู้บริหารเอเจนซี่ อาจารย์ใน
สาขาการตลาดและธุรกิจดนตรี รวมทั้งข้อมูลจากฝั่งของผู้บริหารสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ หากแต่ยังขาด
ข้อมูลจากทางฝั่งแบรนด์ซึ่งเป็นต้นทางของการเลือกทำการสื่อสารด้วยการตลาดผ่านดนตรี ดังนั้นใน
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การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรเลือกศึกษาเฉพาะเจาะจงไปที่สินค้าและบริการแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งที่มี
ความโดดเด่นในการใช้การตลาดผ่านดนตรีเพื ่อสร้างการรับรู ้ตราสินค้า หรือแบรนด์ที ่ประสบ
ความสำเร็จจากการสื่อสารด้วยการตลาดผ่านดนตรี   

2) การวิจัยครั ้งนี้ใช้ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่ม
นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านการตลาดผ่านดนตรีเพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้า ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาถึงการรับรู้ตราสินค้าโดยใช้การตลาดผ่านดนตรีใน
สินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ เช่น การรับรู้ตราสินค้าในกิจกรรมการตลาดผ่านดนตรีของสินค้า
ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือทำการศึกษาเจาะจงไปที่กลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) 

3) การวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มประเด็นอ่ืน ๆ ในการวิจัย เช่น การใช้การตลาดผ่านดนตรีเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการ กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของตราสินค้าโดยใช้การตลาด
ผ่านดนตรีกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของสินค้าและบริการด้วยการตลาดผ่านดนตรี หรือทำการศึกษา
เจาะลึกไปที่รูปแบบของการตลาดผ่านดนตรี ทั้ ง 2 ยุคสมัยว่า รูปแบบใดเหมาะกับการสื่อสารใน
วัตถุประสงค์อะไรมากท่ีสุด 
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