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การวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อและการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ” มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
ของกลุ่มโอตาคุ (2) เพื่อศึกษาการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจยั 3
รู ปแบบประกอบกันคือ (1) การสังเกต (Observation) โดยสังเกตในฐานะผูส้ ังเกตอย่างไม่ได้มีส่วน
ร่ วมโดยสมบูรณ์ในงาน Thailand Comic Con 2014 ซึ่ งจัดขึ้นที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 9-11
พฤษภาคม 2014 (2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
องค์ก ร ที่ ทาํ ธุ รกิ จ เกี่ ยวข้องกับ ภาพยนตร์ แ อนิ เมชั่น จํา นวน 3 ท่ าน และ (3) การสนทนากลุ่ ม
(Group Interview) โดยมีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน
จากข้อมูลการวิจยั ที่ได้มา ผูว้ ิจยั นําเสนอผลการวิจยั โดยการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
รู ปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะห์ตามลําดับ
ประเด็นต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ในวัตถุประสงค์ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่ากลุ่มโอตาคุมีพฤติกรรมการเปิ ดรับ
สื่ อภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ โดยใช้สื่อใหม่ (New Media) ไม่ว่าจะเป็ นอินเทอร์ เน็ต หรื อสื่ อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสื่ อเว็ปไซด์ที่ให้บริ การดาวน์โหลด หรื อบิท (Bit Torrent) ซึ่ งมีความ
สะดวกสบาย รวดเร็ ว และไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เนื่ องจากคนกลุ่มนี้ คาํ นึ งถึงเรื่ องคุณภาพของภาพและ
เสี ยงเป็ นสําคัญ ไม่ชอบให้มีการลดทอน
รายละเอียดดังกล่าว ซึ่ งสื่ อภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นที่ถูกต้องตามลิขสิ ทธิ์ นั้นมี การลดทอน
ดังกล่าว ทําให้เสี ยอรรถรสในการชม ซึ่งเป็ นผลทําให้เกิดการละเมิดลิขสิ ทธิ์ตามมา

(4)
การบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ (Merchandise) ของกลุ่มโอตาคุน้ นั มี
เรื่ องของความชอบ และรสนิยมส่ วนตัว ทําให้มีการบริ โภคสิ นค้าในหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งจากการ
วิจยั ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ (1) การบริ โภคสิ นค้าในหมวดของเล่น ของสะสม ได้แก่
ฟิ กเกอร์ โมเดล ต่างๆ (2) การบริ โภคสิ นค้าในหมวดเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย ได้แก่การแต่งกาย
เลียนแบบตัวละครจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ที่ชื่นชอบ หรื อคอสเพลย์ รวมถึงเสื้ อยืดที่มีลายการ์ ตูน
และเครื่ องประดับต่างๆ (3) การบริ โภคสิ นค้าในหมวดหนังสื อ ได้แก่ หนังสื อการ์ ตูนชุด นิ ตยสาร
รวมถึงหนังสื อภาพ (Art Book)
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Research for Media exposure, consumer behavior and merchandise
consumption in Otaku culture. Objective (1) is to study their behavior regarding
media exposure and consumption, especially their animation viewing behavior.
Objective (2) is to study their purchasing behavior for licensed merchandises, done by
qualitative research method. This is carried out in two ways, (1) Observation research
and (2) In-depth interview research with 3 business owners and people who are wellknown in animation business , and also with 3 groups interview of Otaku in the size
of 6-7.
The results showed that the behavior of Otaku media exposure film animation
using New Media , whether it is the internet. Or media, social media includes various
websites offering downloadable or Bit Torrent, which is comfortable, quick and free
of charge. Because this group, regardless of the quality of picture and sound is
important. Do not like to have to reduce such details. This cinematic animation that
has a valid license for such compromise. Spoil the viewing pleasure which is caused
by piracy. Consumption merchandise, Otaku group is a matter of preference and
personal taste. Make the consumer products in a variety of formats. From the
research, the researcher summarized into three parts: (1) consumer products in
collectible toys, including figures, various models (2) consumer products in clothing
and apparel. Including cosplay, T-shirt with cartoon and various accessories (3)
consumer products in categories of comic books, magazines and art book.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญ
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเกิดการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารที่ทาํ ให้เกิดปรากฏการณ์การสื่ อสารไร้พรหมแดนขึ้น หรื อที่
เรี ยกกันว่า “กระแสโลกาภิวฒั น์” (Globalization) ซึ่ งตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.
2542 ให้ความหมายว่า “การแพร่ กระจายไปทัว่ โลก การที่ ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุ ดใด
สามารถรับรู ้สัมผัส หรื อรับผลกระทบจากสิ่ งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ วกว้างขวาง” (ชมพูนุท นําภา,
2546) ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนอันเป็ นผลของการเกิดกระแสโลกาภิวฒั น์ นั่นคือการแพร่ กระจาย
ของวัฒนธรรมต่างๆ อาทิเช่นการแพร่ กระจายของวัฒนธรรมอเมริ กนั (Americanization) โดยมีสื่อ
เป็ นตัวการ ที่ทาํ ให้เกิ ดการแพร่ กระจายของวัฒนธรรม จนมีอิทธิ พลต่อความคิด ทัศนคติ รวมถึง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในหลาย ๆ ประเทศ และหลังจากนั้น ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอื่น
ๆ ต่างดําเนิ นรอยตามความสําเร็ จของประเทศอเมริ กา โดยใช้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นตัวนํา
วัฒนธรรมเข้าไปเผยแพร่ จนสามารถเข้าไปมีอิทธิ พลต่อประเทศอื่น ในแง่ความคิด ทัศนคติ และ
พฤติกรรม
นอกจากนั้น ผลอันเนื่ องมาจากเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้พรหมแดนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุค ตามสมัย การพัฒนาระบบสื่ อสาร รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น มีระบบ
อิ น เตอร์ เน็ ตความเร็ ว สู งทําให้สามารถสื่ อสารกัน ได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ ง เป็ นส่ ว นที่ ก่ อให้เ กิ ด การ
ถ่ายทอดของวัฒนธรรมผ่านทางสื่ อใหม่ต่างๆ ทําให้ผคู ้ นเกิดความสนใจเฉพาะทางทางมาขึ้น อาทิ
เช่นกลุ่ม K-Pop ที่คลัง่ ไคล้ศิลปิ นเกาหลี จากการดูซี่รี่ย ์ หรื อฟั งเพลงเกาหลี หรื อกลุ่ม J-Rock ที่คลัง่
ไคล้ศิลปิ นญี่ปุ่น จากการดูซี่รี่ยห์ รื อฟังเพลงญี่ปุ่น (ภัทรจาริ น ตันติวงศ์, 2552)
อีกทั้งยังมีกลุ่มโอตาคุ ที่คลัง่ ไคล้ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม การ์ ตูน จากประเทศญี่ปุ่น ที่มี
การซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆ ผ่านสื่ อในหลายรู ปแบบ (กอบชัย ศักดาวงศ์ศิวิมล, 2552) ในกลุ่ม
ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มโอตาคุ นับว่าเป็ นกลุ่มที่น่าสนใจศึกษาเป็ นอย่างมาก เนื่องจากคนกลุ่มนี้ได้รับ
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การยอมรั บ ว่ามี ต ัว ตนจากรั ฐ บาลประเทศญี่ ปุ่ น และเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
คําว่า “โอตาคุ” (オタク ) นั้นหมายถึง ผูท้ ี่มีความลุ่มหลง หลงไหลคลัง่ ไคล้ในสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง (WANG, 2010) โอตาคุเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 1980 และเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
ในปี 1989 กลุ่มโอตาคุน้ ี ได้รับความสนใจมีการศึกษาลักษณะทางประชากรรวมถึงพฤติกรรมของ
กลุ่มโอตาคุในประเทศญี่ปุ่น ชื่อว่า “The Investigation of Otaku” เขียนโดย Akio Nakamori ออก
เผยแพร่ ในปี 1983 ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้พดู ถึงวัฒนธรรม และลักษณะของกลุ่มโอตาคุ ที่ค่อนข้างเป็ น
เอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร และมีความน่ าสนใจที่จะเข้าไปหาความรู ้ใหม่ ๆ จากคนกลุ่มนี้ โดยใน
งานวิจยั ยังกล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่เป็ นโอตาคุว่า พวกเขาชอบทํากิ จกรรมในร่ ม เช่ นเล่นเกม
อ่านหนังสื อ พวกเขาไม่ได้สนใจความเป็ นอยูข่ องชีวิตมากนัก ลักษณะพิเศษอีกอย่างของคนกลุ่มนี้
คือควา มสามารถในการหาข้อมูลสิ นค้าหรื อสิ นค้าที่ออกใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว ในบางครั้งโอตาคุ ยัง
หมายถึงนักสะสม พวกเขาจะเก็บสะสมหนังสื อการ์ตูน (มังงะ) ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หรื อสิ นค้าต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนหรื อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Niu, Chiang, & Tsai, 2012)
ในปั จจุบนั คําว่าโอตาคุ หมายถึงกลุ่มคน ที่มีความสนใจ หลงใหล หมกมุ่นอยูก่ บั โลกแห่ ง
จินตนาการ และภาพต่างๆ ที่พวกเขารับรู ้จากสื่ อใหม่ สื่ อในที่น้ ี รวมถึงโทรทัศน์ นิ ตยสาร หนังสื อ
การ์ตูน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวีดีโอเกม คําที่มีความหมายใกล้เคียงกับโอตาคุ ในภาษาอังกฤษ
คือ Geek หรื อ Nerd ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความสนใจอย่างมาก ในด้านเทคโนโลยี เครื่ องใช้ไฟฟ้ า รวมถึงสื่ อ
ใหม่ต่าง ๆ ผูท้ ี่เป็ นโอตาคุจะชื่นชอบในการสื่ อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตมากกว่าการสื่ อสารในรู ปแบบ
อื่น
ในงานวิจยั An Exploratory Study of the Otaku Adolescent Consumer กล่าวถึงวัฒนธรรม
โอตาคุว่าเป็ นวัฒนธรรมที่เกิ ดขึ้นใหม่ เรี ยกว่า “วัฒนธรรมโอตาคุ” หรื อ “Otaku Culture” ที่มี
มุมมองทางสังคมวิทยาต่างออกไป พวกเขาเริ่ มสร้างวัฒนธรรม และพัฒนาไปในรู ปแบบของตนเอง
(Niu et al., 2012) งานวิจยั ยังกล่าวอีกว่า สื่ อที่มีอิทธิพลสามารถเผยแพร่ วฒั นธรรมโอตาคุได้ มี 3
ชนิ ดด้วยกัน คือ 1) สื่ อ Visual Media หรื อการสื่ อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว คือภาพยนตร์ แนว
วิทยาศาสตร์- แฟนตาซี (Science Fantasy Movies) ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และคลิปวีดีโอที่ตดั ต่อด้วย
เทคนิคพิเศษ 2) หนังสื อการ์ตูน หรื อมังงะ รวมถึงนิยายแนววิทยาศาสาตร์-แฟนตาซี 3) สื่ อดิจิตอล
ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต (Niu et al., 2012)
ในปัจจุบนั วัฒนธรรมโอตาคุ เป็ นที่ยอมรับในสังคมประเทศญี่ปุ่น และได้รับการยอมรับว่า
มีตวั ตนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ค.ศ. 1980 เป็ นต้นมา มีการเผยแพร่ แอนิ เมชัน่ จากประเทศ
ญี่ปุ่น ไปในหลายประเทศทัว่ โลก ในหลายภาษาที่ต่างกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น
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ซึ่ งรั ฐบาลตระหนักว่าแอนิ เมชั่นนั้นเป็ นเครื่ องมื อชั้นเยี่ยมที่ จะประชาสัมพัน ธ์ วัฒนธรรมของ
ประเทศ และยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย (WANG, 2012)
ส่ วนในประเด็นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริ โภคสิ่ งของต่างๆ ของกลุ่ม
โอตาคุ เรี ยกได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้ มีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าสู งมาก (Brand Loyalty) กลุ่มโอตาคุ
เป็ นกลุ่มที่ใช้จ่าย ซื้อสิ่ งของต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แอนิเมชัน่ ไม่วา่ จะเป็ นหนังสื อ ของสะสมต่าง
ๆ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซึ่งการใช้จ่ายเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มสิ นค้าประเภท DVD และ
สิ นค้าอิเลคทรอนิ ค ในประเทศญี่ปุ่นได้ถึง 411 พันล้านเยน ในปี 2004 รวมถึงวิจยั จากสถาบันวิจยั
Yano (Yano Research Institute Ltd.) ที่ทาํ การสํารวจตลาดกลุ่มนี้ ในหัวข้อเรื่ อง Otaku Market in
Japan ซึ่ งทําการสํารวจในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2012 พบว่า ตลาด
กลุ่มเกมออนไลน์ และเกมประเภทสวมบทบาทเพื่อออกเดท และ เติ บโตขึ้น 29.2% และ 30%
ตามลําดับ ตามมาด้วยกลุ่มของงานอดิเรก ของสะสมต่าง ๆ 10% (Yano Research Institute, 2012)
ดังภาพที่ 1.1 ที่แสดงมูลค่าการตลาดของกลุ่มโอตาคุ โดยประมาณ ในตารางอธิ บายถึงส่ วน
แบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณ จากตลาดสําหรับกลุ่ม โอตาคุ เปรี ยบเทียบกัน 3 ปี คือ ปี 2010,
2011 และ 2012 ซึ่ งมี ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในกลุ่ มเกมออนไลน์ ที่ เติ บโตขึ้น
29.2% เป็ นเงินเยน 386.8 พันล้านเยนในปี 2011 และมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็ น 429 พันล้านเยน ในปี
2012 ส่ วนในกลุ่มเกมประเภทสวมบทบาทเพื่อออกเดท เติบโตขึ้น 30% เป็ นเงินเยน 14.6 พันล้าน
เยนในปี 2011 และมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็ น 15.6 พันล้านเยน ในปี 2012
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ภาพที่ 1.1 แแสดงมูลค่าการตลาดของกลลุ่มโอตาคุ

5
สําหรั
ห บบทบาทขของโอตาคุ นนั้ ั น ที่ มีความสําคัญต่อการรขับเคลื่ อนเ ศรษฐกิ จ นั้น จากการ
สํารวจของ Nomura
N
Reseearch Institutte, Ltd. ในปีป 2004 นั้นพบบว่า กลุ่มคนทีที่เรี ยกว่า โอตตาคุ ไม่ใช่
เป็ นกลุ่มเล็กๆ เฉพาะทางอีกี ต่อไป เป็ นนกลุ่มที่มีผลตต่อการขับเคลืลื่อนเศรษฐกิจจในประเทศญี
ญี่ปุ่นใน 5
วงการด้วยกัน คือ 1) วงกาารหนังสื อการร์ตูน (Manga/Comics Marrket) 2) วงกา รภาพยนตร์แอนิ
แ เมชัน่
(Animation Market)
M
3) วงงการไอดอล หรื อศิลปิ น (Idol Market) 4) วงการเกมม (Game Marrket) และ
5) วงการเครื่ องใช้อิเล็คทรรอนิค และคออมพิวเตอร์ (PPC assemblyy Market) ซึ่งงในธุรกิจเหลล่านี้ผผู ้ ลิต
มักจะสร้างสสรรค์สินค้าและผลงานอออกมาให้เป็ นทที่น่าจดจํา จนนทําให้ผูบ้ ริ โโภคนั้นเกิ ดความชอบ
หลงไหล แลละบริ โภคสิ นค้
น า ผลิตภัณฑฑ์ต่างๆ ที่ทาํ ออกมาให้สอดคล้
อ องกับผผลงานนั้นๆ จนทําให้
ผูบ้ ริ โภคที่มีความจงรั
ค
กภักดี
ก ต่อตราสิ นคค้า (Loyal Cuustomers) ไปในที่สุด ดังที่ มีการสรุ ปเป็ นรู ปภาพ
ที่ 1.2 จากงานนวิจยั (Kitabaayashi, 2004))

่มธุรกิจ 5 กลุ่ม ที่มมผลต่
ภาพที่ 1.2 แสดงกลุ
แ
ี อการขับเคลื
บ ่อนเศรษฐฐกิจญี่ปุ่นโดยยกลุ่มโอตาคุ
จากงานวิจยั ในหหลายๆ สถาบับัน ทําให้ทราาบถึงอัตรากาารเติบโตของงเศรษฐกิจ โดดยเฉพาะ
ตลาดของกลลุ่ ม โอตาคุ ในนประเทศญี่ ปปุ่ น และแพรร่ ห ลายไปในนหลาย ๆ ปรระเทศ โดยไได้รับ การ
สนับ สนุ น จาากรั ฐ บาลขอองประเทศนั้ัน ๆ เช่ น ในปีปี 2010 ประเทศฝรั่ ง เศส ที่ มีก ารจัด งานแสดง
วัฒนธรรมจาากประเทศญีปุ่่ น จากแอนิ เมชัน่ การ์ ตูน และเกม ซึ่งมี
ง ผเู ้ ข้าร่ วมงาานถึง 180,0000 คน ใน
เกาะใต้หวัน มีผเู ้ ข้าร่ วมงานแสดงถึง 995,000 คน ในอเมริ กาเหนืนื อ มีผเู ้ ข้าร่ ว มงานมากกวว่า 29,000
คน
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ในประเทศไทยเองก็ได้ผลกระทบนี้ เช่นกัน มีผทู ้ ี่หลงไหลในแอนิ เมชัน่ การ์ ตูน และเกม
จากประเทศญี่ปุ่น หรื อกลุ่มโอตาคุ ซึ่ งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมใหญ่ ในประเทศ อาทิเช่นงาน
ไทยแลนด์เกมโชว์ (Thailand Game Show) ที่จะจัดมหกรรมเกี่ยวกับเกม การ์ ตูน ขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2
เดือนมกราคม หรื อวันเด็กของทุกปี และงาน BIG (Bangkok International Game ) ซึ่ งมีผทู ้ ี่ชื่อชอบ
ในเกม การ์ ตูน เข้าร่ วมมากถึง 92,958 คน รวมไปถึงงาน Thailand Comic Con 2014 เป็ นงานที่
รวบรวมวัฒนธรรมป๊ อปที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย (Pinkle, 2556)
นอกจากงานใหญ่อย่างไทยแลนด์เกมโชว์ และงาน BIG จัดขึ้นในทุกๆ ปี แล้วนั้น ยังมีงานอี
เว้นต่างๆ ที่กลุ่มโอตาคุจดั ขึ้นเองอีกด้วย เช่นงานแคปซูล (Capsule Event) เป็ นงานที่จดั แสดงสิ นค้า
ประเภทแอนิ เมชัน่ และเกม รวมถึงมีร้านค้าต่างๆ และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร
ในแอนิเมชัน่ หรื อเกม ที่รู้จกั กันดีในชื่อของ คอสเพลย์ (Cosplay) เพื่อชิงของรางวัลต่างๆ ซึ่ งงานนี้
ถื อว่าได้รับความนิ ยมมาก จะจัดขึ้ นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุ สิต และจัดขึ้ น ถึ ง 25 ครั้ งแล้ว
(Otakugroup, 2013) อีกทั้งยังมีงานอีเว้นย่อยๆ อีกมากมายที่เปิ ดโอกาสให้กลุ่มโอตาคุ ทั้งใน
กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ได้มารวมตัวกันและเป็ นพื้นที่สาํ หรับทํากิจกรรม งานอดิเรกเกี่ยวกับแอนิ
เมชัน่ การ์ ตูน หรื อเกม ที่เป็ นที่ชื่นชอบของคนกลุ่มนี้ ยกตัวอย่างเช่น งาน Walking To Anime ซึ่ ง
จัดขึ้นที่จงั หวัดขอนแก่น งาน Isuzu Comic Party 62nd จัดขึ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ หรื องาน Harbor
Mall Coverdance & Cosplay ที่จงั หวัดชลบุรี (Propsop, 2013)
ยิง่ ไปกว่านั้นแล้วยังมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญ และมีการเจริ ญเติบโตในวงการของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ นัน่ คือการนําเข้าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ จากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งออกฉายตามช่องฟรี ทีวี อาทิเช่น ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ชุดเรื่ อง โดราเอม่อน (Doraemon) วันพีช
(One Piece) แฟรี่ เทล (Fairytail) ที่ออกฉายทางช่อง 9 เป็ นต้น
การนําเข้าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ส่ งผลให้เกิดวัฒนธรรมโอตาคุในประเทศไทย โดยมีรายงาน
จาก SIPA หรื อสํานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ ได้เปิ ดเผยกราฟที่แสดงถึง
ตัวเลขการนําเข้าภาพยนตร์อนิเมชัน่ และส่ วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย (SIPA, 2013)
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แ
ลค่าทางการตลาดขอองภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทีมี่มกี ารนําเข้า
ภาพที่ 1.3 แสดงมู
จากภาพที่ 1.3 เป็ปนกราฟแสดดงมูลค่าทางกการตลาดของภาพยนตร์ แออนิ เมชัน่ ที่มีการนํ
ก าเข้า
เพิ่มขึ้นจาก 120
1 ล้านบาท ในปี 2008 เป็ป็ น 252 ล้านบบาทในปี 20111 จะเห็นได้จจากกราฟว่า มูมลค่าทาง
การตลาดกาารนํา เข้า ภาพพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น นั้น เพิ่มขึ
ม ้ น มาก ซึ่งมี
ง ก ารนํา เข้าาจากต่ า งประะเทศเป็ น
ส่ วนมาก มีภาพยนตร์อนิเมชัน่ ที่มาจากกในประเทศเพีพียงเล็กน้อยเทท่านั้น นัน่ หมมายความว่า กลุ
ก ่มโอตา
คุน้ นั มีหนทางที่จะเสพสืสออนิ
่ เมชัน่ กการ์ ตูน หรื อเกกม มากขึ้น เป็ป็ นเหตุให้มีกกลุ่มโอตาคุเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
อาจจะแสดงใให้เห็นถึงแรงงขับเคลื่อนในนอุตสาหกรรมนี้กเ็ ป็ นได้
นอกกจากภาพยนตตร์ แอนิ เมชัน่ ที่นาํ เข้ามาจจากต่างประเททศแล้วนั้น อีกกหนึ่ งปั จจัยสํสาคัญ คือ
หนังสื อการ์ตูตูนหรื อที่เรี ยกกั
ก นว่า “มังงะะ” ซึ่งในประเทศไทยนั้นมบริ
มี ษทั ชั้นนําาหลายแห่ ง ซื้ อลิขสิ ทธิ์
หนังสื อการ์ ตูตูน ที่มีชื่อเสี ยงจากประเท
ย
ทศญีปุ่นหลายยเรื่ อง นํามาแแปลเป็ นภาษาาไทย และจัดจํ
ด าหน่ าย
ตามแผงหนังสื
ง อทัว่ ไป ซึ่งหาซื
ง ้ อได้ง่าย อาทิเช่น บริรษัท สยามอินเตอร์
น คอมิกส์ (Siam Interr Comics)
นําเข้าการ์ตูนแนวผจญภั
น
ยชื่อดังเรื่ อง วันนพีช (One Piiece) บริ ษทั เนชั
เ น่ มัลติมีเเดีย กรุ๊ ป นําเขข้าการ์ตูน
แนวผจญภัยชืช่อดัง เรื่ อง Bleach
B
เทพมมรณะ บริ ษทั วิบูลย์กิจ นําเข้
า าการ์ ตูนแแนวสื บสวน เรืเ ่ อง ยอด
นักสื บจิ๋ว โคนัน (Detectivve Conan ) เป็ป็ นต้น
ซึ่ งทั้งหมดได้ซ้ือลิ
อ ขสิ ทธิ์ จากตต้นสังกัดในปประเทศญี่ปนุ่ นํามาแปลเเป็ นภาษาไทย และจัด
จําหน่ายตามแผงหนังสื อทัทว่ ไป หาซื้อไได้ง่าย ทําให้เ้ ข้าถึงกลุ่มคนนที่มีความสนนใจด้านนี้ แลละกลุ่มโอ
ตาคุได้ง่ายเช่ชนกัน
ค
าคัญกับภาพยนตร์ร์ แอนิ เมชั่นและมี
แ การ
ในปประเทศไทยมีมี งานวิจ ัยหลลายชิ้ น ที่ ให้ความสํ
กล่าวถึงวัฒนธรรมโอตา
น
าคุ รวมถึ งอิ ททธิ พลจากภาพยนตร์ แอนินิ เมชั่นที่เป็ นแแรงจูงใจในการเรี ยน
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ภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่ น งานวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรับวัฒนธรรมป๊ อปญี่ปุ่นของวัยรุ่ นไทยจากสื่ อมวลชน
และแรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาญี่ ปุ่ น ซึ่ งจากผลการวิ จ ัย นี้ พบว่ า สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การเรี ย น
ภาษาญี่ปุ่นคือ ละครซี่ รี่ย ์ ดนตรี หนังสื อการ์ ตูนหรื อมังงะ เกมคอมพิวเตอร์ รวมถึงภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ (ณัฐณิ ชา วัฒนพานิช, 2552)
การสื่ อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ ง และการเรี ยนรู ้ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคมจาก
ภาพยนตร์ การ์ ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ ผลงานวิจยั ของคุณปริ ญญชาติ จรุ งจิตรประชารมย์ ที่ได้
กล่าวถึงการส่ งเสริ มสังคมที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ การ์ ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ ในหลาย ๆ รู ปแบบ
ระหว่างกลุ่มแฟนคลับกับภาพยนตร์ชุดนี้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทําให้กลุ่มแฟนคลับเกิดการเรี ยนรู ้
ค่านิยม และวัฒนธรรมต่างๆ ที่สอดแทรกเข้าไปในเรื่ อง (ปริ ญญชาติ จรุ งจิตรประชารมย์, 2553)
งานวิจยั เรื่ องการสื่ อสารเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะของวัฒนธรรมย่อย Cos’Play โดย
กอบชัย ศักดาวงศ์ศิวิมล ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อยเฉพาะกลุ่ม Cos’Play ซึ่งถือว่าเป็ นโอตุคุ
กลุ่มหนึ่ง ที่มีความชื่นชอบในการแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากเกม การ์ตูน หรื อภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ที่พยามแสวงหาลักษณะความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง และได้เกิดเป็ นวัฒนธรรมย่อย ๆ ของ
Cos’Play ที่มีความสนใจเฉพาะด้านขึ้นมา (กอบชัย ศักดาวงศ์ศิวิมล, 2552)
จากงานวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษามา ทําให้ผวู ้ ิจยั ทราบว่าในประเทศไทย ยังไม่มีผทู ้ ี่สนใจศึกษา
ในเรื่ องของการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มโอตาคุ ที่มีผลกับการดําเนิ นชี วิต (Lifestyle) ต่าง ๆโดยการ
เปิ ดรับสื่ อ รวมถึงพฤติกรรมการบริ โภคนี้ เอง ที่เป็ นปั จจัยหลักในการบริ โภคสิ นค้า ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นเหล่านี้ ของกลุ่มโอตาคุ การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่ อและ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ของกลุ่มโอตาคุ หรื อผูท้ ี่มีความหลุ่มหลง คลัง่ ใคล้ ส่ งผลทําให้เกิดการบริ โภค การซื้ อ ซึ่ ง
นํา ไปสู่ ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ทํา ให้นัก ตลาดสามารถรู ้ และเข้า ใจ
นําไปใช้ในการวางแผนการสื่ อสารการตลาดให้เข้ากับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มโอตาคุ และปรับ
ใช้ได้กบั กลุ่มเป้ าหมายอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันได้

1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย
1) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
2) เพือ่ ศึกษาบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
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1.3 ปัญหานําวิจยั
1) กลุ่มโอตาคุมีการเปิ ดรับสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ อย่างไร
2) กลุ่มโอตาคุมีพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ อย่างไร

1.4 ขอบเขตของงานวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ทาํ การศึกษาเฉพาะกลุ่มโอตาคุ ที่อยูใ่ นกรุ งเทพฯ มีภูมิหลังเกี่ยวข้องสนใจ
ในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ และ/หรื อมีการบริ โภคสิ นค้าที่มีความเกี่ ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
รวมถึงเป็ นเจ้าของกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซึ่ งใช้ระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2556 จนถึ ง 31 พฤษภาคม 2557 รวมถึ งการเก็บข้อมูลภายในงาน
Thailand Comic Con 2014 ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557

1.5 คําศัพท์ สําคัญทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
การเปิ ดรับสื่ อ หมายถึง การรับชมภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ อ่านหนังสื อการ์ ตูน เล่นเกม และ
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน
คอสเพลย์ (Cosplay) หมายถึง การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในการ์ตูน เกม ภาพยนตร์ แอ
นิเมชัน่ รวมถึงแต่งกายเลียนแบบศิลปิ นที่ตนชื่นชอบ
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ หมายถึง การบริ โภค และ/
หรื อซื้ อสิ นค้าใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ ยวข้องกับเนื้ อเรื่ อง ฉาก ตัวละครใดตัวละครหนึ่ ง ที่มาจาก
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ (Animation) หมายถึง ภาพยนตร์ ที่มีเรื่ องราวต่อเนื่ อง และใช้
กระบวนการทําพิเศษ นั่นคือกระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้นทีละเฟรม
แล้วนํามาร้ อยเรี ยงเข้าด้วยกัน โดยการฉายอย่างต่อเนื่ อง ใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ถ่ายภาพรู ปวาด
หรื อ หรื อรู ปถ่าย นํามาขยับ และเมื่อนําภาพดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที
ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องกัน
สิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชั่น (Merchaidise) หมายถึง สิ นค้าใด ๆ ก็ตามที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่ อง ฉาก ตัวละครใดตัวละครหนึ่ง ที่มาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่
หนังสื อการ์ตูน (Manga หรื อ มังงะ) หมายถึง หนังสื อการ์ตูนที่มาจากประเทศญี่ปุ่น
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โอตาคุ หมายถึง ผูท้ ี่มีความลุ่มหลง หลงไหลคลัง่ ไคล้ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง กลุ่มที่คลัง่ ใคล้ใน
ภาพยนตร์ อนิ เมะ หรื อภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ รวมไปถึงการ์ ตูน และเกม มีการรับชมภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ อ่านการ์ ตูน และเล่นเกม อยู่เสมอ และยังเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเข้าใจในทุก ๆ ด้านของสิ่ งที่
ตนเองหลงไหล คลัง่ ใคล้

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ในด้านวิชาการ เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับผูท้ ี่สนใจศึกษา เรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ของกลุ่มโอตาคุ หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
2) ในด้านการสื่ อสารการตลาด เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผน
การสื่ อสารการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มโอตาคุ หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
3) ในภาครัฐ และผูผ้ ลิตสื่ อ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงวาง
แผนการนําเข้าผลิตภัณฑ์ และ/หรื อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ให้เหมาะสมกับกลุ่มโอตาคุในประเทศ
ไทย หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อนั้นสามารถตัวตนที่แท้จริ ง ความจริ งที่เกิดขึ้นดําเนินไปของแต่ละ
บุคคลหรื ออาจกล่าวโดยรวมว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อมีผลต่อกิจกรรมส่ วนตัวและกิจกรรมที่ทาํ
ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น อย่า งเป็ นกิ จ วัต ร เช่ น วัฒ นธรรม การกิ น การดื่ ม ภาษา ศาสนา ศิ ล ปะ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั รวมถึ งวิธีการคิดของแต่ละบุคคล การกระทําของแต่ละบุคคลที่ปฏิบตั ิ เป็ นกิ จวัตร
ดังนั้นจึงควรศึกษาเกี่ยวพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าดังกล่าว
ในการศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อและการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ” ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึงรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมา
กําหนดเป็ นกรอบแนวคิด และแนวทางการศึกษาในครั้งนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
2.1.1 การวัดลักษณะการดําเนิ นชีวิตโดยใช้ VALS และ VALS 2 (Values Attitude
and Lifestyle)
2.2.2 การวัดลักษณะการดําเนินชีวิตโดยใช้ List of Values (LOV)
2.2.3 การวัดลักษณะการดําเนินชีวิต โดยใช้ AIOS (Activities, Interests , Opinion)
2.2 แนวคิดเรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure)
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่ (New Media)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Animation)
2.4 แนวคิดเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior)
2.5 แนวคิดเรื่ องความจงรักษ์ภกั ดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ อง “แฟน” (Fan) “ความเป็ นแฟน” (Fandom) และกลุ่มจงรักภักดี
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการดําเนินชีวติ (Lifestyle)
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต หรื อ Lifestyle หมายถึง วิถีการดําเนิ นชี วิตของบุคคล โดยที่
ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็ นตัวบ่งบอกถึง รู ปแบบการดําเนินชีวิต แต่ละแบบ พฤติกรรมใน
การเข้าสังคม ในการบริ โภค ในการหาความบันเทิ ง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการ
แต่งตัว ล้วนเป็ นส่ วนประกอบของรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตจะถูกดําเนินเป็ น
อุปนิ สัย เป็ นวิธีที่ทาํ เป็ นประจําในการที่กระทําสิ่ งต่างๆ รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต โดยทัว่ ไปแล้วจะ
บ่ งบอกถึ ง ทัศนคติ ค่านิ ย ม และ มุ มมอง ของแต่ ละบุ คคล ดังนั้น รู ปแบบการดํา เนิ น ชี วิ ต จึ งมี
ความหมายในเชิ งของอัตตาหรื อตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่ประกอบ
กับอัตลักษณ์ของบุคคล (Chumphontrip, 2556)
นอกจากนี้ยงั มีผใู ้ ห้ความหมายของการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ว่าหมายถึงแบบแผนของการ
บริ โภคที่แสดงให้เห็ นถึงตัวเลือกของคนแต่ละบุคคล ว่ามีการใช้เวลาและเงิ นอย่างไร ในแง่ของ
เศรษฐกิจนั้นดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) ก็คือวิถีที่เลือกใช้รายรับ ว่าใช้จ่ายไปสําหรับสิ นค้าหรื อบริ การ
ประเภทไหน ซึ่ ง การแบ่ ง แยกผูบ้ ริ โ ภคที่ ค ล้า ยๆกัน นั้น ก็คื อการแยกกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคออกมาตาม
ประเภทสิ นค้าและบริ การที่พวกเขาเลือกจะใช้จ่าย เช่นบางกลุ่มจะจ่ายรายรับส่ วนใหญ่ไปกับอาหาร
หรื อสิ นค้าเทคโนโลยี แต่ในกลุ่มอื่ นก็เลือกที่จะจ่ายให้กบั บริ การเช่ น สิ่ งบันเทิง หรื อการศึกษา
(Solomon, 2009)
จากความหมายของการดําเนิ นชีวิต อาจกล่าวโดยสรุ ปว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต หมายถึง
ความมุ่งหมาย หรื อความสนใจของแต่ละบุคคล หรื อแต่ละกลุ่ม ซึ่ งแตกต่างกันในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ โภค การทํางาน การละเล่น ซึ่ งแต่ละบุคคล หรื อแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบการดํารงชีวิตที่
แตกต่างกัน (ศิวารัตน์ ณ ปทุม, สุ รกิจ เทวกุล และปริ ญ ลักษิตานนท์, 2550)
การวัดลักษณะรู ปแบบการดําเนินชีวิต โดยทัว่ ไปแล้วสามารถใช้มาตรวัดแบบ VALS และ
VALS 2 LOV รวมถึง AIOS ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่นิยมอย่างแพร่ หลายในทางการตลาด เพื่อศึกษา
รู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 การวัดลักษณะการดําเนินชีวติ โดยใช้ VALS และ VALS 2 (Values Attitude and
Lifestyle)
การวัดลักษณะการดําเนิ นชีวิตโดยใช้ VALS และ VALS 2 (Values Attitude and
Lifestyle) เป็ นระบบที่ใช้วิเคราะรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคที่มีชื่อเสี ยง และนักการตลาด
ในประเทศสหรัฐอเมริ กานิ ยมใช้เพื่อแบ่งส่ วนตลาด และการวางแผนกลยุทธการตลาด ซึ่ งแนวคิด
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นี้ พัฒนาขึ้นโดยนั
น
กทํานายผูบ้ ริ โภค ((Consumer Futurist)
F
ที่ชอื่ Arnold Mittchell จากสถถาบันวิจยั
สแตนฟอร์ด SRI (Stanfoord Researchh Institute) โดดยมีพ้ืนฐานมมาจากทฤษฎีลลํําดับขั้นความมต้องการ
ของ Masloww (1954) เป็ นการเชื่อมโยยงความสัมพันั ธ์ระหว่าง ทัทศนคติ ค่านิ ยยม และพฤติกรรมการ
ก
ดําเนินชีวิต ของผูบ้ ริ โภคค โดยการวัด รู ปแบบพฤติติกรรมการซื้อของผู
อ บ้ ริ โภคค ซึ่ง Mitchelll อธิบาย
ไว้ว่า ผูบ้ ริ โภคจะดํ
โ
าเนินชี
น วิตไปตามลลําดับขั้นแบบบซ้อน (Doubble Hierachhy) โดยสามมารถแบ่ง
รู ปแบบการดําเนินชีวิตออกได้เป็ นปรระเภทใหญ่ 4 ประเภท และะสามารถแบ่งงได้อีกเป็ น 9 ประเภท
ย่อยๆ ดังนี้
Need-Driven GGroup) ซึ่งมีทรั
ท พยากร
1) ประเเภทที่มีแรงผลลักดันจากคววามจําเป็ น (N
(โดยเฉพาะด้านการเงิน) อย่างจํากัดเป็ป็ นกลุ่มที่ไม่ค่คอยจะมีความมรู ้เกี่ยวกับเห ตุการณ์บา้ นเมือง และ
ไ ค่อยใส่
อยูห่ ่างจากวัวัฒนธรรมกระแสหลัก ไม่มีความสุ ขในนชีวิต เพราะต้ต้องมุ่งแต่หารรายได้ ทําให้ไม่
ใจกับความต้องการของผูอ้ ี่น ไม่ไว้ใ จใคร ไม่วางงแผน และไมม่มีวิสัยทัศน์ททีี ่กว้างไกลนัก ค่านิ ยม
ของคนกลุ่มนี
ม ้ คือการอยูยูร่ อด ความปปลอดภัย และความมัน่ คง ซึ่ งสามารถแแบ่งคนกลุ่มน้นี้ได้เป็ น 2
กลุ่มย่อย คือ
(1) กลุ่มด้อยโอกกาส (Survivoor) มักเป็ นกกลุ่มคนจน ผู ้สูงอายุ ด้อยกการศึกษา
สุ ขภาพไม่ดีดี
(2) กลุ่มยากจน ((Sustainers) ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มดด้อยโอกาส (SSurvivor)
แต่คนกลุ่มนี้ จะมีอายุนอ้ ยกว่า และมีคค่านิ ยมที่แตกต่างกัน เป็ นกลุ
ก ่มที่ยากจนแแต่มีความพยยายาม มัก
่ม อยโอกาส
เป็ นพวกชนนกลุ่มน้อย มีความหวั
ค
ง และะการวางแผนนมากกว่ากลุมด้

แ
าดับขั้นที
น ่ทบั ซ้อน (DDouble Hieraarchy) ของมาาตรวัด VALSS
ภาพที่ 2.1 แสดงลํ
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2) ประเภทสนใจสิ่ ง เร้ า ภายนอก (Outer-Directed
Group) เป็ นกลุ่ ม ที่ ใ ห้
ความสําคัญกับสิ่ งต่าง ๆรอบตัว และห่ วงภาพลักษณ์ของตนเอง เป็ นพวกวัตถุนิยม เป็ นกลุ่มคนที่
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมกระแสหลักได้อย่างดี และยังเป็ นกลุ่มหลัก ๆ ที่สร้างวัฒนธรรมอีกด้วย
สามารถแบ่งคนกลุ่มนี้ได้เป็ น 3 กลุ่มย่อย คือ
(1) กลุ่มทําตามสังคม (Belongers) มักเป็ นชนชั้นกลางในอเมริ กา มีรายได้
ปานกลาง และอยูใ่ นวัยกลางคน หรื อมากกว่านั้นเล็กน้อย เป็ นคนรักครอบครัว รักชาติ ศาสนา ทํา
ตัวให้เข้ากับสังคม แรงขับดันของคนกลุ่มนี้ คือ การได้เข้าพวก เข้าหมู่ การปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ
ของสังคม คนกลุ่มนี้ มกั จะมีความสุ ขชีวิต และไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายของสังคม
รอบข้าง
(2) กลุ่มมีความพยายาม (Emulators) คนกลุ่มนี้จะพยายามถีบตัวเองให้อยูใ่ น
จุดสู งสุ ดของสังคม เป็ นกลุ่มที่มีความทะเยอทะยานสู ง ชอบการแข่งขัน เป็ นพวกที่ใช้จ่ายมากกว่า
เก็บออม
(3) กลุ่มประสบความสําเร็ จ (Achievers) เป็ นกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินดี
รายได้สูง มักจะเป็ นเจ้าของกิจการ ผูบ้ ริ หาร เป็ นคนมีหน้ามีตาอยูใ่ นวงการวิชาการ หรื อหน่วยงาน
รัฐบาล
3) ประเภทยึดตัวเองเป็ นหลัก (Inner-Directed Group) เป็ นกลุ่มที่ให้ความสําคัญ
กับความต้องการ และความปรารถนาส่ วนบุคคล ซึ่ งถือว่าเป็ นลักษณะของค่านิ ยมภายใน คนกลุ่ม
นี้ มกั จะชอบแสดงออก มีความเป็ นตัวของตัวเอง ซับซ้อน เจ้าอารมณ์ ซึ่ งสามารถแบ่งคนกลุ่มนี้ได้
ออกเป็ น 3 กลุ่มย่อยคือ
(1) กลุ่มหลงตัวเอง (I-Am-ME) อายุน้อย และโสด มี ความกล้า ชอบหาสิ่ ง
ใหม่ ๆ ในชี วิ ต กระตื อ รื อ ร้ น ชอบทํา อะไรตามในตัว เอง มี ค วามเป็ นตัว ของตัว เองสู ง ชอบ
แสดงออก
(2) กลุ่มชอบหาประสบการณ์ (Experiential) มักจะมีรายได้ปานกลาง และมี
อายุประมาณ 20 ปี เป็ นกลุ่มคนที่ ชอบทํากิ จ กรรม มี ความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี ความเป็ นศิ ลปิ น
เชื่อมัน่ ในตัวเอง ชอบมีประสบการณ์ตรงกับสิ่ งต่างๆ
(3) กลุ่มให้ความสําคัญกับสังคม (Societally Conscious) มีความเป็ นผูใ้ หญ่
ประสบความสําเร็ จ เป็ นพวกอนุรักษ์นิยม เป็ นนักรณรงค์ ใส่ ใจกับประเด็นต่าง ๆ ของสังคม
4) ประเภทผสมผสาน (Integrated Group) เป็ นกลุ่มที่อยูบ่ นสุ ดของ VALS มีอยู่
ประมาณร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีจาํ นวนน้อย คนกลุ่มนี้มีความเป็ นตัวของตัวเอง
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มีความเป็ นผูใ้ หญ่ทางด้านความคิด มองโลกได้หลายๆ ด้าน แม้ว่ากลุ่มนี้ จะมีรายได้สูงกว่ากลุ่มอื่น
แต่มีจาํ นวนประชากรน้อย จึงทําให้ยากต่อการเลือกเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
VALS เป็ นเครื่ องมือการวัดที่กว้างเกินไป เน้นไปที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มเบบี้บูมมากจนละเลย
กลุ่มผูส้ ูงอายุ หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภควัยอื่น ดังนั้นในปี ค.ศ. 1988 สถาบันวิจยั สแตนฟอร์ด (SRI) จึงมีการ
ปรับปรุ งและพัฒนา VALS 2 ขึ้น โดยให้ความสําคัญกับข้อมูลทางด้านจิตวิทยา เช่น ทัศนคติ และ
ค่านิ ยม ทําให้นักการตลาดสามารถนําข้อมูลเหล่านั้น มาใช้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ของผูบ้ ริ โภคได้ง่าย และชัดเจนขึ้น (ชนัญญา เภกะนันทน์, 2556)
มาตรวัด VALS 2 จะมีแนวคิดเรื่ อง ทรัพยากร (Resource) ของผูบ้ ริ โภคในด้านต่าง ๆ เช่น
รายได้ การศึกษา สุ ขภาพ รวมไปถึ งสติปัญญา และความคิดความอ่าน ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความสามารถของแต่ละบุคคล ที่จะแสดงออกทางความคิดของตนเอง มีผลต่อแนวโน้มในการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดเรื่ อง แรงจูงในพื้นฐาน (Primary Motivation) ซึ่ ง
นํามาใช้อธิ บายเรื่ องทัศนคติ และใช้อธิ บายแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ โดย VALS 2 นั้น
ใช้แรงจูงในพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการ ในการแบ่งผูบ้ ริ โภคออกเป็ นกลุ่มใหญ่ ซึ่ งได้แก่ อุดมคติ
(Ideals) ความสําเร็ จ (Achievement) และการแสดงออกถึงตัวตน (Self-Expression) ซึ่งแตกออกเป็ น
8 กลุ่มย่อยๆ ดังนี้ (Strategic Business Insights, 2009)
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ภาพที่ 2.2 แแสดงกลุ่มรู ปแบบการดําเนินินชีวิตตามแบบบ VALS 2
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1) กลุ่ม Innovators หรื อ ผูน้ าํ ทางนวัตกรรม อยูด่ า้ นบนสุ ดของตาราง คนกลุ่มนี้
เป็ นกลุ่ ม คนที่ ป ระสบความสํา เร็ จ ในชี วิ ต มี ก ารศึ ก ษาสู ง มี ร ายได้สู ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระสู ง มี
ทรัพยากรเป็ นจํานวนมาก ทําให้คนกลุ่มนี้ มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง ภาพพจน์เป็ นสิ่ งสําคัญต่อคน
กลุ่ มนี้ ไม่ ใ ช่ เ พื่อแสดงฐานะ แต่ เ พื่อแสดงให้เ ห็ น ถึ งรสนิ ย มม อี ก ทั้งยัง เป็ นผูบ้ ริ โ ภคที่ มีค วาม
กระตือรื อร้นสู ง พร้อมที่จะซื้ อสิ่ งของที่ตนเองต้องการ อาจเป็ นสิ่ งของในตลาดหรื อบริ การเฉพาะ
กลุ่ม
2) กลุ่ม Ideals หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีแรงจูงใจจากอุดมคติ กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่เชื่อใน
หลักการ มากกว่าความรู ้สึกของตัวเอง จากตารางสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
(1) Thinkers หรื อนักคิด เป็ นพวกมืออาชีพ มีการศึกษาดี ยึดถือหลักการ มี
ความรับผิดชอบสู ง ด้วยวุฒิภาวะ มีความรู ้กว้างขวาง กลุ่มนี้ จะเน้นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน หรื อ
ความสุ ขในครอบครัว เป็ นผูม้ ีข่าวสารพร้อม และยังเปิ ดรับความคิดเห็นใหม่ ๆ เป็ นพวกมีการศึกษา
สูง แต่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมตามค่านิยม (Value-Oriented Consumer)
(2) Believers หรื อพวกอนุรักษ์นิยม เป็ นกลุ่มที่มีกฏระเบียบและมีเหตุผล
รายได้พอประมาณ ยึดถือหลักการ การศึกษาค่อนข้างน้อย มีความเชื่ อในหลักศีลธรรมจรรยา และ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นิ ยมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ และเป็ นตราสิ นค้าที่ติดตลาด ชีวิตส่ วน
ใหญ่มุ่งไปที่ครอบครัว วัด ชมรม และประเทศชาติ
3) กลุ่ม Achievement หรื อ กลุ่มที่มีแรงจูงใจจากความสําเร็ จ เป็ นกลุ่มที่จะให้
ความสําคัญกับความคิดเห็น การยอมรับจากผูอ้ ื่น สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
(1) Achievers หรื อกลุ่มคนที่มีความทะเยอทะยานสู ง เป็ นกลุ่มที่มีรายได้มาก
ยึดถือสถานภาพ ประสบความสําเร็ จในอาชี พการงาน มีหัวทางอนุ รักษ์นิยม ทั้งความเป็ นอยู่ และ
เรื่ อ งการเมื อ ง มุ่ ง ท่ ง าน รั ก ความสํา เร็ จ แสวงหาความพอใจจากงาน และครอบครั ว ยึ ด ถื อ
ภาพลัก ษณ์ ต นเองเป็ นสิ่ ง สํ า คัญ มัก ชอบซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ มี ศ ัก ดิ์ ศรี เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น
ความสําเร็ จของตน ต่อเพื่อนร่ วมงาน และมักได้รับคํายกย่องจากเพื่อนฝูง
(2) Strivers หรื อกลุ่มคนที่มีความพยายาม มีความฝัน คนกลุ่มนี้ คล้ายกับ
Achievers แต่มีวุฒิภาวะน้อยกว่า เป็ นกลุ่มคนที่รักความสนุ ก มีความทะเยอทะยานอยากที่จะ
ประสบความสําเร็ จ ทํางานที่ชอบโดยไม่คาํ นึงว่าจะเป็ นอาชีพหรื อไม่ เงินไม่ใช่คาํ ตอบสุ ดท้ายของ
คนกลุ่มนี้ คนกลุ่มนี้ชอบบริ โภคผลิตภัณฑ์ ที่มีสไตล์ (Stylish Products)
4) กลุ่ม Self-Expression หรื อกลุ่มที่มีแรงจูงใจจากการแสดงออกถึงตัวตน กลุ่มนี้
จะชอบทํากิจกรรมทางสังคม ยอมรับความเสี่ ยง ชอบซื้ อสิ นค้าและบริ การเพื่อแสดงออกถึงตัวตน
สามารถแบ่งผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
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(1) Experiencers หรื อกลุ่มคนที่ แสวงหาประสบการณ์ เป็ นกลุ่มคนที่
กระตือรื อร้น ชอบกีฬา ชอบออกกําลังกาย การเสี่ ยงภัย และกิจกรรมทางสังคม ชอบแสวงหาความ
หลากหลาย เป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีการใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับรายได้ ส่ วนใหญ่เป็ นเสื้ อผ้า อาหาร และการ
ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่ น เช่นการไปดูหนัง รวมถึงชอบลองสิ่ งใหม่ ๆ การเลือกบริ โภคสิ นค้าของคนกลุ่มนี้
สิ นค้าหรื อบริ การนั้น ต้องสะท้อนให้เห็นถึงความ Cool หรื อความเก๋ ความเท่ห์ นัน่ เอง
(2) Makers หรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่ม Experiencer นิยมความ
พอใจในของตัวเอง มีหวั ทางอนุรักษ์นิยมบ้าง มีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่ องต่าง ๆ จึงมีทกั ษะมาก
พอที่จะทําอะไรเป็ นของตัวเอง ใชชีวิตอยูอ่ ย่างธรรมดาๆ มุ่งแต่สิ่งที่ตนคุน้ เคย ครอบครัว งาน และ
การพักผ่อน นิยมบริ โภคสิ นค้าที่เรี ยบง่าย
5) กลุ่ม Survivors หรื อกลุ่มคนที่ตอ้ งดิ้นรน อยูต่ รงข้ามกับกลุ่ม Innovators อยู่
ด้านล่างสุ ดของตาราง เป็ นกลุ่มคนที่มีรายได้นอ้ ยที่สุด การศึกษาน้อย จึงมีชิวิตความเป็ นอยู่อย่าง
จํากัด จําเป็ นต้องดิ้นรนต่อสู ้ เพื่อความอยู่รอด มีความเชื่อที่ว่า โลกเปลี่ยนแปลงเร็ วเกินไป กังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเอง เป็ นห่ วงสุ ขภาพตนเอง จึงระมัดระวังในการใช้จ่าย มุ่งเน้นสิ่ งที่
จําเป็ นต่อชีวิต จึงเป็ นกลุ่มคนที่ซ้ือสัตย์ต่อตราสิ นค้า
ถึงแม้ว่า VALS และ VALS2 เป็ นการพรรณาลักษณะทางจิตวิทยาหรื อจิตนิ สัยซึ่ งเป็ นที่
นิยมในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภค แต่พบว่ามีขอ้ จํากัดดังนี้ (1) ลักษณะบุคคลต่างๆ ตาม VALS2 เป็ น
ผลสรุ ปที่มาจาการประเมินลักษณะนิสยั ของรายบุคคล แต่การบริ โภคโดยมากเป็ นการตัดสิ นใจของ
กลุ่ม เช่น ครอบครัว เพื่อน ฯลฯ (2) บุคคลที่มีลกั ษณะสุ ดขั้วตามลักษณะหนึ่ งๆ ใน 8 ลักษณะของ
VALS2 นั้นหายาก (3) ชนิ ดของค่านิ ยม และลักษณะที่เพิ่มความสําคัญให้กบั คนเอง แต่ไม่เหมาะ
สบกับสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป เช่ นผงซักฟอก (4) ทั้ง VALS และ VALS2 เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ มี ไ ว้เ พื่ อ จํา หน่ า ย จึ ง ไม่ ส ามารถนํา มาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ กี่ ย วกับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) ได้ (สุ ภาภรณ์ พลนิกร,2548)
ดังนั้นจึงการพัฒนาสร้างเครื่ องมือการวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตที่เรี ยกว่า List of Values
(LOV) เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
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2.1.2 การวัดลักษณะการดําเนินชีวติ โดยใช้ List of Values (LOV)
การแบ่งกลุ่มตามลักษณะค่านิ ยม หรื อ List of Values (LOV) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจยั เชิง
สํารวจ โดยอาศัยพื้นฐานทางทฤษฎีว่าด้วยค่านิ ยมของ Maslow, Rokeach และ Feather ซึ่ งเป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับค่านิ ยมของบุคคล ที่ได้รับการพัฒนาโดย Lynn R. Kahle ในปี ค.ศ. 1983 เพื่อการ
วัดค่านิ ยมหลักของผูบ้ ริ โภค และเพื่อแก้ขอ้ บกพร่ องของ VALS 2 กล่าวคือ LOV นั้นเป็ นเครื่ องมือ
การวัดรู ปแบบการดําเนินชีวิตแบบไม่มีลิขสิ ทธิ์ ซึ่งทําให้บุคคลทัว่ ไปสามารถนํามาใช้งานได้ อีกทั้ง
ยังมีคาํ ถามที่ส้ ัน และกระชับกว่า VALS ทําให้นาํ มาใช้งานได้สะดวก รวดเร็ ว โดยค่านิ ยมหลักที่
มาตรวัด LOV ศึกษา (Kahle & Kennedy,1989) ได้แก่
1) กลุ่มที่เคารพตัวเอง (Self-Respect)
2) กลุ่มที่ตอ้ งการความสําเร็ จ (Sense of Accomplishment)
3) กลุ่มที่ตอ้ งการให้คนเคารพ (Being Well Respected)
4) กลุ่มที่ตอ้ งการความมัน่ คง (Security)
5) กลุ่มที่ตอ้ งการความรู ้สึกดีจากผูอ้ ื่น (Warm Relationship with Others)
6) กลุ่มที่มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ (Sense of Belonging)
7) กลุ่มที่ตอ้ งการความสนุกสนาน (Fun and Enjoyment in Life)
8) กลุ่มที่สนองความพอใจส่ วนตัว (Self-Fulfillment)
9) กลุ่มที่ตอ้ งการความตื่นเต้น (Excitement)
เช่นเดี ยวกับ VALS กลุ่มต่างๆ ถูกระบุบนพื้นฐานของความสนใจจากสิ่ งภายนอก และ
ภายในตัวบุคคล Homer และ Kahle แบ่งค่านิ ยมเหล่านี้ ออกเป็ น 3 อย่างคือ ค่านิยมภายใน (Internal
Values) ค่านิยมภายนอก (External Values) และค่านิยมระหว่างบุคคล (Interpersonal Values) ซึ่ง
1) ค่านิยมภายใน ได้แก่ (1) การได้เติมเต็มตนเอง (2) ความรู ้สึกของการประสบ
ความสําเร็ จ (3) การนับถือตนเอง (4) ความตื่นเต้นเร้าใจ
2) ค่านิ ยมภายนอก ได้แก่ (5) ความรู ้สึกของการเข้าหมู่เข้าพวก (6) การได้รับการ
ยกย่อง และ (7) ความมัน่ คงและปลอดภัย
3) ค่านิ ยมระหว่างบุคคล ได้แก่ (8) การมีชีวิตที่สนุ กสนาน (9) มีสัมพันธภาพที่
อบอุ่นกับผูอ้ ื่น
วิธีการศึกษาผูบ้ ริ โภค โดยใช้มาตรวัด LOV นั้นคือ การให้คะแนนความสําคัญของค่านิยม
โดยให้เรี ยงลําดับความสําคัญจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด โดยกําหนดให้ 9 คะแนน แทนค่านิยมที่
สําคัญ มากที่ สุด และให้ 1 คะแนนแทนค่า นิ ย มที่ สําคัณ น้อ ยที่ สุ ด ในชี วิ ต ซึ่ งมี นัก วิ จ ัย ทางด้า น
การตลาด ได้นาํ LOV มาใช้ศึกษาผูบ้ ริ โภคหลายครั้ง ต่อมา Kahle และ Kennedy (1989) ได้ศึกษา
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เปรี ยบเทียบงานวิจยั ปี ค.ศ. 1976 และ 1986 ที่ใช้ LOV เป็ นเครื่ องมือศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูบ้ ริ โภค และอธิบายลักษณะของกลุ่มผูบ้ ริ โภคต่างๆ ไว้ดงั นี้
1) กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับการนับถือคนเองนั้นมีเยอะมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ ง
ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมาจากทุกกลุ่มอายุ หรื อกลุ่มรายได้ โดยมีอยู่ประมาณร้อยละ 21.1 ในปี ค.ศ. 1976
และเพิ่มเป็ นร้อยละ 23 ในปี ค.ศ. 1986
2) กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับความรู ้สึกประสบความสําเร็ จนั้น มีอยูป่ ระมาณร้อยละ
11.4 ในปี ค.ศ. 1976 และเพิ่มเป็ นร้อยละ 15.9 ในปี ค.ศ. 1986 คนกลุ่มนี้ มกั จะเป็ นผูช้ ายที่อยู่ในวัย
กลางคนที่ประสบความสําเร็ จในชี วิต เช่นมีหน้าที่การงาน และรายได้ที่ดี เป็ นกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
การศึกษา มีตาํ แหน่งเป็ นผูจ้ ดั การหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และคนเหล่านี้ ชอบการบริ โภคแบบ
โอ้อวด (Conspicuous Consumption) และเป็ นคนไม่เคร่ งศาสนาและไม่ชอบการดูโทรทัศน์ที่
รบกวนการบรรลุเป้ าหมายของพวกเขา
3) กลุ่มคนที่ให้ความสําคัญกับการได้เติมเต็มตนเอง นั้นมีอยูป่ ระมาณร้อยละ 9.6
ในปี ค.ศ. 1976 และลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ในปี ค.ศ. 1986 ส่ วนมากจะเป็ นหนุ่ มสาวชาวเมืองที่มี
อาชีพการงาน ต้องการทําให้ตนเองมีฐานะทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจที่ดี รวมทั้งหาความสุ ข
ให้กบั ตนเอง คนกลุ่มนี้ ส่วนมากจะมี สุขภาพดี มัน่ ใจในตนเอง และยังชอบดูภาพยนตร์ มากกว่า
โทรทัศน์ พวกเขาไม่ชอบให้ครอบครัวเรี ยกร้องอะไรจากตนเอง เพราะสิ่ งเหล่านั้นจะมาหันเหความ
สนใจของพวกเขาไปจากการเติมเต็มตัวเอง
4) กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับ ความรู ้สึกของการเข้าหมู่เข้าพวก มีอยูป่ ระมาณร้อย
ละ 7.9 ในปี ค.ศ. 1976 และลดลงเหลือร้อยละ 5.1 ในปี ค.ศ. 1986 เป็ นค่านิ ยมทางสังคมที่ผหู ้ ญิงจะ
เลือก ซึ่ งเป็ นค่านิ ยมที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวส่ วนมากบุคคลในกลุ่มนี้ มักจะเป็ นแม่บา้ นและ
พนักงานธุ รการ มีการศึกษาแค่ระดับมัธยม มีรายได้ปานกลาง ไปโบสถ์เป็ นประจํา และมีความสุ ข
กับครอบครัวของตัวเอง
5) กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับการได้รับการยกย่อง มีอยูป่ ระมาณร้อยละ 8.8 ในปี
ค.ศ. 1976 และลดลงเหลือร้อยละ 5.9 ในปี ค.ศ. 1986 ซึ่งส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นบุคคลที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ซึ่ งมี่เกี ยรติ ยศทางหน้าที่การงานน้อย แต่ ก็รักในงานที่ตนเองทํา ค่านิ ยมแบบนี้ ส่วนมากจะเป็ น
ค่านิ ยมของเกษตรกร ช่างฝี มือ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ ผูห้ ญิงที่หย่า และคนที่เกษียณแล้ว บุคคลเหล่านี้ จะ
มี รายได้ต่ าํ ไม่ค่อยได้รับการศึ กษา ซึ่ งตรงกันข้ามกับกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับการรู ้ สึกของการ
ประสบความสําเร็ จ ในเชิงจิตวิทยานั้น บุคคลที่ให้ความสําคัญกับการได้รับการยกย่อง นั้นจะเป็ น
คนที่ผวิ เผิด หดหู่ ไม่มีความสุ ข และมองโลกในแง่ร้าย
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6) กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัย นั้นมีอยูป่ ระมาณร้อยละ 20 ในปี ค.ศ.
1976 และลดลงเหลือร้อยละ 16.5 ในปี ค.ศ. 1986 ค่านิ ยมดังกล่าวเป็ นค่านิ ยมของกลุ่มคนที่ไม่มี
ความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน รวมถึงทางด้านจิตวิทยา โดยมากแล้วบุคคลเหล่านี้
จะมีปัญหาเรื่ องความกังวล นอนไม่หลับ และมีอาการหน้ามืด
7) กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับ การมีสัมพันธภาพที่อบอุ่นกับผูอ้ ื่น มีอยูป่ ระมาณร้อย
ละ 16.2 ในปี ค.ศ. 1976 และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 19.9 ในปี ค.ศ. 1986 โดยส่ วนมาเป็ นผูห้ ญิงที่มี
เพื่อนเยอะ รวมถึงเป็ นคนที่มีบุคลิกเป็ นมิตร ผูช้ ายที่หย่าแล้ว แม่บา้ น และพนักงานธุรการ บางส่ วน
เป็ นคนที่เกษียณอายุแล้วเช่ นกัน คนกลุ่มนี้ มกั จะชอบฝั นร้าย แต่จะมีการสนับสนุ นจากครอบครัว
และสังคมที่ดี
8) กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับ การมีชีวิตที่สนุก และมีความสุ ข ส่ วนมากจะเป็ นคน
หนุ่มสาว ที่ยงั ไม่มีงานทํา หรื อทํางานในตําแหน่งขาย หรื อตําแหน่งที่ตอ้ งใช้แรงงาน คนกลุ่มนี้เป็ น
คนมองโลกในแง่ดี และปรับตัวเข้ากับสังคมได้เก่ง พวกเขาไม่ชอบศาสนา และเด็ก รวมถึงการทํา
หน้าที่ในครอบครัว แต่จะชอบเล่นกีฬา และความบันเทิง มีอยูป่ ระมาณร้อยละ 4.5 ในปี ค.ศ. 1976
และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 7.2 ในปี ค.ศ. 1986
9) กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับความตี่นเต้นเร้าใจนั้น ถูกนําไปรวมกับกลุ่มที่ให้
ความสําคัญกับ การมีชีวิตที่สนุก และมีความสุ ข เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกตอบ ความตื่นเต้นเร้า
ใจ เป็ นลําดับแรกนั้นมีนอ้ ยและส่ วนมากจะเลือก การมีชวิตที่สนุกและมีความสุ ข เป็ นอันดับถัดมา
อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปรี ยบเทียบวิธีการวัดของ VALS และ LOV พบว่าการแบ่งกลุ่มของ
LOV จะให้ขอ้ มูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้น่าเชื่อถือกว่าแบบ VALS อีกทั้ง LOV จะให้ขอ้ มูลใน
การผลิตงานโฆษณาได้มากกว่า VALS และเป็ นที่นิยมกว่า แต่ LOV นั้นเป็ นเครื่ องมือที่มี
ประสิ ทธิภาพในการวัดรู ปแบบการดําเนินชีวติ ในแง่ของคุณลักษณะทางประชากร ซึ่งเป็ นตัวแปรที่
สําคัญในการศึกษา รวมถึงวิธีการวัดที่แตกต่างกันมาก จึ งไม่สามารถนําผลการศึกษามาสรุ ปได้
นักการตลาดจึงสร้างมาตรวัดรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตแบบ AIOs ซึ่ งมีความแตกต่างจากมาตรวัด
แบบ VALs และ LOV อย่างสิ้ นเชิง กล่าวคือ มาตรวัดแบบ AIOs นี้จะใช้ตวั แปรด้านกิจกรรมความ
สนใจ และความคิดเห็นมาช่วยจัดกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคตามรู ปแบบการดําเนินชีวิตแล้ว ดังนี้
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2.1.3 การวัดลักษณะการดําเนินชีวติ โดยใช้ AIOs (Activities, Interests , Opinions)
รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) เป็ นสิ่ งสําคัญต่อการศึกษาพฤติกรรมการจงรักภักดีต่อ
ตราสิ นค้า การศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิต และเข้าใจถึงรู ปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มคนที่มีความ
แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ รู ปแบบการใช้ชีวิต มีอิธิพลต่อการ
เลือกบริ โภคสิ นค้า หรื อสิ นค้าที่บริ โภคสามารถบ่งบอกถึ งรู ปการการดําเนิ นชี วิต แบบแผนการ
ดําเนิ นชีวิตแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities, Interests , Opinion;
AIOs) (Plummer, 1974)
แนวคิดนี้ ใช้คาํ ถามเกี่ยวกับกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (Activities, Interests,
Opinion) หรื อเรี ยกว่า AOIs ซึ่ งเป็ นการแบ่งรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคในสังคม โดยเป็ น
การวิเคราะห์หลักจิตวิทยาสังคม ของผูบ้ ริ โภค (Psychographics Analysis) ผ่านทางการใช้เวลาทํา
กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) การให้ความสนใจกับสิ่ งรอบตัว (Interests) ความคิดเห็นที่มีต่อตนเอง
และสิ่ งรอบตัว (Opinion) ว่าเป็ นเป็ นอย่างไร
Joseph T. Plummer ยังได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดนี้ ในบทความ The Concept and
Application of Life Style Segmentation ว่า Life Style หรื อการดําเนิ นชีวิตที่ใช้ในการวิจยั ชี้วดั
กิจกรรมของผูค้ น คือ (1) การใช้เวลาว่างของพวกเขา (2) ความสนใจ สถานที่ที่ทาํ ให้พวกเขาสนใจ
ที่จะไป (3) ผูน้ าํ ความคิดของพวกเขา (4) เกี่ยวกับตัวตนของพวกเขา เช่ นการดําเนิ นชี วิต รายได้
การศึกษา รวมถึงที่อยูอ่ าศัย
โดยในการตั้งคําถามเกี่ยวกับ AIOs เพื่อใช้ศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิต (AIOs Statements)
ที่เป็ นต้นแบบ ได้รับความนิ ยม นําไปอ้างอิงกันเป็ นจํานวนมาก คือการศึกษาของ โจเซป ที.พลัม
เมอร์ ซึ่งได้วางกรอบในการสอบถามกลุ่มเป้ าหมายในแง่มุมหลักๆ ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.1 แสดงเครื่ องมือวัดการศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
กิจกรรม
การงาน
งานอดิเรก
กิจกรรมทางสังคม
การพักผ่อน
ความบันเทิง
การเข้าสโมสร ชมรม
สังคมที่อยูอ่ าศัย
การจับจ่ายใช้สอย
กีฬา

ความสนใจ
ครอบครัว
บ้านที่อยูอ่ าศัย
งาน
สังคม
สันทนาการ
แฟชัน่
อาหาร
สื่ อ
ความสําเร็ จ

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตัวเอง
เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ นค้า
อนาคต
วัฒนธรรม

สถานะส่ วนบุคคล
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ที่อยูอ่ าศัย
ภูมิศาสตร์
ขนาดของเมือง
สถานภาพ

แหล่ งทีม่ า: Plummer,1994 quoted in Gunter, & Furnham.,1992, p.66.
จากตารางที่ 2.3 การศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชีวิต จะเป็ นการศึกษาโดยใช้ลกั ษณะคําถาม
หรื อ AIO Statement ถามบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest)
และความคิดเห็น (Opinions) ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัว หรื อเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา โดยมีพ้ืนฐานจาก
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) แนวคําถามจะเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ซึ่งจะทําให้วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดประเภทการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลได้วา่ มีลกั ษณะอย่างไร
กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชัด เช่นการดูโททัศน์ การซื้อสิ นค้า
การพูดคุยกับเพื่อนบ้าน ซึ่ งเป็ นการแสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นได้ชดั แต่ก็เป็ นการยากที่จะวัด
ถึงเหตุผลของการกระทําโดยตรง
ความสนใจ (Interests) เป็ นความสนใจในบางวัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรื อบางเรื่ อง
ซึ่ งหมายถึ ง ระดับของความตื่นเต้นที่เกิ ดขึ้นพร้ อมกับความเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ หรื อความเอาใจ
แบบต่อเนื่อง
ความคิดเห็ น (Opinions) เป็ น “คําตอบ” ของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่
เกิดขึ้น ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ น “คําถาม” ในลักษณะการตีความ ความคาดหวัง และการประเมินผล
เช่น ความคาดหวังเหตุการณ์ในอนาคต และการประเมินผลดีและผลเสี ย ของการเลือกที่จะกระทํา
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ส่ วนมากเป็ นการตอบคําถามแบบแสดงความเห็ นว่าเห็ นด้วย หรื อไม่เห็ นด้วย
(Mowen & Minor,1998)
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นอกจากนี้ ในการตั้งคําถามเกี่ ยวกับ AIOs เพื่อใช้ศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ยังมี
การศึ กษาลักษณะทางประชากรควบคู่ไปด้วย เนื่ องจากมี คุณสมบัติ เป็ นตัวกําหนดรู ปแบบการ
ดําเนิ นชีวิต (Lifestyle Determination) ที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากที่ทาํ ให้แต่ละคนมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่ต่างกัน
ในปั จจุบนั นักการตลาดมีเครื่ องมือศึกษาแบบ AIOs 2 ประเภทในการศึกษารู ปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภคคือ
1) เครื่ องมือศึกษาแบบทัว่ ไป (Generalized AIOs Inventories) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่
จะทําให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคในภาพรวม โดยจะมีคาํ ถามเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตโดยทัว่ ไปหรื อความชอบ มุมมอง และความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ แบบ
กว้าง ๆ เช่น
(1) ฉันรู ้สึกว่าชีวิตของฉันเคลื่อนที่ไปอย่างเร็ ว และบางครั้งก็เร็ วเกินไปด้วยซํ้า
(2) ฉันคํานึงถึงเรื่ องความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย เมื่อวางแผนการเดินทาง
(3) ฉันชอบเล่นกีฬาที่เล่นเป็ นหมู่คณะมากกว่ากีฬาที่เล่นคนเดียว
(4) ฉันชอบอยูบ่ า้ นเงียบๆมากกว่าที่จะออกไปเที่ยวกลางคืน
2) เครื่ องมือศึกษาแบบกําหนดประเภทสิ นค้าแบบเฉพาะเจาะจง (Product-Specific
AIOs Inventories) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภค โดยระบุประเภท
ของสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งจะมีคาํ ถามเกี่ ยวกับมุมมองต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับสิ นค้า และ
บริ การที่กาํ หนดไว้ เช่น
(1) ฉันชอบลองสิ นค้าใหม่ๆ หลายๆ อย่าง
(2) สิ นค้าที่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมควรถูกห้ามขาย
(3) ฉันมักจะซื้อของที่เพื่อนหรื อเพื่อนบ้านรับรองแล้วว่า “ดี”
(4) ฉันจะมองหาชื่อผูผ้ ลิตที่บรรจุภณ
ั ฑ์ทุกครั้งที่ซ้ือ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะนําการศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิตแบบ AIOs มาเป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั เนื่ องจากเป็ นวิธีการศึกษาที่นกั วิจยั ทางการตลาดในเชิงจิตวิตยานํามาใช้ศึกษารู ปแบบ
การดําเนิ นชีวิต ที่นิยมใช้กนั นอกจากนี้ การศึกษาเรื่ องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตในประเทศไทยส่ วน
ใหญ่น้ นั ก็นิยมใช้การศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวิตแบบ AIOs ซึ่ งจะทําให้สามารถนําผลการวิจยั ที่
ได้น้ นั ไปศึกษา และหาข้อสรุ ปในงานวิจยั นี้ต่อไป
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2.2 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure)
Hoyer และ Macinis อธิบายถึง การเปิ ดรับ (Exposure) ว่าเป็ นสิ่ งสะท้อนถึงกระบวนการที่
ผู ้บ ริ โภครั บ รู ้ ถึ ง สิ่ ง กระตุ ้น ที่ เ ข้า มาผ่ า นสั ม ผัส ทั้ง ห้ า และกล่ า วถึ ง สิ่ ง กระตุ ้น ทางการตลาด
(Marketing Stimuli) ว่าเป็ นเครื่ องมือที่นกั การตลาดใช้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรื อตรา
สิ น ค้า ผ่า นทางการโฆษณา พนัก งานขาย บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ฯลฯ หรื อ ผ่า นทางแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช้
การตลาด เช่นการพูดปากต่อปากเป็ นต้น ซึ่ งเมื่อเทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้า ส่ งผลทําให้การสื่ อสาร
รวมถึงสื่ อต่าง ๆ พัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็ ว และมีความหลากหลายของสื่ อให้ผบู ้ ริ โภคเลือก (เลิศ
หญิง หิ รัญโร, 2545)
ข่าวสารมีความจําเป็ นในการดําเนินชีวิต มีบทบทในการช่วยตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ รวมไปถึง
ใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แนวคิดของ Klapper ได้กล่าวไว้ว่า คนเรามีแนวโน้มที่จะ
เปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อ หรื อเลือกใช้สื่อบางชนิด ที่มีการเผยแพร่ ข่าวสารที่ตรงกับทัศนคติ หรื อความ
สนใจของตนเอง ซึ่งมีข้นั ตอนในการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร (Selective Process) ดังนี้
ขันเปิ
้ ดรับ หรื อเลือกสนใจ
ขันรั
้ บรู้ หรื อเลือกตีความ

ขันเลื
้ อกจดจํา

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการเลือกเปิ ดรับข่าวสารทั้ง 3 ขั้นตอน
การเลือกเปิ ดรับ หรื อเลือกสนใจ (Selective Exposure of Selective Attention) คือการที่
บุคคลจํากัดการรับรู ้จากสัมผัสทั้งห้า โดยมีแนวโน้มที่จะเลือกเปิ ดรับสารตามความคิดเห็ น เลือก
เปิ ดรับสื่ อ หรื อข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ ง เพื่อนํามาแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการ
ของตน โดยเฉพาะใช้เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความคิด
ของตนเอง เพราะจะก่ อให้เกิ ดความไม่สบายใจ เรี ยกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ
(Cognitive Dissonance)
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1) การเลือกรับรู ้ หรื อเลื อกตีความ (Selective Perception or Selective
Interpretation) เป็ นกระบวนการที่บุคคล จะเลือกรับรู ้ หรื อตีความข้อมูลข่าวสารที่ได้ไปในทางที่
สอดคล้องกับทัศนคติ โดยขั้นอยู่กบั ประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีอยู่ ความเชื่อ ความต้องการ ความ
คาดหวัง และสภาวะร่ างกาย หรื ออารมณ์ในขณะนั้น ซึ่ งการตีความหมายนั้นอาจตรงหรื อไม่ตรง
จากเจตนาของผูส้ ่ งสารก็ได้ ปั จจัยนั้นขึ้นอยูก่ บั สิ่ งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
2) การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกให้ความสนใจเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการ ทัศนคติ และความเชื่ อของตน อีกทั้งยังเลือกจดจําเนื้ อหา
สาระของสาร ในส่ วนที่ตนเองต้องการ ซึ่ งจะทําให้บุคคลสามารถจดจําสิ่ งที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตน และจะลืมในส่ วนที่ตนเองไม่ตอ้ งการ หรื อไม่สนใจ
Shramp ได้กล่าวถึง การเลือกรับข่าวสารว่ายังขึ้นกับปั จจัยอื่นๆ อีกด้วย คือ
1) ประสบการณ์ ซึ่งจะทําให้ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกัน
2) การประเมิ นสาระประโยชน์ของข่าวสาร ผูร้ ั บสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
สนองจุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง
3) ภูมิหลังที่แตกต่างกัน ทําให้มีความสนใจต่างกัน
4) การศึกษา และสภาพแวดล้อม ทําให้มีพฤติกรรมการเลือกรั บสื่ อและเนื้ อหา
ข่าวสารต่างกัน
5) ความสามารถในการรับสาร เกี่ยวกับสภาพร่ างกาย จิตใจ ที่ทาํ ให้พฤติกรรม
เปิ ดรับข่าวสารต่างกัน
6) บุ ค ลิ ก ภาพทํา ให้ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ การโน้ม น้า วใจ และ
พฤติกรรมของผูร้ ับสาร
7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ ของผูร้ ับสาร จะทําให้ผรู ้ ับสารเข้าใจความหมายของ
ข่าวสาร หรื อเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจก็ได้
8) ทัศ นคติ จะเป็ นตัว กํา หนดที ท่ า ของการรั บ และตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า หรื อ
ข่าวสารที่ได้
ส่ วนสาเหตุที่ทาํ ให้บุคคลเปิ ดรับสื่ อนั้น Atkin ได้อธิบายว่า มีเหตุผลอยู่ 8 ประการ คือ
1) เพื่อหาข้อมูล
2) เพื่อทําให้ตนเองทันต่อเหตุการณ์รอบข้าง
3) เพื่อหาความตื่นเต้น และความบันเทิง
4) เพื่อหาข้อมูลเอาไว้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
5) เพื่อหลีกหนีความกังวลในชีวิตประจําวัน
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6) เพื่อให้รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ แม้วว่าจะไม่ได้เข้าไปอยูใ่ น
เหตุการณ์น้ นั จริ งๆ
7) เพื่อให้มีขอ้ มูลไว้พดู คุยกับคนอื่น
8) เพื่อใช้ประเมินสถานการณ์สาํ คัญรอบตัว
ทุกคนมีธรรมชาติที่จะเปิ ดรับข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่จะเปิ ดรับสื่ อใด อย่างไร มีปัจจัยที่
กําหนดคือ
1) ปั จจัยด้านบุคลิคภาพ และจิตวิทยาส่ วนบุคคล คนเราแต่ละคนมีความแตกต่าง
เฉพาะตัวบุคคลในด้านโครงสร้างทางจิ ตวิทยาส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากลักษณะการ
เลี้ ยงดู สภาพแวดล้อม การดํารงชี วิตที่ ต่างกัน ซึ่ งกระทบถึ งระดับสติ ปัญญา ความคิด ทัศนคติ
รวมถึงกระบวนการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การจูงใจ
2) ปั จจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่ องจากคนเรามักยึดติดกับกลุ่มทาง
สังคม ที่ตนสังกัดอยู่ เป็ นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตัดสิ นใจที่จะแสดงพฤติกรรมใดๆ
ก็ตาม มักจะคล้อยตามกลุ่มออ้างอิง ทั้งความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของ
กลุ่ม
3) ปั จจัยสภาพแวดล้อมนอกระบบสื่ อสาร โดยเชื่ อว่าลักษณะต่างๆ ได้แก่ เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ทําให้เกิดความตล้ายของการเปิ ดรับเนื้อหาของการสื่ อสาร รวมถึงการ
ตอบสนองของเนื้อหาดังกล่าวจะไม่แตกต่างกันด้วย
ในปั จจุบนั มีการแบ่งสื่ อหลายเกณฑ์ที่เราสามารถนํามาใช้ได้ เช่นการแบ่งสื่ อออกเป็ น สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อแบ่งเป็ นสื่ อเชิงรุ กและสื่ อเชิงรับ แต่นกั วิชาการส่ วนมากจะใช้
เกณฑ์ ก ารแบ่ ง ประเภทของสื่ อ ต่ า งๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ กล่ า วคื อ สื่ อ เก่ า หรื อสื่ อ ดั้ง เดิ ม
(Traditional media) และสื่ อใหม่ (New Media) ซึ่ งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน (กลุ่มพัฒนา
พฤติกรรมสุ ขภาพ กองสุ ขศึกษา, 2555)
2.2.1 สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media)
สื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) หรื อสื่ อเก่านั้นคือ สื่ อที่ใช้ในการสื่ อสารก่อนที่จะมีระบบ
อินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสื่ อมวลชนส่ วนใหญ่ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื่ อพิมพ์ นิ ตยสาร จดหมายข่าว ก็ถือ
ว่าเป็ นสื่ อเก่า เนื่ องจากสื่ อเหล่านี้ มีลกั ษณะของการเป็ นศูนย์กลางในการกระจายสารจากคนกลุ่ม
น้อย ไปยังคนกลุ่มใหญ่ เป็ นการสื่ อสารแบบทางเดี ยว ซึ่ ง Shimp ได้แย่งสื่ อดั้งเดิ มออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ สื่ อกระจายเสี ยง และสื่ อสิ่ งพิมพ์
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สื่ อกระจายเสี ยง (Broadcast Media) แบ่งได้ 2 ประเภท คือ โทรทัศน์ และวิทยุ
โทรทัศน์ (Television) เป็ นสื่ อที่รวมเอาภาพ เสี ยง และตัวหนังสื อมาไว้ดว้ ยกัน จึงสามารถ
สร้างความสนใจ และเร้าอารมณ์ได้มากกว่าสื่ ออื่น ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจและประทับใจต่อเนื้อหา
ของสารได้มากกว่าสื่ ออื่น โทรทัศน์เป็ นสื่ อที่มีความเร็ วสูง เพราะสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆ
วิทยุ (Radio) เป็ นสื่ อที่ใช้เป็ นแหล่งข่าวสาร และความบันเทิงระหว่างการเดินทางได้ดว้ ย
เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็ นสื่ อที่มีความใกล้ชิดกับผูร้ ับสาร และดึงดูความสนใจของผูร้ ับสารได้
สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print Media) ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร ซึ่งเมื่อเทียบกับสื่ อดั้งเดิมชนิด
อื่นแล้ว หนังสื่ อพิมพ์ (Newspaper) เป็ นสื่ อที่ มีความคงทน หากผูอ้ ่านไม่เข้าใจหรื อจําเนื้ อหา ก็
สามารถย้อนกลับไปอ่านทบทวนได้ อีกทั้งยังสามารถเก็บเป็ นหลักฐานอ้างอิงได้ หนังสื อพิมพ์
เสนอสารหลายประเภท มีต้ งั แต่ข่าวเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม บันเทิง กี ฬา และอาชญากรรม จึ ง
สามารถเข้าถึงกลุ่มผูร้ ับสารที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยงั สามารถเสนอข่าว และใส่ รายละเอียดของ
ข่าวได้มาก ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ มีความแตกต่างจากนิตยสาร (Magazine) ที่จะมีการพิมพ์อย่างปราณี ต
รู ปเล่ ม และสี สั น สวยงาม ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้อ่ า นได้ ม าก เนื้ อ หาจะเน้ น หนั ก ไปทาง
สาระประโยชน์ และความบันเทิงมากกว่าหนังสื อพิมพ์ เสนอเรื่ องราวเฉพาะได้ลึกกว่า รวมถึงมี
กลุ่มผูร้ ับแบบเฉพาะเจาะจง เช่นนิ ตยสารสําหรับผูห้ ญิง การเมือง หุ ้น เศรษฐกิจ เป็ นต้น (ชนัญญา
เภกะนันทน์, 2556)
ในยุคเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงกลุ่มโอตาคุ มีพฤติกรรมใช้สื่อใหม่
กันอย่างกว้างขวาง ทําให้สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้รับความนิ ยมน้อยลง สื่ อใหม่ (New
Media) และสื่ อสังคม (Social Network) เริ่ มเป็ นที่นิยมของบุคคลในการใช้เป็ นแหล่งข่าวที่ทนั
เหตุการณ์ ดังที่มีงานวิจยั หลายงานที่มีการวิจยั และเก็บแบบสอบถามจากอินเทอร์ เน็ต ใช้สื่อใหม่
ต่าง ๆ เข้ามาช่ วยในการทําวิจยั ตัวอย่างเช่ นงานวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรับวัฒนธรรมป๊ อปญี่ปุ่นของ
วัยรุ่ นไทยจากสื่ อมวลชน และแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น” ของณัฐณิ ชา วัฒนพานิ ช ที่ได้ทาํ
การเก็บตัวอย่างโดยการฝากลิ้งค์แบบสอบถามในเว็ปไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับ
สื่ อใหม่ จึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการวิจยั ครั้งนี้
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อใหม่ (New Media)
สื่ อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่ อที่เอื้อให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสารทําหน้าที่ส่งสารและรับ
สารได้พร้อมกันเป็ นการสื่ อสารสองทาง และสื่ อยังทําหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ
เสี ยง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่ อดั้งเดิ ม เข้ากับความก้าวหน้าของ
ระบบเทคโนโลยีสัม พัน ธ์ ทํา ให้สื่ อ สามารถสื่ อ สารได้ส องทางผ่า นทางระบบเครื อ ข่ า ยและมี
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ศักยภาพเป็ นสื
น ่ อแบบประสม (Multimeedia) ปั จจุบนสื
นั ่ อใหม่พฒั นาขึ้นหลากหหลาย ที่เป็ นที่รู้จกั และ
นิยมกันมากขึขึ้น (พสนันท์์ ปัญญาพร, 22555)
เนื่ องจากสื
ง ่ อใหม่ มีลกั ษณะที่หหลากหลาย จึงทําให้ความมหมายของสื่ ออใหม่น้ นั เปลีลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา แต่
แ กล่าวโดยรวมนั้น สื่ อใหหม่ หมายถึง สื่ อที่เกี่ยวข้องกั
ง บอินเทอร์เเน็ต หรื อมีปฏิสัมพันธ์
กับเทคโนโลลยี ภาพและเสีสี ยงที่ (1) มีกการปฏิสัมพันธ์
น (Interactivvity) ได้เนื่ อองจากเป็ นรู ปแบบการ
ป
สื่ อสารแบบสสองทาง (Twoo-Way Commmunication) (2)
( มีความสามารถในการเเคลื่อนที่สูง (M
Mobility)
ทําให้สะดวกกแก่การพกพพาไปตามที่ต่ าง ๆ (3) ดัดแปลงหรื อเปปลี่ยนรู ปได้ ((Convertibilitty) (4)
เชื่อมต่อกันได้
ไ ง่าย (Conneectivity) (5) ใช้ประโยชน์น์ได้ทุกที่ (Ubbiquity) (6) สื ่ อสารได้อย่างรวดเร็
า
ว
(Speed of Communicati
C
on) (7) ไร้พพรมแดน (Absence of Booundary) (8) มีลกั ษณะที่เป็ นดิจิทลั
(Digitalizatioon)
1) องค์ประกอบของสื่ ออใหม่
Terry Fleww ได้จาํ กัดควาามของคําว่า "สื
" ่ อใหม่ " (N
New Media ) เเกิดจากการผสมผสาน
กันของ 3 C ได้
ไ แก่ (Flew, 2008)

แ
มผสานกันของง 3C
ภาพที่ 2.4 แสดงการผสม
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(1) Communication Networks การสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่ายที่อาศัย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมารองรั บ เช่ น ใยแก้วนําแสง (Fiber-Optic), ดาวเที ยมสื่ อสาร
(Communication Satellite) คลื่นไมโครเวฟ (Microwave Transmission)
(2) Computing and Information Technology อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่เกี่ยวข้อง
กับ การรวบรวมประมวล เก็ บ รั ก ษา และเผยแพร่ ข ้อ มู ล และสารสนเทศโดยรวมทั้ง ฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่ อสารโทรคมนาคม
(3) Content (Media) ตัวเนื้อหาหรื อ สื่ อ เช่น ตัวอักษร,รู ปภาพ,วีดีโอฯ ที่แปลง
สภาพเป็ นรู ปแบบ Digital
จากแผนภาพข้างต้นจะสรุ ปกระบวนการของสื่ อใหม่ได้ดงั นี้ เริ่ มต้นจาก Content
(Media) ที่อยูใ่ นรู ปแบบ Digital โดยผ่านอุปกรณ์,กระบวนการของ Computing and Information
Technology จากนั้นส่ งต่อกระจาย Content ผ่าน Communication Networks
2) ประเภทของสื่ อใหม่
รู ปแบบเนื้อหาแบบดิจิทลั ที่พบเห็นในปั จจุบนั และมีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทสําคัญ
มากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยสื่ อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกันตามประโยชน์และ
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อประเภทสื่ อใหม่ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(1) เว็บไซต์ (Web Site)
(2) อินเทอร์เน็ต (Internet)
(3) อีเมล (E-Mail)
(4) เทคโนโลยีสาํ หรับอุปกรณ์พกพาหรื อแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile
Platform)
(5) วิดีโอเกมและโลกเสมือนจริ ง
(6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย
(7) ซอฟแวร์
(8) บล๊อก
(9) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
(10) ตูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ
(11) โทรทัศน์โต้ตอบ
(12) อุปกรณ์พกพา หรื ออุปกรณ์เคลื่อนที่
(13) นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext Fiction)
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สรุ ปได้วา่ สื่ อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่ อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจาก
ระบบอนาล็อก หรื อสื่ อดั้งเดิม มาเป็ นระบบดิจิทลั ทําหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ
เสี ยง และข้อความไปพร้อมกัน เช่น Internet Website E-Book E-mail เป็ นต้น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระมากขึ้น
จะเห็ น ได้ ว่ า สื่ อ ใหม่ มี ป ระโยชน์ ท้ ัง ในด้ า นกระบวนการสื่ อ สารซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกั บ
ชี วิตประจําวันของมนุ ษย์ในเชิ งปั จเจกและสังคมขนาดใหญ่ ในปั จจุ บนั สื่ อทุ กอย่างล้วนอยู่ใ น
รู ปแบบดิ จิทลั ที่สามารถโอนถ่าย ส่ งต่อ ทําซํ้า ซึ่ งสามารถอํานวยความสะดวก รวดเร็ ว และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพให้กับการทํางานของมนุ ษย์ในทุ กๆด้าน ส่ งผลให้ สื่ อใหม่ มี อิทธิ พลอย่างสู งต่ อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั
ความสําคัญของสื่ อใหม่น้ นั ได้ส่งผลต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็ น ด้านธุ รกิจที่ใช้เครื่ องมือในการสื่ อสารระหว่างบุคคล ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่น
E-Mail , Chat , Voice Call , Video Call ในด้านการนําเสนอข้อมูลของผูร้ ับสาร ที่สามารถทําให้ทุก
คนมีสื่อเป็ นของตัวเอง ผ่านตัวกลางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่ น Facebook, YouTube, Blog
ความสําคัญในด้านการศึกษา สื่ อใหม่มีส่วนช่วยอย่างมากในการถ่ายทอดความรู ้และแนวคิดจาก
ผูส้ อนไปยังผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนได้โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจบทเรี ยนได้รวดเร็ วขึ้นและช่ วยประหยัดเวลาในการเรี ยน เช่น การเรี ยนการสอนผ่านระบบ
ดาวเทียม,การเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรม Power Point ,หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book)
(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2556)
John Vivian (2013) นั้นยังได้แบ่งสื่ อใหม่ออกเป็ น 4 ประเภท คือ เว็บท่า (Portals)
โปรแกรมช่วยสื บค้นข้อมูล (Search Engines) การส่ งข้อความ (Messaging) และเว็บไซด์ที่ผใู ้ ช้เป็ น
ผูส้ ร้างเนื้อหาเอง (User-Generated Sites) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Vivian, 2013)
1) เว็บท่า (Portals) คือเว็บที่เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมเว็บไซด์ต่างๆ ไว้ในเว็บ
เดียวและมีการจัดหมวดหมู่ต่างๆ ให้คน้ หาง่าย ซึ่ งทําให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยส่ วนมากแล้ว เนื้ อหาของเว็บท่านี้ จะค่อนข้างหลากหลาย เช่นเศรษฐกิ จ
บันเทิง กีฬา การเมือง หางาน หาเพื่อน แต่อย่างไรก็ดี เนื้ อหาเหล่านี้ จะไม่เป็ นไปในเชิงลึก บริ ษทั
Alexa Internet (2011) ได้สาํ รวจเว็บไซต์ที่เป็ นที่นิยม 500 อันดับ พบว่า เว็บท่า Sanook.com อยูใ่ น
อันดับที่ 10 เว็บท่า Kapook อยูใ่ นอันดับที่ 12 และเว็บท่า Mthai.com อยูใ่ นอันดับที่ 15 ซึ่ งทั้งหมด
เป็ นเว็บท่าที่เป็ นที่นิยมในประเทศไทยนัน่ เอง (Alexa, 2012)
สิ่ งต่างๆ ได้พฒั นาไปอย่างรวดเร็ ว จนเกิดสิ่ งใหม่ที่เรี ยกว่า บราวเซอร์ (Browsers) ซึ่ง
เป็ นสิ่ งแรกที่ทาํ ให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในโคร่ งขายอินเทอร์เน็ตได้
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2) โปรแกรมช่วยสื บค้นข้อมูล (Search Engines) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอิ นเทอร์ เน็ ต โดยการให้ผูใ้ ช้กรอกคําสําคัญหรื อคําที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลที่
ต้องการค้นหา (Keyword) ลงไป หลังจากนั้นโปรแกรมดังกล่าวจะแสดงผลการหาข้อมูล (Search
Result) ออกมาเป็ นรายชื่อเว็บต่างๆ ที่มีเนื้ อหาตรงกับข้อมูล ที่ป้อนเข้าไปก่อนหน้า ซึ่ งในประเทศ
ไทยนั้นมีการสํารวจพบว่า โปรแกรมช่วยสื บค้นข้อมูลที่นิยมใช้กนั มากที่สุดของคนไทย ในปั จจุบนั
คือ Google.com ร้อยละ 98.96 bling.com ร้อยละ 0.35 conduil.com ร้อยละ 0.18 และ yahoo.com
ร้อยละ 0.14 (ชนัญญา เภกะนันทน์, 2556)
3) การส่ งข้อความ (Messaging) ได้แก่ อีเมล (E-Mail) และข้อความ (Texting)
4) อีเมล (E-mail) หรื อจดหมายอิเล็คทรอนิ กส์ (Electronic Mail) เป็ นองค์ประกอบ
หลัก ของสื่ อ ในปั จ จุ บ ัน การส่ ง อี เ มลนั้น คื อ การส่ ง ข้อ ความจากคอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งหนึ่ ง ไปยัง
คอมพิวเตอร์อีกเครื่ องหนึ่ง โดยใช้ระบบเครื อข่าย เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1969 อีเมลสามารถแนบ
สิ่ งต่าง ๆ เช่นรู ปภาพ ไฟล์งานต่าง ๆ เพิ่มเติมเข้าไปได้ อีเมลถือว่าเป็ นสื่ อที่มีความรวดเร็ ว ราคาถูก
เชื่อถือได้ และสามารถส่ งไปยังผูร้ ับได้หลายคนในเวลาเดียวกัน
5) ข้อความ (Texting) เป็ นการส่ งข้อความจากแป้ นพิมพ์โทรศัพท์มือถือ เครื่ องหนึ่ ง
ไปยังอีกเครื่ องหนึ่ ง โดยข้อความนั้นจะปรากฏอยูบ่ นหน้าจอมือถือ โดยทัว่ ไปแล้ว การส่ งข้อความ
ในลักษณะนี้จะจํากัดข้อมูลในการส่ งอยูท่ ี่ 140 ตัวอักษร หรื อประมาณ 30 คําต่อหนึ่งข้อความ
6) เว็บไซด์ที่ผใู ้ ช้เป็ นผูส้ ร้างเนื้อหาเอง (User-Generated Sites) เป็ นเว็บไซด์ที่บุคคล
ธรรมดาที่เป็ นผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตสามารถสร้างขึ้น เป็ นผูส้ ่ งสารได้โดยตรง ซึ่ งตัวอย่างของเว็บไซด์
ประเภทนี้คือ “สื่ อสังคม”
สื่ อสังคม (Social Networking) ในปั จจุบนั สื่ อสังคมที่ใหญ่ที่สุดคือ Facebook ซึ่งเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อปี 2003 โดย Mark Zuckerberg โดยผูใ้ ช้ส่วนใหญ่มกั จะโพสรู ป และใช้ติดต่อเพื่อน
สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้เทคนิ คพิเศษ เช่น การมีส่วนร่ วม (Participation) การพูดคุย
(Conversation) การแบ่งปั น (Sharing) การร่ วมมือ (Collaboration) และการเชื่อมต่อ (Linkage) ซึ่ง
การมีส่วนร่ วมนั้นเป็ นการชวนเชิญให้ผอู ้ ื่นแสดงผลตอบกลับ (Feedback) เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
เช่ น Blog ดังที่ กล่ าวมาข้างต้น ที่ ผูเ้ ขียนยินยอมให้ผูอ้ ่านแสดงความคิดเห็ น นั่นคื อเป็ นการ
สนับ สนุ น ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว ม หรื อ พูด คุ ย ส่ ว นการแบ่ ง ปั น นั้น จะเห็ น ได้จ ากเว็บ ไซด์ เช่ น
YouTube หรื อ Flickr ที่บุคคลสามารถสร้างเนื้อหาและอัพโหลดขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ต เพื่อที่ผอู ้ ื่น
จะสามารถรับชมได้ นอกจากนี้ เว็ปไซด์เช่น Facebook หรื อ Twitter ก็ยงั เป็ นสื่ อสังคมที่ผคู ้ น
สามารถใช้เพื่อเชื่อต่อซึ่ งกันและกัน จึงทําให้สื่อสังคมนั้นเป็ นแหล่งข้อมูลที่สาํ คัญแหล่งหนึ่ ง โดย
ในบางครั้งสื่ อกระแสหลักก็อาจจะใช้สื่อสังคมเช่น Facebook หรื อ Twitter เป็ นแหล่งข่าวเบื้องต้น
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Myers ได้แบ่งประเภทของสื่ อสังคมออกเป็ น 13 ประเภท คือ
1) Social Networking Site เช่น Facebook, Google Plus และ LinkedIn
2) Micro-Blogging Site เช่น Twitter, Tumbler และ Posterous
3) Publishing Tools เช่น WordPress, Blogger และ Squarespace
4) Collaboration Tools เช่น Wikipedia, WikiTravel และ WikiBooks
5) Rating / Review Site เช่น Amazon Ratings และ Angie’s List
6) Photo Sharing Sites เช่น Flickr, Instragram และ Pinterest
7) Video Sharing Sites เช่น YouTube, Vimeo และ Viddler
8) Personal Broadcasting Tools เช่น Blog Talk Radio, Ustream และ Livestream
9) Virtual Worlds เช่น Second Life, Vitual World และ Farmville
10) Location Based Service เช่น Foursquare และ Gowalla
11) Widgets เช่น Profile Badges และ Like Buttons
12) Social Bookmarking and News Aggregation เช่น Digg และ Delicious
13) Group Buying เช่น Groupon, Living Social และ Crowdsaving
จากการสํารวจอัตราการใช้งานเจริ ญเติบโตของสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิ ยมมาก
ที่สุด 4 อันดับคือ Facebook, Twitter, YouTube และ Instragram การใช้งานในประเทศไทยมีการ
เจริ ญเติบโตขึ้นจากปี ค.ศ. 2012 มากขึ้นถึงร้อยละ 24, 53, 125 และ 178 ตามลําดับ โดยคนไทยนั้น
ใช้งานสื่ อสังคมเหล่านี้ ผา่ นสมาร์ โฟน และแท็บเล็ตมากถึงร้อยละ 64 และผ่านคอมพิวเตอร์ ร้อยละ
36 (Saetah, 2556)
จากแนวคิดเกี่ยวเรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ผูว้ ิจยั สามารถนําเอาแนวคิดนี้ มาเป็ นกรอบ
ในการศึกษาการเปิ ดรับสื่ อต่าง ๆ ของกลุ่มโอตาคุว่าจะมีช่องทางไหนบ้างที่โอตาคุน้ นั เปิ ดรับสื่ อ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และมีพฤติกรรมจากการเปิ ดรับสื่ อนั้นๆ อย่างไร และเนื่องจากในปั จจุบนั ได้มี
การใช้สื่อใหม่กนั อย่างกว้างขวาง ซึ่ งกลุ่มโอตาคุเองมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อใหม่เช่นกัน ผูว้ ิจยั จึงนํา
แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อใหม่มากรอบแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็ นประโยชน์ในงานวิจยั ชิ้นนี้
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับภาพยนตร์ แอนิเมชั่น (Animation)
Mayer and Moreno (2002) ได้อธิบายเกี่ยวกับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ (Animation) ไว้ว่า เป็ น
งานนําเสนอภาพที่น่าสนใจที่สุด
ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น หรื อบางครั้ งเป็ นที่ รู้ จ ัก กัน ในชื่ อ ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น นั้ นเป็ น
กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้นต่างหากจาก กันทีละเฟรม แล้วนํามาร้อย
เรี ยงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่ องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ถ่ายภาพรู ปวาด
หรื อ หรื อรู ปถ่ายแต่ละขณะของหุ่ นจําลองที่ค่อยๆ ขยับเมื่อนําภาพดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ ว
ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่ องกัน ทั้งนี้
เนื่องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์
การ์ ตูน หมายถึง ภาพวาดร่ างบนกระดาษก่อนการระบายสี การปั ก หรื อก่อนขึ้นเป็ นงาน
ศิลปะรู ปแบบอื่น ยังหมายรวมถึงงานที่สร้างจึ้นเพื่อให้เกิดอารมณ์ขนั และจัดการ์ ตูนเป็ นรู ปแบบ
หนึ่ งของงานศิลปะ โดยจัดอยูใ่ นงานศิลปะประเภทพาณิ ชย์ศิลป์ (Commercial Art) เพราะเป็ นการ
สร้างงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความจริ งจังในการเสพงานศิลปะประเภท
นี้อีกด้วย ดั้งนั้นภาพวาด จึงเป็ นส่ วนสําคัญในการทําการ์ตูน (วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล, 2548)
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ หรื อภาพยนตร์ การ์ ตูน เรื่ องแรกเกิดขึ้นเมื่อค.ศ. 1900 โดยศิลปิ นชาว
อเมริ กนั ที่ไม่ปรากฏนาม ภาพยนตร์ดงั กล่าวเป็ นภาพวาดผสมกับการแสดงของคนจริ ง ๆ ภาพยนตร์
เริ่ มเรื่ องจากตัวศิลปิ นเองกําลังวาดภาพหน้าเศร้าของชายพเนจรลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ เมื่อวาน
หน้าตาเสร็ จ จึงวาดบุหรี่ เติมเข้าไปให้ตวั ละครในนั้น และทําให้ตวั ยิม้ รวมถึงพ่นควันบุหรี่ โดยใช้
เทคนิคพิเศษ
ในปี ค.ศ. 1904 ภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง Drame Chezies Fantoches ของ Emile Cohl
บาทหลวงชาวฝรั่งเศส ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นตัวการ์ ตูนหัวกลุ่ม ดูง่าย ได้ถูกถ่ายลงบนฟิ ล์มภาพยนตร์
เป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับการสอนศีลธรรมให้เด็กๆ ซึ่ งเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย ต่อมาในปี ค.ศ.
1917 Max Fleisher ชาวอเมริ กนั ก็ได้ผลิตการ์ตูนเรื่ อง Koko Chop Suey มีความยาวไม่ถึงหนึ่ งนาที
นําออกฉาย และ Pat Sullivan ชาวอเมริ กนั ผลิตการ์ตูนเรื่ อง Popeye The Sailor ซึ่งทั้งสองเรื่ องถือ
ว่าเป็ นภาพยนตร์การ์ตูน ที่ได้รับความนิยมสูง แต่ในช่วงนั้นยังเป็ นภาพยนตร์ชนิดไม่มีเสี ยงในฟิ ล์ม
จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1929 Walt Disney ได้ผลิตภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ชื่อ Alice in Cartoon Land ขึ้นเป็ น
เรื่ องแรก ซึ่ งนับได้ว่า Walt Disney นั้นเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ จากที่เป็ นเพียง
สิ่ งที่ให้ความบันเทิง จนกลายมาเป็ นศิลปะแขนงหนึ่ง จากนั้นในปี ค.ศ. 1930-1939 Walt Disney ได้
สร้างภาพยนตร์แอนิ เมชชัน่ ชุดหลายตอน ชื่อว่า Silly Symphony โดยมีตวั ละครหลักคือ มิกกี้ เมาส์
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เป็ นตัวดําเนิ นเรื่ อง และเมื่อภาพยนตร์ ชุดนี้ออกฉาย ก็ทาํ ให้ชื่อของ Walt Disney และ มิกกี้ เมาส์
เป็ นที่รู้จกั กันไปทัว่ โลก จนได้รับฉายาว่า เป็ นราชาแห่ งภาพยนตร์ การ์ ตูนของโลก (จุฑามาส ศรี
โมรา, 2545)
1) ประเภทของภาพยนตร์ แอนิเมชั่น หรือ ภาพยนตร์ การ์ ตูน
รอย พอล เนลสัน ได้แย่งประเภทของการ์ตูนเป็ น 8 ประเภท ดังนี้
(1) Editorial Cartoons หรื อ Political Cartoons หมายถึง การ์ ตูนที่มีขอ้ ความประกอบ
ซึ่ งมักเป็ นข้อความเกี่ยวกับเรื่ องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อนําเสนอปั ญหา
หรื อแนวทางแก้ไขในเรื่ องนั้นๆ ได้แก่ ภาพการ์ตูนที่พบเห็นทัว่ ไปในหน้างสื อพิมพ์
(2) Comic Strips หมายถึง ภาพการ์ ตูนที่มีเรื่ องราวจบในตอน หรื อต่อเนื่ องกันเป็ น
ระยะเวลานาน โดยดําเนินเรื่ องด้วยตัวละครหลัก และมีตวั ประกอบ สามารถสร้างเรื่ องราวได้ตามที่
ผูส้ ร้ างต้องการ ดัดแปลงได้ตามสื่ อที่เป็ นช่ องทางการส่ งสาร เช่ นหากเป็ นหนังสื่ อพิม อาจเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับการเมือง หรื ออาจเพื่อความบันเทิง ยกตัวอย่างเช่น การ์ ตูนเรื่ องผูใ้ หญ่มากับทุ่งหมา
เมิน ในหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ โดยชัย ราชวัตร เป็ นต้น
(3) Gag Cartoons หมายถึง การ์ตูนที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบสื่ อ เป็ นเรื่ องแนวตลก ขบขัน
(4) Spot Drawing หมายถึง การ์ตูนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ช่วยเติมเต็มหน้าที่วางในหน้า
นิตยสาร เพราะบ่อยครั้งเกิดเนื้อที่วา่ ง เนื่องจากการออกแบบจัดวาง (Lay-Out) ที่สวยงาม มักเป็ น
ภาพเสมือนจริ ง (Realism) ไม่ใช้งานประเภทเกินจริ ง (Exaggeration) ส่ วนใหญ่พบในหน้านิตยสาร
เช่นกลางหน้า หรื อในบทความต่างๆ
(5) Illustrative Cartoons หมายถึง ภาพการ์ตูนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบเนื้อหาบรรยาย
เรื่ องของบทความหรื อข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสารทัว่ ไป ซึ่งมีกลุ่มผูอ้ ่านที่หลากหลาย อาจนําการ์ตนู
ประเภทนี้ไปใช้ในการประกอบโฆษณา เช่นในโฆษณาทางสื่ อเฉพาะเจาะจง ซึ่งภาพการ์ตูนเหล่านี้
จะทําหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค แล้วจึงเริ่ มสนใจเนื้อหาสารเป็ นลําดับต่อไป
(6) Greeting Cards ได้แก่ ภาพการ์ตูนที่สร้างขึ้นเพื่อสื่ อถึงอารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์ เช่น
อารมณ์ รัก ขอโทษ เสี ยใจ หรื อการขอบคุณ ผ่านสื่ อทีเป็ นบัตรอวยพร มักใช้ภาพการ์ ตูนร่ วมกับ
ข้อความสั้นๆ ที่น่าสนใจ เชิ ญชวนให้ผูอ้ ่นเปิ ดอ่าน บ่อยครั้ งที่บตั รอวยพร จะใช้ภาพการ์ ตูนที่มี
ชื่อเสี ยง เช่น มิกกี้เมาส์ของ Walt Disney
(7) Animated Cartoon ได้แก่ภาพการ์ตูนที่มีความต่อเนื่อง ทําให้ตวั ละครเคลื่อนไหวได้
ราวกับมีชีวิตจริ ง มีท้ งั ประเภทที่ประกอบเสี ยง เสี ยงเงียบ
(8) Cartoon Creations ได้แก่ ภาพการ์ตูนที่นอกเหนือจากการ์ตูนทั้ง 7 ประเภทข้างต้น
จึงหมายถึง ภาพการ์ ตูนใดๆ ก็ตาม ที่สร้างขึ่นในลักษณะของการ์ ตูน เช่ นตุ๊กตา งานปั้ น ของเล่น
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ภาพวาดบนผนัง หรื อแม้แต่การ์ ตูน One Shot ที่ปรากฎอยูใ่ นที่ต่าง ๆ เช่นบนแฟ้ มเอกสาร หนังสื อ
นอกจากนี้ ยงั รวมถึง Cartoon Spread ซึ่ งเป็ นภาพการ์ ตูนแบบต่าง ๆ ภายใต้หวั ข้อเรื่ องเดียวกัน โดย
แสดงภาพตัดต่อในหน้าหนังสื่ อพิมพ์ หรื อนิ ตยสาร และไม่จาํ เป็ นต้องสมบูรณ์ในเล่มเดียว อาจเป็ น
การ์ตูนต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานั้นก็เป็ นได้
เมื่อโทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในสังคมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ จึงต้องปรับตัว แปลี่ยนแปลงไป
อุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ก็ตอ้ งปรับตัวหันมาผลิตแอนิเมชัน่ เพื่อป้ อนสู่ สื่อโทรทัศน์ ต่อมา
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เป็ นที่แพร่ หลาย จนกลายมาเป็ นอุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment Industry)
ทั้งในรู ปของภาพยนตร์ ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ และฉายตามรายการโทรทัศน์ โดยมีสตูดิโอที่ผลิต
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เพื่อความบันเทิงหลายขนาด
ในปั จจุบนั ประเทศสหรัฐอเมริ กายังเป็ นประเทศหลักในการสร้างภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ต่าง
ๆ โดยมีบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ หลายบริ ษทั ที่ ผลิตภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นออกมาสู่ ตลาดเรื่ อยๆ อาทิ เช่ น
ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ชุดเรื่ อง มิกกี้ เมาส์ ของบริ ษทั Walt Disney ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ชุดเรื่ อง ลูนี่
ตูน ของบริ ษทั วอร์เนอร์บราเธอร์ เป็ นต้น ในทวีปเอเชียนั้น ประเทศญี่ปุ่น เป็ นประเทศเดี่ยวที่มีการ
สร้ างสรรค์ภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นออกมาสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ องเช่ นเดี ยกับฝั่ งตะวันตก โดยผูส้ ร้ าง
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เรื่ องแรกของประเทศญี่ปุ่นนั้นคือ เซอิทาโร คิตายามา ในปี ค.ศ. 1913 เข้าได้
พัฒนาภาพวาดต่อเนื่องบนกระดาษเป็ นครั้งแรก ต่อมาในปี ค.ศ. 1917 ได้สร้างภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
ครั้งแรกในชื่อเรื่ อง Saru Kani Kassen (The Crab Gets Its Revenge on the Monkey) และ Cat and
Mice and The Naughty Mailbox
ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น ได้เ ผยแพร่ เ ข้า สู่ ป ระเทศไทยเช่ น กัน โดยผ่า นสื่ อ โทรทัศ น์ ก รม
ประชาสัมพันธ์ช่อง 4 มีการนําภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทั้งของฝั่งตะวันตก และของญี่ปุ่นเข้ามาฉาย ซึ่ ง
ต่อมาช่ อง 4 ได้เปลี่ยนเป็ น ช่ อง 9 องค์การสื่ อสารมวลชนแห่ งประเทศไทย ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
ทางโทรทัศน์เริ่ มได้รับความนิยมอย่างสู ง และต่อเนื่อง โดยเรื่ องที่โด่งดังมากในปี พ.ศ. 2525 ได้แก่
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ชุดของ Walt Disney ป๊ อปอาย โดราเอม่อน หน้ากากเสื อ เป็ นต้น ซึ่ งทําให้
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ นั้นเป็ นที่รู้จกั กันในวงกว้าง นอกจากการสื่ อสารทางโทรทัศน์แล้ว หนังสื อ
การ์ ตูน ยังเป็ นอีกสื่ อหนึ่ งที่ช่วยให้การ์ ตูนนั้นแพร่ หลายเข้าสู่ กลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะการ์ ตูนญี่ปุ่น
หรื อมังงะ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก (วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล, 2548) จากแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์
แอนิ เมชัน่ นี้ ผูว้ ิจยั สามารถใช้เป็ นพื้นฐานในการจัดกลุ่ม และประเภทของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ที่
กลุ่มโอตาคุสนใจได้
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
การบริ โภค (Consumption) เป็ นการค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมินผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ดังนั้นการบริ โภค (Consumption System) จึงเป็ นวิธีการที่ผซู ้ ้ือปฏิบตั ิเพื่อทําให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ นั มา
(Kotler, & Lane, 2006) ซึ่งสามารถเรี ยกบุคคลที่ซ้ือ และใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ว่า ผูบ้ ริ โภค (Consumer)
ซึ่ งการศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โภคของบุคคล การเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับทัศนคติ รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อนั้น มีประโยชน์อย่างมากในการประยุกต์ใช้ทางการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา และใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสิ นใจซึ่งเกิดขึ้น
ก่อน และมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา (ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ, 2550)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสามารถกําหนดกระบวนการและกิจกรรมที่ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการ
ค้นหาข้อมูล การเลือก การซื้อ การใช้งาน และการประเมินผล รวมถึงการจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการ ในบางสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ขั้น ตอนการตัด สิ น ใจนั้น ใช้เ วลานาน
ต้องการรายละเอียด รวมถึงการค้นหาข้อมูล เปรี ยบเทียบกับตราสิ นค้าคู่แข่ง การประเมินผล และ
กิ จกรรมอื่ นๆ การตัดสิ นใจซื้ ออื่นๆ ที่ เกิ ดขึ้น อาจไม่ได้เกิ ดขึ้นจากการเห็ นสิ นค้าลดราคาอย่าง
เด่นชัด หลายครั้งที่การซื้อนั้นเกิดขึ้นจากแรงกระตุน้ ที่อยูภ่ ายในร้าน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้
สิ นค้า หรื อบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตัดสิ นใจซึ่ งก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนสําคัญ ได้แก่
1) ปฏิกิริยา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางกลับจากร้านค้า การจ่าย การ
ซื้อ การขนสิ นค้า การใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าสิ นค้าเป็ นต้น
2) บุ ค คลเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การได้รั บ และการใช้สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารทาง
เศรษฐกิจ หมายถึง ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย (Ultimate Consumer) โดยมุ่งที่ตวั บุคคลผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อ
บริ การ เพื่อนําไปอุปโภคเอง และ/หรื อเพื่อการบริ โภคที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เช่นครอบครัว หรื อ
เพื่อน
3) กระบวนการต่างๆ ในการตัดสิ นใจที่ เกิ ดก่ อน และเป็ นตัวกําหนดปฏิกิริยา
ต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการตระหนังถึงความสําคัญของกิจกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค ที่กระทบโดยตรงต่อ
ปฏิ กิ ริยาทางการตลาดที่ สัง เกตได้ เช่ น การติ ดต่ อกับพนักงานขาย สื่ อ โฆษณา และการเปิ ดรั บ
ข่าวสารโฆษณา การสอบถามจากผูอ้ ื่น การสร้างความโน้มเอียง เกณฑ์ในการประเมิณต่างๆ และ
ปฏิกิริยาต่างๆ เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อหลังจากการพิจารณาทางเลือกต่างๆ
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พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็ นการเสาะหา ซื้ อใช้ ประเมิน หรื อการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ บริ การ แนวคิดต่าง ๆ ซี่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะตอบสนองความต้องการได้ เป็ นการศึกษา
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่ ทั้งเงิ น เวลา และกําลัง เพื่อบริ โภคสิ นค้า
บริ การต่างๆ ประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทําไมจึงซื้ อ ซื้ ออย่างไร ซื้ อเมื่อไหร่ ซื้ อที่ไหน และซื้อบ่อยแค่
ไหน
ในการดําชีวิตประจําวันนั้น มนุ ษย์แต่ละคนย่อมมีกระบวนการแห่ งพฤติกรรมของตนเอง
เสมอ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกนั้น ไม่ จ าํ เป็ นต้อ งเหมื อนกัน เพราะแต่ ละคนจะมี ค วามต้อ งการ
ทัศนคติ ประสบการณ์ และสิ่ งจูงใจที่เป็ นของตนเอง ทําให้พฤติกรรมของแต่ละคนแตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งความต้องการ ทัศนคติ หรื อสิ่ งจูงใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
1) ทัศนคติ (Attitude)
การศึ กษาถึ งทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์ ว่าผูบ้ ริ โภคมี ความรู ้ ความ
เข้าใจ ความรู ้สึก ซึ่ งความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์จะกําหนดทัศนคติของผูบ้ รี โภค ซึ่ งมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อนั้น ซึ่งมีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) มากมาย
ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้ อม ของบุคคล ที่จะ แสดงพฤติกรรม ออกมา
ในทางสนับสนุน หรื อ ต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรื อ แนวความคิด (Howard H. Kendler,
1963)
ทัศนคติ ซึ่งมีอยูใ่ นเฉพาะคนนั้น ขึ้นกับ สิ่ งแวดล้อม อาจ แสดงออก ในพฤติกรรม
ซึ่ งเป็ นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรื อพึงพอใจ ซึ่ งทําให้ผอู ้ ื่นเกิด ความรักใคร่ อยาก
ใกล้ชิดสิ่ งนั้น ๆ หรื ออีก ลักษณะหนึ่ง แสดงออก ในรู ปความไม่พอใจ เกลียดชัง ไม่อยากใกล้สิ่งนั้น
(Newcomb, 1854)
Norman Munn L. (1975) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู ้สึก และ ความคิดเห็น ที่
บุคคล มีต่อสิ่ งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ หรื อปฏิเสธ
ซึ่งมีผลทําให้ บุคคลพร้อม ที่จะ แสดงปฏิกิริยา ตอบสนอง ด้วย พฤติกรรม อย่างเดียวกันตลอด
G. Murphy , L. Murphy และ T. Newcomb (1973) ให้ความหมายของคําว่า
ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ หรื อไม่ชอบ พึงใจ หรื อไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่ งต่างๆ
เดโช สวนานนท์ กล่าวถึง ทัศนคติ ว่าเป็ นบุคลิกภาพที่สร้างขึ้นได้ เปลี่ยนแปลง
ได้และเป็ น แรงจูงใจ ที่กาํ หนด พฤติกรรม ของบุคคล ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมต่างๆ (เดโช สวนานนท์,
2552)
หากกล่าวโดยสรุ ปแล้ว ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง แนวโน้มของพฤติกรรมที่จะ
ตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็ นคน กลุ่มคน ความคิด หรื อสิ่ งของ โดยมีความรู ้ความเชื่อเป็ น
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พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับระดับความพึงพอใจ หรื อเป็ นการประเมินการตัดสิ นใจเกี่ยวกับความชอบ
ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความรู ้สึกของบุคคลนั้นเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่าง อาจเป็ นความรู ้สึก
ด้านอารมณ์ ได้แก่ ความพอใจ ไม่พอใจ ซึ่ งจะส่ งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (ปณิ ศา มีจินดา,
2553)
ในแต่ละบุคคลจะมีการเกิดทัศนคติ (Attitude Formation) ที่แตกต่างกัน ซึ่ งกอร์
ดอน อัลพอร์ท (Allport, 1975) ได้ให้ความเห็นเรื่ อง ทัศนคติ ว่าอาจเกิดขึ้นจากสิ่ งต่างๆ ดังนี้
(1) เกิ ด จากการเรี ยนรู ้ เด็ ก เกิ ด ใหม่ จ ะได้รั บ การอบรมสั่ ง สอนเกี่ ย วกับ
วัฒนธรรม และประเพณี จากผูป้ กครอง ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม หรื ออาจจะได้เห็นแนวการ
ปฏิบตั ิของพ่อแม่แล้ว รับมาปฏิบตั ิตามต่อไป
(2) เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกสิ่ งดี ไม่ดี เช่น
ผูใ้ หญ่กบั เด็กจะมีการกระทําที่ต่างกัน
(3) เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมี
ทัศนคติ ไม่ดีต่อครู เพราะเคยตําหนิตน แต่บางคน มี ทัศนคติ ที่ดีต่อครู คนเดียวกันนั้น เพราะเคยเชย
ชมตนเสมอ
(4) เกิ ดจากการเลียนแบบ หรื อ รับเอา ทัศนคติ ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน เช่ น
เด็กอาจรับ ทัศนคติ ของบิดามารดา หรื อ ครู ที่ตนนิยมชมชอบ มาเป็ น ทัศนคติ ของตนได้
และนอกจากนี้ เครช และ ครัทช์ฟิลด์ ได้ให้ความเห็นว่า ทัศนคติ อาจเกิดขึ้นจาก
การตอบสนองความต้องของบุคคล นัน่ คือ สิ่ งใดตอบสนองความต้องการของตนได้ บุคคลนั้นก็มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อสิ่ งนั้น หากสิ่ งใดตอบสนองความต้องการของตนไม่ได้บุคคลนั้นก็จะมี ทัศนคติ ไม่
ดีต่อสิ่ งนั้น รวมถึงการได้เรี ยนรู ้ ความจริ งต่างๆ อาจโดยการอ่าน หรื อ จากคําบอกเล่าของผูอ้ ื่นก็
เป็ นได้ ดังนั้นบางคนจึงอาจเกิด ทัศนคติ ไม่ดีต่อผูอ้ ื่น จากการฟั งคําติฉินที่ใคร ๆ มาบอกไว้ก่อนได้
หรื ออาจเกิ ดจากการเข้าไปเป็ นสมาชิ ก หรื อสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง คนส่ วนมากมักยอมรั บเอา
ทัศนคติ ของกลุ่มมาเป็ นของตน หากทัศนคติน้ นั ไม่ขดั แย้งกับทัศนคติของตนเกินไป (Krech &
Crutchfield, 1948)
ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล และจะแตกต่างกันไปตามปั จจัยแวดล้อมที่
แตกต่างกันของบุคคลนั้น โดยที่บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ
(1) ทัศนคติเชิงบวก เป็ นทัศนคติที่ชกั นําให้บุคคลแสดงออก มีความรู ้สึก หรื อ
อารมณ์ จากสภาพจิ ต ใจโต้ต อบในด้า นดี ต่ อ บุ ค คลอื่ น หรื อ เรื อ งราวใดเรื่ อ งราวหนึ่ ง รวมทั้ง
หน่วยงานองค์การ สถาบันและการดําเนินกิจการขององค์การอื่นๆ
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(2) ทัศนคติ เชิ งลบ เป็ นทัศนคติที่สร้งความรู ้ สึกในทางที่ไม่ดี หรื อในทางที่
เสื่ อมเสี ย ไม่ได้รับความเชื่อถือ หรื อไว้วางใน อารจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งความ
เกลียดชังต่อบุคคลอื่น หรื อเรื่ องราวใดเรื่ องราวหนึ่ ง รวมทั้งหน่ วยงานองค์การ สถาบันและการ
ดําเนินกิจการขององค์การอื่นๆ
(3) ทัศ นคติ ที่บุคคลไม่ แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อ มี ความรู ้ สึก ที่ เ ป็ นกลางใน
เรื่ องราวใดเรื่ องราวหนึ่งรวมทั้งหน่วยงานองค์การ สถาบันและการดําเนินกิจการขององค์การอื่นๆ
ซึ่ งทัศนคติ ท้ งั 3 ประเภทนี้ บุ คคลหนึ่ ง อาจจะมี เ พียงประเภทเดี ยว หรื อหลาย
ประเภทรวมกันได้ ขึ้นอยูก่ บั ความมัน่ คงในเรื่ องของความเชื่อ ความรู ้สึก ความคิด หรื อค่านิ ยมอื่น
ๆ ที่มีต่อบุคคลหรื อเรื่ องราวนั้นๆ (แพรภัทร, 2553)
2) พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า
กระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ความต้องการได้รับ
การกระตุน้ หรื อการรับรู ้ถึงความต้องการ (Need Arousal or Problem Recognition) การแสวงหา
ข้อมูล (Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสิ นใจซื้อ
(Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) (อรชร มณี สงฆ์, 2556)
(1) การรับรู ้ถึงความต้องการ (Need Arousal or Problem Recognition) เกิดขึ้น
จากสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายใน และภายนอก ซึ่ งภายในได้แก่ ความต้องการทางร่ างกาย และจิ ตใจ สิ่ ง
กระตุน้ ภายนอก ได้แก่ ความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สิ่ งเหล่านี้ เมือกเกิดขึ้นถึง
ระดับหนึ่งแล้วจะทําให้บุคคล มีพฤติกรรม ตอบสนอง ซึ่งบุคคลสามารถเรี ยนรู ้ถึงวิธีการตอบสนอง
ต่อการกระตุน้ เหล่านี้ โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์จากอดีต
(2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคถูกกระตุน้ ความ
ต้อ งการแล้ว จะมี ก ารแสวงหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สิ่ ง นั้น ๆ แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเกี่ ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้สินค้า แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ
ก. แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน
ข. แหล่งการค้า ได้แก่ (Commercial Sources) ได้แก่ สื่ อโฆษณา พนักงาน
ขาย ตัวแทน
ค. แหล่งสาธารณะ (Public Sources) ได้แก่ สื่ อมวลชนต่างๆ
ง. แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ ผูท้ ี่เคยทดลองใช้สินค้า
นั้น ๆ แล้วซึ่ งอิทธิ พลของแหล่งข้อมูลทั้ง 4 แหล่งนี้ จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของสิ นค้า และ
ลักษณะของผูบ้ ริ โภค
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(3) พฤติกรรมการประเมินผล (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับ
ข้อมูลมา ก็จะก่อให้เกิดความเข้าใจ แล้วจึงทําการประเมินผลข้อมูลเหล่านั้น เพื่อพิจารณาทางเลือก
ต่อไป ซึ่งอาศัยหลักเกณฑ์หลายประการ คือ
ก. การประเมินโดยอาศัยความสนใจ ในลักษณะสิ้ นค้า เนื่องจากสิ่ นค้าหนึ่ง
ๆ จะมีคุณสมบัติหลายอย่าง แต่ผบู ้ ริ โภคจะพิจารณาเฉพาะคุณสมบัติ ที่ตนสนใจ
ข. การประเมินโดยอาศัยความสําคัฐของคุณสมบัติสินค้าผูบ้ ริ โภคจะให้
นํ้าหนักสําหรับความสําคัญของคุณสมบัติสินค้าต่างกัน เช่น ราคา ยีห่ อ้
ค. การประเมินโดยอาศัยการพัฒนาความเชื่ อถือในคราหรื อยี่ห้อสิ นค้า
เนื่องจากความเชื่อถือของผูบ้ ริ โภค ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์เฉพาะอย่างของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราหรื อ
ยีห่ อ้ สิ นค้า
(4) การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อทําการประเมินผลแล้ว ผูบ้ ริ โภค
สามารถกําหนดความพอใจระหว่างสิ นค้าต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่
ชอบที่สุด ซึ่งก่อนการตัดสิ นใจซื้อผูบ้ ริ โภคต้องพิจารณาปัจจัย 3 ประการ คือ
ก. ทัศนคติของบุคคลอื่น ที่มีผลต่อสิ นค้าที่บริ โภคต้องการซื้อ จะมีท้ งั ด้าน
บวก และลบ หากเป็ นเชิ งบวก จะยิ่งส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อเร็ วขึ้น หากเป็ นด้านลบ อาจ
ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความลังเล และอาจยกเลิกการซื้อได้
ข. สถานการณ์ที่ได้คาดคะเนไว้ ความตั้งใจซื้อจะได้รับอิทธิ พลจากระดับ
รายได้ ขนาดครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจ การคาดคะเนต้นทุน และการคาดคะเนถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากสิ นค้า
ค. สถานการที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผบู ้ ริ โภคกําลังจะซื้ อ อาจมีปัจจัย
บางอย่างกระทบกระเทือนต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ความไม่พอใจในตัวพนักงานขาย หรื อความกังวล
เกี่ยวกับรายได้เป็ นต้น
(5) พฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post Purchase Behavior) หลังจากการซื้ อ และ
ทดลองใช้สินค้า ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์ เกี่ ยบกับความพอใจ หรื อไม่พอใจ ในสิ นค้า โดยที่
ความพอใจภายหลังการซื้ อ จะเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการซื้อซํ้า และบอกต่อผูอ้ ื่น เกี่ยวกับตราสิ นค้า
นั้น ความไม่พอใจหลังการซื้อสิ นค้า หรื อใช้สินค้ามี 4 สาเหตุ คือ
ก. ความรู ้สึกไม่แน่ใจ เพราะในขั้นการตัดสิ นใจซื้อ ผูบ้ ริ โภคพบว่า สิ นค้า
มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย เมื่อซื้อมาใช้แล้วผูบ้ ริ โภคยังมีความรู ้สึกไม่แน่ใจติดอยูต่ ลอดเวลา
ข. ความรู ้สึกไม่ดีหลังการซื้อสิ นค้า และได้ยนิ เรื่ องบกพร่ องต่าง ๆ ของตัว
สิ นค้าที่ซ้ือมา
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ค. ทราบภายหลังว่าสิ นค้าอย่างเดียวกัน สามารถซื้อได้ถูกกว่า หากซื้อจาก
แหล่งอื่น
ง. พบว่าสิ นค้านั้นทํางานได้ไม่เป็ นที่พอใจ
Kotler (1997) กล่าวว่ารู ปแบบการดําเนินชีวิต เป็ นหนึ่ งในปั จจัยยด้านตัวบุคคล (Personal)
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ด้วยคือ
1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยที่มีความกว้าง และลึกที่สุดในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ไม่ว่า
จะเป็ นบรรทัด ฐาน ความเชื่ อ ประเพณี วัฒ นธรรมจึ ง เป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ก าํ หนดความต้อ งการและ
พฤติกรรมของบุคคล รวมไปถึงความติด ลักษณะนิสยั ทั้งนี้วฒั นธรรมยังแยกได้เป็ น
(1) วัฒนธรรมหลัก หรื อวัฒนธรรมพื้นฐาน เป็ นสิ่ งที่กาํ หนดความต้องการและ
พฤติกรรมของบุคคล บุคคจะได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากสังคมรอบข้างตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก
และจะมีส่วนทําให้เกิดค่านิยม ตลอดจนความต้องการในสิ นค้า แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม
(2) วัฒนธรรมย่อย มีรากฐานมาจากเชื้อชาติ ศาสนา สี ผวิ วัฒนธรรมกลุ่มย่อย
จะมีผลทําให้พฤติ กรรมของคนในกลุ่มต่างมี ขอ้ ปลีกย่อยที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมพื้นฐานมี
ผลกระทบถึงการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการซื้อและการบริ โภคสิ นค้าที่แตกต่างกัน
(3) ชนชั้นทางสังคม แบ่งโดยอาศัยเกณฑ์หลายอย่างรวมกัน ได้แก่ อาชี พ
ฐานะ รายได้ ตระกูล หรื อชาติกาํ เนิ ด ตําแหน่ งหน้าที่การงาน และการศึกษาในสังคมที่เหมือนกัน
มักจะมีลกั ษณะพฤติกรรม และการบริ โภคที่คล้ายคลึงกัน และจะมีการเปลี่ยนแปลงชั้นทางสังคม
ขึ้นหรื อลงได้ตลอดเวลา
2) ปั จจัยด้านสังคม
สัง คมจะเป็ นหน่ ว ยย่อ ยของวัฒ นธรรม ดัง นั้น จึ ง เป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ งที่ จ ะเข้า มา
เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจําวันของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบไปด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัวและบทบาท
สถานภาพต่าง ๆ
(1) กลุ่มอ้างอิง เป็ นกลุ่มที่บุคคลต้องเข้าไปเกี่ ยวข้องด้วย ซึ่ งจะเป็ นกลุ่มที่มี
อิทธิ พลต่อทัศนคติ ความติดเห็ น และค่านิ ยมของผูบ้ ริ โภค แบ่งออกได้เป็ นกลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่
ครอบครัว เพื่อนสนิ ท เพื่อนบ้าน และกลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนร่ วมสถาบัน บุคคล
ชั้นนําในสังคม ดารา นักร้อง ที่มีชื่อเสี ยง
(2) ครอบครัว เป็ นสถาบันที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมากที่สุด โดย
ครอบครัวจะเป็ นกลุ่มสังคมเบื้องต้นที่บุคคลเป็ นสมาชิกอยู่ ครบครัวจะเป็ นแหล่งอบรม และสร้าง
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ประสบการณ์ของบุคคล ลักษณะของครอบครัว จึงมีอิทธิ ผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค รวมถีงพฤติกรรมอื่น ๆ
(3) บทบาทและสถานะ การที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องเกี่ ยวข้องกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ
ในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นในครอบครัวหรื อในที่ทาํ งาน จะก่อให้เกิด ‘บทบาท’ ขึ้น โดยแต่ละบุคคลจะ
มี บ ทบาทต่ า ง ๆ มากมาย ซึ่ ง บทบาทและสถานะของผูบ้ ริ โ ภคจะเกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ในการส่ งเสริ มการตลาดจึ งต้องศึกษาบทบาท และสถานะ ของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ ยวข้อง
ประกอบไปด้วย ผูร้ ิ เริ่ ม (Initiator) ผูม้ ีอิทธิ พล (Influencer) ผูต้ ดั สิ นใจ (Decider) ผูซ้ ้ือ (Buyer) ผูใ้ ช้
(User)
3) ปัจจัยส่ วนบุคคล
พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของแต่ละบุคคล
ได้แก่ อายุและวัฏจักรชีวิต ผูบ้ ริ โภคจะมีความต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน ตามช่วงอายุ
เช่นเด็กต้องการอาหารสําหรับเด็ก ช่วงวัยรุ่ นต้องการสิ้ นค้าประเภทเสื้ อผ้า อุปกรณ์การเรี ยน หรื อวัย
ผูใ้ หญ่ ต้องการสิ นค้าประเภทรถยนต์ บ้าน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องฐานะทางเศษรฐกิจ ลักษณะการดําเนิ นชีวิต (Lifestyle) และ
บุคคลิค แนวคิดของตนเอง (Self Concept) ซึ่งผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกกต่าง
กันออกไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ การเงิน นอกจากนี้ ยงั ให้ความสําคัญต่อลักษณะการดําเนิ นชีวิต
บุคคลิค และแนวคิดของตนเอง โดยผูบ้ ริ โภคจะทําตามสิ่ งที่ตนเองยึดถือปฏิบตั ิ และมองว่าจะยึดถือ
แบบอย่างการใช้สินค้าตามที่เหมาะสมกับตนเอง
4) ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และทัศนคติ ซึ่ งส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจในการบริ โภคของแต่ละบุคคล
การจูงใจ ในทางจิตวิทยาเชื่อกันว่าการเกิดพฤติกรรมของมนุ ษย์ตอ้ งมีสิ่งจูงใจเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิ ดความต้องการและเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ดังนั้น
การตลาดจึงพยายามที่จูงใจผูบ้ ริ โภค โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์
ของตน โดยอาศัย สิ่ ง จู ง ใจทางการตลาด แต่ ก ารที่ นัก การตลาดจะจัด สิ่ ง กระตุ ้น อย่ า งไรนั้น
จําเป็ นต้องศึกษาถึงความต้องการของมนุษย์ให้เข้าใจก่อน นักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎีการจูงใจของ
มนุ ษย์ไว้มากมาย แต่ ทฤษฎี ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ ยอมรั บกัน ทัว่ ไป ได้แก่ ทฤษฎี การจูงใจของ
มาสโลว์ และทฤษฎีการจูงใจของ ฟรอยด์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ทฤษฎีการจู
า งใจของมมาสโลว์ (Maslow’s Hierarrchy of Needds)
ทฤษฎีน้ ีกล่าวไว้ว่า เมืมื่อความต้องการขั้นพั้นฐานของบุคคลลได้รับการตออบสนอง
ในระดับ หนึนึ่ ง แล้ว บุ ค คลจะพยายามมที่ จ ะตอบสนองความต้องการในระะดับ ที่ สู ง ขึ้ นต่ อ ไปอํา
กล่าวคือ ลําดับขั้นความต้องการจะเริ
อ
า
ยดดังนี้
่ มจจากตํ่าสุ ดไปสูงสุ ด ซึ่งมีรายละเอี

ภาพที่ 2.5 แแสดงรายละเอีอียดของทฤษษฎีลาํ ดับขั้นคววามต้องการขของ Maslow (Maslow’s Hierarchy
H
off Needs)
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ก. ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน
เพื่อความอยูร่ อด และการดํารงชวิต เช่นอาหาร นํ้า ที่อยูอ่ าศัย อากาศ เป็ นต้น
ข. ความต้องการความปลอดภัย และมัน่ คง (Safety and Security Needs) เป็ น
ความต้องการในระดับที่สูงกว่าความต้องการเพื่อความอยูร่ อด เป็ นความต้องการความมัน่ คงในการ
ทํางาน ความต้องการได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ
ค. ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) หรื อความต้องการความรัก และการ
ยอมรับ การเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม (Love and Belongingness Need) เป็ นความต้องการทั้งในแง่
ของการให้และการได้รับความรัก เป็ นความต้องการที่เป็ นส่ วนหนึ่ง และเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ง. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็ นความต้องการที่ได้รับการยกย่อง
การได้รับความนับถือ (Recognition) และการมีสถานะทางสังคมที่ดี เช่ น ความสําเร็ จ ความรู ้
ความสามารถ และความมีชื่อเสี ยงในสังคม เป็ นค้น
จ. ความต้อ งการเป็ นตัว ของตัว เอง ความต้อ งการประสบความสํา เร็ จ (SelfActualization Needs) บุคคลมีความต้องการที่จะบรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดของตัวเอง ซึ่ งเป็ นความ
ต้องการส่ วนตัวของแต่ละบุคคล เช่นต้องการพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ต้องการเป็ นนายกรัฐมนตรี
ความต้องการของแต่ละบุคคลอาจจะเกิดขึ้นได้พร้อม ๆ กันหลายขั้นตอน แต่ละ
บุคคลจะพยายามตอบสนองความต้องการที่สําคัญที่ สุดหรื อมากที่ สุดก่ อน เมื่อบุคคลได้สิ่งที่ มา
บําบัดความต้องการแล้วความจําเป็ นในสิ่ งนั้นก็จะหมดไป
ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Psychoanalytic Theory)
ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์ (Freud’s Psychoanalytic Theory) เป็ นทฤษฎีที่กาํ หนด
โดยใช้หลักของจิตใต้สํานึ ก หรื อความต้องการที่ซ้อนเร้น (Unconscious Needs or Drive)
โดยเฉพาะสิ่ งเร้ าทางเพศ และความต้องการด้านร่ างกาย ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญในการจูงใจ หรื อเป็ น
บุคคลิกภาพของบุคคลที่ประกอบด้วย อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซูเปอร์อิโก้ (Superego)
อิค (Id) เป็ นสิ่ งกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าที่มีมาตั้งแต่กาํ เนิ น เพื่อให้บุคคลพยายาม
ตอบสนองความต้องการของตน มีลกั ษณะดังนี้ (1) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล เช่ น
ความหิ ว ความต้องการทางเพศ การป้ องกันตนเอง เป็ นต้น (2) เป็ นลักษณะภายในที่กระตุน้ ให้เกิด
พฤติกรรม (3) เป็ นสิ่ งชักนําพฤติกรรมเพื่อให้เกิดความพอใจ และหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด (4) เป็ น
จิตใต้สํานึ ก ที่ขบั เคลื่อนตามสัญชาตญาณ (5) เป็ นบุคคลิคภาพที่ยงั ไม่ได้ขดั เกลาและไม่คาํ นึ งถึง
สังคม
อี โก้ (Ego) ถูกควบคุ มโดยจิ ตสํานึ กของแต่ละบุคคล มีหน้าที่ สร้ างความสมดุ ล
ระหว่างความต้องการที่เกิ ดจากอิค และเงื่ อนไขทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่ งมี ลกั ษณะดังนี้ (1) เป็ น
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ความคิ ด ที่ บ่ ง ชี้ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ แ ท้จ ริ ง ของแต่ ล ะบุ ค คล ขณะเดี ย วกัน ก็ มี ก ารปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยอีโก้จะเป็ นสิ่ งที่ควบคุมอิดเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย (2) เป็ นบุคลิกภาพส่ วน
ที่ มี เ หตุ ผ ล และมี ก ารรั บ รู ้ ที่ ดี เพื่ อ หาวิ ธี ต อบสนองที่ ถู ก ต้อ งที่ สุ ด (3) เป็ นการรั บ รู ้ และเป็ น
กระบวนการความรู ้ความเข้าใจ (Perception and Cognitive Process)
ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็ นความคิดเกี่ยวกับความต้องการภายใน ด้านศีลธรรม
จรรยาบรรณที่ ควรปฏิ บตั ิ ใ นสังคม ซึ่ งมี ลษั ณะดังนี้ (1) ทํา หน้าที่ ความคุ มอิ ด และต่ อต้า นแรง
กระตุน้ ที่ไม่ได้ควบคุมอิด (2) เป็ นการยับยั้งจิตใจด้วยการลงโทษพฤติกรรมที่ไม่สามารถยับยั้งโดย
การปลูกจิ ตสํานึ ก (3) แสดงถึงลักษณะที่ เป็ นอุดมคติมากกว่าความเป็ นจริ ง โดยจูงใจบุ คคลให้
ปฏิบตั ิตนอย่างมีศีลธรรม
ซึ่ ง ทฤษฎี น้ ี กล่ า วอี ก ว่า อี โ กจะถ่ ว งสมดุ ล ระหว่ า งอิ ด กับ ซุ ป เปอร์ อี โ ก้ ซึ่ ง จะมี
อิทธิ พลต่อการพัฒนาบุคคลิคภาพตั้งแต่เด็ก ต่อเนื่ องจนถึงวัยผูใ้ หญ่ ซึ่ งบุคลิกภาพในวัยผูใ้ หญ่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ในแต่ละขั้นของชีวิต ซึ่ งแต่ละบุคคลจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง
กัน ทําให้การพัฒนาบุคลิกของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันไปด้วย (ปณิ ศา มีจินดา, 2553)

2.5 แนวคิดเรื่องความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้ า (Brand Loyalty)
Copeland เป็ นผูท้ ี่กล่าวถึงแนวคิดเรื่ องความภักดีต่อตราสิ นค้าเป็ นคนแรก ในปี ค.ศ. 1923
หลัง จากนั้น ก็มี ผูน้ ิ ย ามความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า อี ก มากมาย ซึ่ ง ต่ อ มามี ง านวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วกับ ความ
จงรักภักดีออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการศึกษาอยู่ 2 แนวทาง คือ แนวทางการศึกษาที่มี
มุมมองว่าความภักดีต่อตราสิ นค้าเป็ นเรื่ องของพฤติกรรม (Stochastic Approach) และแนวทาง
การศึกษาที่มีมุมมองว่าความภักดีต่อตราสิ นค้าเป็ นเรื่ องของทัศนคติ (Attitudinal Approach) ซึ่ งการ
มีมุมมองที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความแต่กต่างในการวิจยั ในปี ค.ศ.1969 Day เป็ นคนแรกที่กล่าวว่า
ความภักดีต่อตราสิ นค้า ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ พฤติกรรมและทัศนคติ หลังจาก
นั้นก็มีผนู ้ าํ มุมมองใหม่เหล่านี้มาปรับปรุ งและพัฒนาเป็ นจํานวนมาก
McAlexander, Schouten & Koenig (2002) ให้ความหมายว่า เป็ นการแบ่งปั นประสบการณ์
การบริ โภคอย่างมีความหมาย ทําให้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้กระชับมากขึ้น และทําให้
ความพอใจร่ วมกันในผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้านั้นดีข้ ึน ทําให้นกั การตลาดทํางานง่ายขึ้น
David A. Aaker (2009) ได้กล่าวไว้ในเรื่ องความภักดีต่อตราสิ นค้าว่าความภักดีของลูกค้า
นั้นอาจจะสามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
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1) กลุ่ มที่ ไม่ใช่ ลูกค้า (Non-Customer) กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มผูท้ ี่ใช้สินค้าของแบรนด์
คู่แข่ง หรื อไม่ได้ใช้สินค้าในรู ปแบบ หรื อชนิดที่บริ ษทั เสนอเข้าสู่ตลาด
2) กลุ่มที่ อ่อนไหวต่อราคา (Price-Switcher) เป็ นกลุ่มที่มีความภักดี ต่อแบรนด์
สิ นค้าในระดับตํ่า ราคาเป็ นเครื่ องจูงใจในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และลูกค้าในกลุ่มนี้ พร้ อมที่จะ
เปลี่ยนไปใช้สินค้า แบรนด์อื่นๆ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วราคาของคู่แข่งดูเหมาะสมกว่า หรื อบางครั้ง
อาจจะถูกกว่า หรื อเกิดจากความเคยชิ นในการซื้ อสิ นค้ามากกว่าที่จะใช้เหตุผลพิจารณาในการซื้ อ
สิ นค้า ดังนั้นราคาจึงเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะดึงดูดให้เกิดการซื้อซํ้า
3) กลุ่มที่ใช้สองหรื อสามแบรนด์ (Fence Sitter) หากแบรนด์และสิ นค้าที่บริ ษทั
วางขายอยู่ในท้องตลาดไม่ได้โดดเด่นหรื อแตกต่างจากคู่แข่งแล้ว ลูกค้าบางกลุ่มก็อาจจะมีความ
ภักดีต่อสิ นค้าสองถึงสามแบรนด์ในเวลาเดียวกันและพร้อมที่จะเปลี่ยนแบรนด์ไปมาได้ตลอดเวลา
หรื อใช้ แ บรนด์ ใ ดแบรนด์ ห นึ่ งทดแทนกัน ได้ โดยไม่ ไ ด้ยึ ด ติ ด กับ แบรนด์ ใ ดแบรนด์ ห นึ่ ง
เฉพาะเจาะจง
4) กลุ่มที่หนักแน่ นมัง่ คงต่อแบรนด์ (Committed Loyalty) กลุ่มนี้ ถือเป็ นยอด
ปรารถนาของเจ้าของตราสิ นค้าต่างๆ เนื่ องจากลูกค้ายึดติดในแบรนด์น้ นั ๆ โดยมีความรู ้สึกว่าแบ
รนด์น้ นั เป็ นเหมือนเพื่อน คนสนิ ท หรื อคนรู ้ใจ (My Brand) ซึ่งในกรณี น้ ีลูกค้าจะมีความหนกแน่น
มัน่ คงต่อ แบรนด์เพียงแบรนด์เดียว และเกิดการซื้อซํ้า ๆ อย่างต่อเนื่อง
Jim Blyth (2008) ยังได้กล่าวอีกว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความภักดีต่อตราสิ นค้า คือกลุ่มคน
ที่ซ้ื อตราสิ นค้าที่ตนรู ้จกั และมีแน้วโน้มที่จะมีความภักดีต่อตราสิ นค้า แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็
ตาม เขายังกล่าวอีกว่าความภักดีต่อตราสิ นค้านั้นเป็ นความเกี่ ยวพันต่อตราสิ นค้า ซึ่ งแบ่งประเภท
ของผูบ้ ริ โภคตามความเกี่ยวพันต่อตราสิ นค้าไว้ดงั นี้
ตารางที่ 2.2 แสดงประเภทของผูบ้ ริ โภค
ประเภทของผู้บริโภค
คุณลักษณะ
ผู ้จ งรั ก ภั ก ดี ต่ อ ตราสิ นค้า มีอารมณ์เชื่อมโยงอย่างแข็งแกร่ งต่อตราสิ นค้าเฉพาะอย่างยิง่ โดย
(Brand Loyalists)
คนที่ไปคนเหล่านี้ เชื่ อมโยงประเภทของผลิตภัณฑ์กบั การจัดหา
ผลที่ตามมาเกี่ยวข้องเป็ นส่ วนตัว โดยคนเหล่านี้ซ้ื อ ”ตราสิ นค้าที่
ดีที่สุด” ในประเภทนั้น และยังรู ้สึกว่าประเภทของผลิตภัณฑ์เอง
เป็ นส่ วนสําคัญของชีวิต
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ประเภทของผู้บริโภค
คุณลักษณะ
ผูซ้ ้ื อ ตราสิ น ค้า เป็ นกิ จ วัต ร คนเหล่านี้ มีความเกี่ยวพันส่ วนตัวตํ่า แต่ยงั มีความชื่นชอบในตรา
(Routine Brand Buyer)
สิ นค้า มีความสนใจในชนิดของผลที่เชื่อมโยงกับตราสิ นค้าทัว่ ไป
และไม่จาํ เป็ นต้องมองหาตราสิ นค้าที่ “ดีที่สุด” เพียงตราสิ นค้าที่
พึงพอใจก็พอแล้ว สําหรับผูบ้ ริ โภคเหล่านี้เป็ นการง่ายกว่าที่จะซื้อ
ตราสิ นค้าเดิ ม ๆ ในแต่ละอาทิ ตย์ แม้ว่ามันจะไม่ “ดี ที่สุด” แต่
อย่างน้อยก็เชื่อถือได้
ผูค้ น้ หาข้อมูล
ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ มีขอ้ มูลด้านบวกในวิธีการ- ผลเกี่ยวกับประเภท
(Information Seekers)
ตราสิ นค้าใดที่โดดเด่นออกมาเหนื อกว่า นั่นหมายความว่าพวก
เขาจะใช้ ข ้อ มู ล อย่ า งมากในการช่ ว ยให้ พ บกั บ ตราสิ น ค้า ที่
เหมาะสมภายในผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น
ผูส้ บั เปลี่ยนตราสิ นค้า
(Brand Switchers)

แหล่ งทีม่ า: Blythe, 2008, P.303.

ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้ไม่มีความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า พวกเขาไม่เชื่อ
ว่าการเลือกตราสิ นค้าจะส่ งผลอะไรที่สําคัญ แม้ว่าประเภทของ
ผลิ ตภัณ ฑ์จ ะน่ าสนใจ โดยทัว่ ไปพวกเขาไม่ มีความสัมพัน ธ์ ที่
แข็งแกร่ งกับตราสิ นค้า ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับผลกระทบ
ทางอารมณ์ได้ง่าย จากปั จจัยที่อยู่แวดล้อม เช่นการส่ งเสริ มการ
ขาย
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ผูส้ บั เปลี่ยนตราสิ นค้า ผูค้ น้ หาข้อมูล ผูซ้ ้ือตราสิ นค้าเป็ นกิจวัตร ผูจ้ งรักภักดีต่อตราสิ นค้า

ความเกี่ยวพันตํ่า

ความเกี่ยวพันสูง

ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงประเภทของผูบ้ ริ โภคและความเกี่ยวพันTN
แหล่ งทีม่ า : Blythe, 2008, P.304.
ไม่ว่าตราสิ นค้าประเภทใดก็ตาม สามารถแบ่งผูใ้ ช้ออกได้ตามระดับของความเกี่ ยวพัน
แม้วา่ จะมีตราสิ นค้าอื่นมาเชื่อมโยง ความเกี่ยวพันไม่จาํ เป็ นต้องสัมพันธ์กบั ราคา ตราสิ นค้าที่มีความ
เกี่ยวพันธ์สูง ไม่จาํ เป็ นต้องมีราคาที่สูง หรื อตราสิ นค้าที่มีความเกี่ยวพันธ์ต่าํ ไม่จาํ เป็ นต้องราคาถูก
ความเกี่ยวพันธ์สูง มักจะส่ งผลด้านองค์ประกอบทางอารมณ์สูง แต่ไม่จาํ เป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายสู ง และ
คนส่ วนมากชอบตราสิ นค้าที่ราคาถูกอีกด้วย
ความเกี่ยวพันธ์ต่อตราสิ นค้าควรนําไปสู่ ความรู ้สึกจงรักภักดี และความจงรักภักดีสามารถ
เพิ่มกําไรให้กบั บริ ษทั ได้ ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ มีปัจจัยหลายด้านที่มีส่วน
ต่อความจงรักภักดีในตราสิ นค้า ปั จจัยหลัก ๆ มีอยู่ 2 ด้าน คือประสิ ทธิ ภาพที่เหมาะสม เอกลักษณ์
ด้านสังคมและอารมณ์ต่อตราสิ นค้า
1) ปัจจัยด้านประสิ ทธิภาพที่เหมาะสมของตราสิ นค้า
โดยพื้นฐานแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะชอบตราสิ นค้าที่ ตรงกับความต้องการ หากได้รับ
ประสบการณ์ดา้ นบวก ผลคือเกิ ดความภักดีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั สิ่ งที่ตราสิ นค้าจงใจที่จะให้
และระดับ ของความต้อ งการของลู ก ค้า หรื อ ผูบ้ ริ โ ภค การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพอี ก วิ ธี คื อ คุ ณ ภาพ
โดยรวมทั้งหมด หากลูกค้าได้รับประสบการณ์และคุณภาพที่ดี ก็จะกลายเป็ นผูใ้ ช้ที่ภกั ดี
2) เอกลักษณ์ทางสังคม และอารมณ์ต่อแบรนด์
แบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ทางสังคม สะท้อนความคิดของตนเองต่อสังคมผ่านการ
สื่ อสารการตลาดและ/หรื อด้ว ยการสังเกตุ เช่ น เสื้ อผ้า รถ เฟอร์ นิ เจอร์ สํานักงาน และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้น เมื่อเอกลักษณ์ทางสังคมและอารมณ์มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดของตนเอง
และสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภค ทําให้ผบู ้ ริ โภคเหล่านั้นเริ่ มเห็นว่าตราสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของตน นัน่
แสดงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่แข่งแกร่ งกับผูบ้ ริ โภคมากขึ้นได้
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จากแนวคิดเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) นี้ ผูว้ ิจยั สามารถนําเอาแนวคิดนี้
มาเป็ นกรอบในการศึกษาเรื่ องการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
ว่ามีพฤติกรรม หรื อปัจจัยใดบ้างที่ทาํ ให้เกิดการบริ โภคสิ นค้าดังกล่าวขึ้น (Blythe Jim,2008)

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับเรื่อง “แฟน” (Fan) “ความเป็ นแฟน” (Fandom) และกลุ่ม
จงรักภักดี
รศ.ดร.นิ ตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิ ก สํานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถานได้อธิ บาย
ความหมายของคําว่า “แฟน” หมายถึง ผูน้ ิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย แฟน
หนังสื อ เป็ นต้น คําว่า แฟน นี้ เป็ นคําที่คุน้ ปากสําหรับคนไทย และใช้มาเป็ นเวลานาน คําว่า "fan"
ในภาษาอังกฤษเองก็ย่อมาจากคําว่า "Fanatic" แปลว่า บุคคลที่หลงใหล คลัง่ ไคล้ในบุคคลหรื อ
กิจกรรมบางอย่าง (นิตยา กาญจนะวรรณ, 2556)
ซึ่ งความหมายของคําว่า “แฟน” นั้น มีลกั ษณะคลัง่ ใคล้บุคคล หรื อกิจกรรมบางอย่าง ดังที่
กล่าวว่า เราต่างก็เป็ นแฟนของสิ่ งหนึ่ ง ยามที่เรารู ้สึกว่าชื่ นชม นับถือ และปรารถนา ดังนั้นเราจึง
แยกแยะความรู ้สึกและสร้างข้อผูม้ ดั ของตัวเองขึ้นมา เราจะสามารถเข้าใจตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้น ถ้า
หากเราได้พยายามเข้าใจแรงผลักดันในการเป็ นแฟนต่อสิ่ งนั้นๆ เป็ นการแสดงอํานาจอย่างหนึ่ งใน
สังคมของเรา ทําให้เกิดความมัน่ ใจในสถานการณ์ต่างๆ การมีสิ่งที่ตนชื่นชอบทําให้แฟน มีโอกาส
สร้างความหมายของการมีตวั ตนในสังคม และประสบการณ์ทางสังคมที่ตนสนใจ และมีหน้าที่ตอ้ ง
ทํา
McQuail (1994) ได้เสนอแนวคิดเรื่ องแฟน และกลุ่มจงรักภักดีไว้วา่
1) Fans เป็ นกลุ่มแฟนที่ติดตามผลงานของสื่ อมวลชน ขาดลักษณะทางสังคม
เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ยึดติดกับเนื้อหาสาระที่มีผเู ้ สนอ ถ้าสาระเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มแฟนก็
จะสลายตัวได้ทนั ที บุคคลมักจะไม่รู้ตวั ว่าตนเองอยูใ่ นกลุ่มนี้ บางครั้งกลุ่มนี้อาจได้รับแรงกระตุน้
จากสื่ อ หรื อด้วยความสมัครใจที่จะรวมกลุ่มกันอย่างจริ งจัง
2) Medium Audience เป็ นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อสื่ อชนิ ดนั้น ๆ อย่างจริ งจัง
อาจเกิดจากการกระตุน้ ของสื่ อหรื อเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ ลักษณะนี้เป็ นพวก
ติดช่ อง ติดสถานี ติดหนังสื อ หรื อแม็กกาซี น ติดองค์กรสื่ อสารมวลชนนั้น เราสามารถบรรยาย
ลักษณะของกลุ่มเหล่านี้ได้เพราะยาวนาน ไม่สลายง่าย
Joli Jenson (1992) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มแฟนไว้อีก โดยแบ่งลักษณะของแฟน
ออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่
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1) แบบปั จเจกชน แฟนลักษณะนี้ จะแยกตัวจากสังคม จากครอบครัว ชี วิตจะถูก
ครอบงําอย่างไร้เหตุผล ถูกล่อลวงโดยสื่ อมวลชน และคนมีชื่อเสี ยงได้ง่าย
2) แบบกลุ่ม มีลกั ษณะจงรักภักดีต่อสิ่ งที่หลงใหล และหลังจากนั้นจะเกิ ดความ
จงรักภักดีต่อกลุ่มที่หลงใหลในสิ่ งเดียวกัน นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะจงรักภักดีต่อความมีชื่อเสี ยงของ
ดาราและอาการเหล่านี้ เกิดขึ้นเป็ นอาการโรคติดต่อ ต่อสมากชิกในกลุ่มได้
นอกจากนี้ กลุ่มแฟนนั้นเป็ นลักษณะอาการทางสังคมสามารถที่จะแบ่งออกเป็ นลักษณะ
ย่อยๆได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
1) กลุ่มแฟนผูห้ ลงใหลแต่เพียงลําพัง (Obsessed Loner) จะเกี่ยวข้องกับความรู ้สึก
ที่อยากให้ตนแตกต่างจากผูอ้ ื่น (Alienate) ทําให้ความเป็ นมวลชนน้อยลง เขาหรื อเธอ ถูกตัดจาก
ครอบครัว เพื่อน และชุมชน ชี วิตถูกครอบงํา ขึ้นเรื่ อย ๆ จากความโด่งดัง และมีชื่อเสี ยงของดารา
หรื อนักกี ฬา ฯลฯ ที่ ตนชื่ นชอบ จนทําให้สูญเสี ย ความเป็ นตัวเองไป คนเช่ นนี้ จะถูกยัว่ เย้าด้ว ย
สื่ อมวลชน นําเขาหรื อเธอเข้าสู่ โลกมายาของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง จนกระทัง่ ข้ามเส้นไปสู่ อาการทาง
จิต ที่อยากจะฆ่าวัตถุน้ นั ที่ตนถือ อยากเป็ นเจ้าเข้าของ เพื่อให้ตนเองสมปรารถนา
2) กลุ่มแฟนผูบ้ า้ คลัง่ (Frenzied Fan) เป็ นกลุ่มของแฟนผูห้ ลงใหล และบ้าคลัง่ ใน
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอย่างไม่สมเหตุสมผล มีความจงรักภักดีต่อผูม้ ีชื่อเสี งนั้น ๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั อาทิ
แฟนฟุตบอลและแฟนคอนเสิ ร์ต แฟนในกลุ่มได้รับการชักจูงหรื อครอบงําโดยอิทธิ พลภายนอกได้
ง่าย
ความเป็ นแฟน (Fandom) หมายถึง “วัฒนธรรมแฟน เป็ นปรากฎการณ์ที่ซบั ซ้อน และมี
หลากหลายมิติ มีรูปแบบของการเข้าร่ วมในหลายระดับ และมีความเป็ นเจ้าเข้าเจ้าของในสื่ อตัวนั้น
อาทิ สื่ อหนังสื อ ก็จะมีความคิดว่าตนเป็ นเจ้าของบทความสั้นๆ และจะต้องมีส่วนร่ วมในการออก
ความคิดเห็น และเป็ นตัวแทนที่มีปากมีเสี ยงให้กบั ชุมชนหรื อกลุ่มของตัวเอง” Michel de Certeau
(1984)
แฟนในฐานะเป็ นกลุ่มชุ มชนย่อยเฉพาะที่ซ่ ึ งถ้ามองในแง่ของความสัมพันธ์ในระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคก็จะเรี ยกได้ว่ากลุ่มชนเหล่านี้ จะมีกิจกรรมเฉพาะที่จะเป็ นปากเป็ นเสี ยงแทนกลุ่มชนของ
ตน หรื อผูบ้ ริ โภค ซึ่ งกิ จกรรมหลายๆ อย่าง จะมุ่งสนใจไปสู่ ข้ นั ตอนของการสร้ างวัฒนธรรมที่
เหมาะสมของตนขึ้น
Henry Jenkins (1992) ได้กล่าวว่า ความเป็ นแฟน ไม่สนใจที่จะแยกแยะระหว่างผูอ้ ่าน
ผูเ้ ขียน กลุ่มแฟนจะไม่บริ โภคเรื่ องราวต่างๆ ที่ผผู ้ ลิต ผลิตขึ้นมาก่อน (Pre-Produced) เขาเหล่านั้น
จะเป็ นกลุ่มแฟนที่ผลิตเรื่ องราวในกลุ่มของเขาเอง นอกจากนั้นยังผลิตนวนิ ยาย ศิลปะภาพพิมพ์
เพลง วีดีโอ และการแสดงต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งการที่จะลอกเลียนแบบใคร
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นอกจากนี้ กลุ่ ม แฟนมี ส่ ว นอย่า งยิ่ ง ต่ อ การผลิ ต ซึ่ ง สามารถจํา แนกผลผลิ ต ออกเป็ น 2
รู ปแบบคือ
1) ผลผลิตทางสัญลักษณ์ (Semiotic Productivity) คือ ผลผลิตในลักษณะนี้ จะ
ประกอบไปด้วยการสร้ างความหมายของลักษณะเฉพาะทางสังคม (Social Identity) และ
ประสบการณ์ทางสังคม (Social Experience) จากแหล่งสัญลักษณ์ต่างๆ ของสิ นค้าวัฒนธรรม เมื่อ
ความหมายต่าง ๆ ถูกพูดและมีการใช้ร่วมกันระหว่างปากต่อปาก หรื อถูกนําไปใช้ในรู ปแบบของ
สาธารณะ ผลิตผลเหล่านี้ อาจถูกเรี ยกได้วา่ “ผลผลิตจากการบอกกล่าว”
2) ผลผลิตจากการบอกกล่าว (Enunciatively Productivity) การบอกกล่าว คือ การ
ใช้ระบบสัญลักษณ์ซี่งมีลกั ษณะเฉพาะของผูท้ ี่ถูกพูดถึงสิ่ งต่าง ๆ ขึ้นมาเฉพาะในสังคมนั้นๆ และมี
เนื้ อ หาซึ่ งมี ค วามหมายเป็ นชั่ว คราว การพู ด จาของบรรดาแฟนๆ ต่ า งเป็ นจุ ด กํา เนิ น และการ
หมุนเวียนของความหมายต่าง ๆ ของตัววัตถุ ของแฟนดอม (Fandom) ภายในกลุ่ม
จากแนวคิดเรื่ องแฟน (Fan) ความเป็ นแฟนดอม (Fandom) และกลุ่มจงรักภักดี ผูว้ ิจยั ได้
นําเอากรอบแนวคิดนี้ มาศึกษา และอธิ บายลักษณะความเป็ นกลุ่มแฟนของโอตาคุ และยังสามารถ
นํามาเป็ นกรอบแนวคิดเพื่ออธิ บายพฤติกรรมต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมหรื อปั จจัยที่ทาํ ให้กลุ่มโอ
ตาคุน้ นั บริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่

2.7 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) งานวิจยั เรื่ อง “การเปิ ดรั บวัฒนธรรมป๊ อปญี่ ปุ่นของวัย รุ่ นไทยจากสื่ อมวลชน และ
แรงจู งใจในการเรี ย นภาษาญี่ ปุ่น” ของนางสาวณัฐ ณิ ชา วัฒนพานิ ช ปริ ญญานิ เทศศาสตรมหา
บัณฑิ ต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน ภาควิชากาสื่ อสารมวลชน คณะนิ เทศศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2552 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับและติดตามวัฒนธรรมป๊ อป
จากประเทศญี่ ปุ่นผ่านสื่ อมวลชน และลักษณะของแรงจู งใจในการเรี ยนภาษาญี่ ปุ่นซึ่ งเกิ ดจาก
วัฒนธรรมป๊ อป 6 ประเภทคือ หนังสื อการ์ ตูน ภาพยนตร์ การ์ ตูน ดนตรี ละคร นิ ยาย และเกม
คอมพิวเตอร์ ของวัยรุ่ นไทยอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล โดย
ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Methodology) ประกอบด้วยการวิจยั เอกสาร
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40
คน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เริ่ มรู ้จกั วัฒนธรรมป๊ อปญี่ปุ่นจากภาพยนตร์แอนนิ เมชัน่
ทางสื่ อโทรทัศน์ โดยเพื่อนมีอิทธิ พลต่อเนื้ อหาและรู ปแบบของวัฒนธรรมป๊ อปที่วยั รุ่ นติดตามมาก
ที่ สุด สื่ อ หลัก ที่ ก ลุ่ มตัว อย่างทั้ง หมดใช้ใ นการติ ดตามวัฒนธรรมป๊ อปจากประเทศญี่ ปุ่นคื อสื่ อ
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อินเทอร์เน็ต โดยการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในปี 2546 ส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาส
ในการบริ โ ภคเนื้ อ หาของวัฒ นธรรมป๊ อปด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าํ กัด สํา หรั บ แรงจู ง ใจในการเรี ย น
ภาษาญี่ปุ่นพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 40 คน เริ่ มเรี ยนภาษาญี่ปุ่นจากแรงจูงใจสองทาง คือ วัฒนธรรมป๊
อปจากญี่ ปุ่ น และประสบการณ์ ส่ ว นตัว ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ซึ่ งก็ คื อ แรงจู ง ใจเชิ ง เครื่ องมื อ
(Instrumentality) จากกลุ่มตัวอย่าง 40 คนมีกลุ่มตัวอย่าง 4 คน ที่มีโอกาสเรี ยนภาษาญี่ปุ่นอยูก่ ่อน
จากประกบการณ์ส่วนบุคคล หลังจากกลุ่มตัวอย่างเริ่ มเรี ยนภาษาญี่ปุ่นมีตวั แปร 4 ตัวซึ่ งส่ งผลให้
แรงจูงใจเชิ งเครื่ องมือของกลุ่มตัวอย่างพัฒนาไปสู่ แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrativeness) และ
ก่อให้เกิดความรู ้สึกรักและสนใจในประเทศญี่ปุ่น ตัวแปรทั้ง 4 ตัวประกอบไปด้วย เพื่อน พ่อแม่
โรงเรี ย น และความถนัดของกลุ่ มตัว อย่าง หลังจากเกิ ดแรงจูงใจเชิ งบูรณาการขึ้นกลุ่มตัวอย่าง
แสดงออก 2 ทางคือ การเข้าสังคม และความสนใจด้านอาชีพ กรณี ตวั อย่างจํานวน 39 คนมีการ
แสดงออกทางสังคมในขณะที่ 23 คนมีการแสดงออกทั้งด้านสังคมและความสนใจด้านอาชีพ จาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน มีกลุ่มตัวอย่างเพียงคนเดียวที่ไม่เกิดแรงจูงใจเชิงบูรณาการขึ้น
2) งานวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง และการเรี ยนรู ้ค่านิ ยม
ส่ งเสริ มสังคมจากภาพยนตร์ การ์ ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ ของกลุ่มแฟนคลับ” ของปริ ญชาติ จรุ ง
จิ ต รประชารมย์ ปริ ญ ญานิ เ ทศศาสตรหมาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตรพัฒ นาการ ภาควิ ช า
ประชาสัมพันธ์ คณะนิ เทศศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2553 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการเรี ยนรู ้ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคม การมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งกับตัวละครมาสค์ไร
เดอร์ การสื่ อสารที่นาํ ไปสู่ การเรี ยนรู ้ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคมจากภาพยนตร์ การ์ ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไร
เดอร์ของแฟนคลับ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 3 รวมทั้งเปรี ยบเทียบการมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคมกึ่ งความจริ งและการเรี ยนรู ้ ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคมของแฟนคลับที่มีอายุแตกต่างกัน ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั คือ แฟนคลับมาสค์ไรเดอร์ ที่มีอายุระหว่าง 14-46 ปี โดยอาศัยการวิจยั แบบสห
วิธีก าร การวิจ ัย เชิ งปริ มาณ เป็ นการวิ จ ัย เชิ งสํา รวจกับแฟนคลับมาสค์ไรเดอร์ จ าํ นวน 470 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน การวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวน และการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของ Scheffe ซึ่งผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ (1)
ระดับการเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง
(2) ระดับการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการเรี ยนรู ้ค่านิยม
ส่ งเสริ มสังคม (3) ระดับการเปิ ดรั บข่าวสารมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับระดับการเรี ยนรู ้ ค่านิ ยม
ส่ งเสริ มสังคม (4) ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ งมีความแตกต่างกันตามอายุของ
กลุ่มแฟนคลับ (5) ระดับการเรี ยนรู ้ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคมไม่มีความแตกต่างกันตามอายุของกลุ่ม
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แฟนคลับ ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกแฟนคลับ 24 คน การสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วม และการสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการร่ วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ผลการวิจยั พบว่า
แฟนคลับมีการเรี ยนรู ้ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคมจากภาพยนตร์การ์ ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ในประเด็น
ต่างๆ โดยแบ่งเป็ น (1) ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต เช่น ความพยายาม ความอดทน
เป็ นต้น (2) ค่านิยมส่ งเสริ มสังคมที่เกี่ยวกับคนรอบข้าง เช่น ความเสี ยสละ ความสามัคคี เป็ นต้น ซึ่ง
ที่มาของการเรี ยนรู ้น้ นั มาจากการเปรี ยบเทียบกับละครโทรทัศน์ไทย ลักษณะนิ สัย พฤติกรรมของ
ตัวละครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ อง ส่ วนการสื่ อสารที่นาํ ไปสู่ การเรี ยนรู ้ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคม
นั้นมีที่มาจากตัวสาร หรื อ Message เกี่ ยวกับมาสค์ไรเดอร์ ที่แฟนคลับเปิ ดรับ อันได้แก่ เนื้ อหา
เกี่ยวกับลักษณะนิสยั พฤติกรรมของตัวละคร และเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ อง ในด้าน
ปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ งนั้น พบว่าสามารถวิเคราะห์ได้จากความถี่ ในการสื่ อสารผ่าน
ช่องทางสื่ อชนิดต่างๆ โดยมีท้ งั ความสัมพันธ์ในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น การเอาใจช่วยตัวละคร การ
ตําหนิ ตวั ละคร นอกจากนี้ แฟนคลับยังมีการแสดงออกซึ่ งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่ งความจริ ง
อีกด้วย เช่น การสะสมสิ่ งของต่างๆเกี่ยวกับมาสค์ไรเดอร์ และการแต่งกายเลียนแบบมาสค์ไรเดอร์
เป็ นต้น
3) งานวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะของวัฒนธรรมย่อย Cos’Play”
ของ กอบชัย ศักดาวงศ์ศิวิมล ปริ ญญานิ เทศศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ อสารมวลชน ภาค
วิ ช าการสื่ อ สารมวลชน คณะนิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ปี การศึ ก ษา 2552 ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ของวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาลักษณะการสื่ อสารในการสร้างและธํารงรักษาวัฒนธรรม
ย่อยคอสเพลย์ (2) เพื่อศึกษาลักษณะของการสื่ อสารในการสร้างพื้นที่สาธารณะ ทั้งที่เป็ นพื้นที่จริ ง
และพื้นที่ในสื่ อมวลชน และ (3) เพื่อศึกษาทัศนะของสมาชิ กกลุ่มและบุคคลทัว่ ไป ที่มีต่อการใช้
พื้นที่สาธารณะเพื่อการแสดงออกของกลุ่มคอสเพลย์ งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการวิจยั เอกสารเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจยั แสดง
ให้เห็นว่า การนําเสนอวัฒนธรรมย่อยคอสเพลย์ในพื้นที่เชิงกายภาพนั้น จะมีการเชื่อมโยงกับหน่วย
ธุรกิจเป็ นหลัก ส่ วนพื้นที่ในมิติสื่อนั้น หากเป็ นสื่ อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์เองก็
จะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ ส่ วนในสื่ อกระแสรองจะมีท้ งั สื่ อที่เป็ นของหน่วยธุ รกิจ ที่สมาชิกของ
กลุ่ มคอสเพลย์มีฐ านะเป็ นเพี ย งผูร้ ั บ สาร แต่ ถา้ เป็ นสื่ อที่ ส มาชิ ก กลุ่ มคอสเพลย์เ ป็ นเจ้า ของเอง
สมาชิ กกลุ่มก็จะมีฐานะเป็ นทั้งผูผ้ ลิตสารและผูร้ ับสาร และลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่ งของ
วัฒนธรรมย่อยคอสเพลย์ของไทยคือ ถึงแม้จะเป็ นการรับเอาต้นแบบมาจากวัฒนธรรมต่างชาติ แต่ก็
มีการเลือกรับเอามาบางสิ่ งมิได้รับเอามาทุกอย่าง สิ่ งใดที่สงั คมไทยไม่ยอมรับ คนเหล่านี้ก็เลือกที่จะ
ไม่รับเข้ามาด้วย ในส่ วนทัศนคติของสมาชิกกลุ่มและบุคคลทัว่ ไปต่อการใช้พ้ืนที่สาธารณะ เพื่อการ
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แสดงออกของกลุ่มคอสเพลย์น้ นั สมาชิ กของวัฒนธรรมย่อยคอสเพลย์และคนทัว่ ไปมองว่า เป็ น
เรื่ องดีที่มีที่ให้แสดงออกถึงความชอบและความสามารถของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้
4) งานวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต พฤติกรรมการเปิ ดรั บสื่ อ และพฤติกรรมการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร” ของนางสาวเลิศหญิง หิ รัญโร พานิ ช
ปริ ญญานิเทศศาสตรมหาบัฑิต สาขาวิชาการโฆษณา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2545 การวิจยั เชิงสํารวจครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
(1) รู ปแบบการดําเนินชีวิต (2) พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และ (3) พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน400 คน ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร
สามารถแบ่งได้เป็ น8 รู ปแบบคือ กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวก้าวหน้านักท้าทาย
กลุ่มมีความสุ ขในชีวิต กลุ่มห่ วงใยดูแล กลุ่มยึดถือศาสนา กลุ่มพ่อบ้านแม่เรื อน กลุ่มมองโลกในแง่
ร้าย (2) ผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ อโทรทัศน์สูง
กว่าสื่ ออื่นๆ (3) ผูส้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานครมีพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การโดยรวม
ค่อนข้างตํ่า (4) กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวก้าวหน้านักท้า
ทาย กลุ่มมีความสุ ขในชีวิต และกลุ่มห่ วงใย ดูแล (5) กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวก้าวหน้านักท้าทาย กลุ่มมีความสุ ขในชีวิต กลุ่ม
ห่ ว งใย ดู แ ล และกลุ่ ม มองโลกในแง่ ร้ า ย (6) พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อของผู ้สู ง อายุ ใ น
กรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การของผูส้ ู งอายุ
ในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) งานวิจยั เรื่ อง “Affective Otaku Labor : The Circulation and Modulation of Affect in
the Anime Industry” ของ Pei-Ti Wang ปริ ญญาดุษดีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย The City University of
New York ปี 2010 ซึ่ งงานวิจยั เรื่ องนี้ วิจยั โดยใช้วีธีวิจยั แบบชาติพนั ธุ์วรรณา การสังเกต และการ
สัมภาษณ์ในเชิงลึก กับผูท้ ี่เป็ นโอตาคุ และพบว่าในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน่ นั้น โอตาคุมีบทบาทใน
ด้านการทํางานต่าง ๆ เช่นการเป็ นผูจ้ ดั รายการ ผูผ้ ลิตสิ นค้า รวมถึงเป็ นผูข้ ายสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับแอ
นิ เมชัน่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ บนโคร่ งขายอินเทอร์ เน็ต กลุ่มโอตาคุสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
ใหม่ ๆ ได้ง่า ยดาย กิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม โอตาคุ ส นใจนั้น คื อ การท่ อ งโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต การแต่ ง กาย
เลียนแบบตัวละคร และเสพงานศิลปะในหลายแขนง มีแนวโน้มที่จะทุ่มเทการทํางานให้กบั สิ่ งที่
ตนเองชื่ นชอบ หรื อเป็ นแฟนด้วยความสมัครใจ ซึ่ งทําให้กลุ่มโอตาคุ มีความสามารถที่จะสร้ าง
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มูลค่าให้กบั สิ นค้านั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ในงานวิจยั ยังกล่าวถึงลักษณะที่โดดเด่นของภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ ส่ วนใหญ่ นัน่ คือการสร้างภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ แนวน่ารัก (Moe) ซึ่ งมีส่วนทําให้กลุ่มโอตาคุ
ชื่ นชอบภาพยนตร์ แอนิ เมชั่น และมี ความรู ้ สึกร่ วมไปกับภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นที่ ตนเองชื่ นชอบ
เทคโนโลยีได้ช่วยในการปรับ และพัฒนาภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ซึ่ งมีผลอย่างมากกับกลุ่มโอตาคุ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และความสมัครใจในการทํางานบางอย่างให้กบั
กลุ่มโอตาคุอีกด้วย
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า กลุ่มโอตาคุน้ นั หาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์ เน็ต รวมถึง
สื่ อใหม่ และมีความชื่ นชอบภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ จากฝั่ งญี่ปุ่น ทั้งนี้ ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ สามารถ
แพร่ กระจายวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นไปสู่ ประเทศต่าง ๆ ทําให้เกิดวัฒนธรรมโอตาคุที่คล้ายกัน
เช่นการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร และการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ ที่
เกี่ยวข้องกับแอนิเมชัน่ ซึ่งทั้งหมดได้รับอิทธิพลมาจากสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ นัน่ เอง

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ” ทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มโอตาคุ ที่อยู่ในกรุ งเทพฯ ที่มีการ
บริ โภคสิ น ค้า ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น โดยใช้วิ ธี ศึ ก ษาวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยเริ่ มเก็บข้อมูลจากการสังเกต (Observation) ในงาน Thailand Comic
Con 2014 ซึ่ งจัดขึ้นที่สยามพารากอน ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2014 จากนั้นสัมภาษณ์เจาะลึก (InDepth Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ เกม และการ์ ตูน 3 คน และเก็บข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Group Interview) โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูล
เป็ นกลุ่มโอตาคุ กลุ่มละ 6-7 คน เข้าร่ วมสนทนา แล้วทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนําข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มา จัดเก็บให้เป็ นระบบ แล้วนําเสนอข้อมูล ตีความ และหาข้อสรุ ป โดยมีรายละเอียดใน
แต่ละส่ วนดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาความสนใจในสิ นค้าที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ของกลุ่มโอตาคุ
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสิ นค้า
ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่

ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. การสังเกต (Observation)
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (InDepth Interview)
3. การสนทนากลุ่ม (Group
Interview)
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3.1 รู ปแบบการวิจยั และการกําหนดกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการวิจยั 3รู ปแบบ ประกอบกัน
ได้แก่
3.1.1 การสั งเกต (Observation) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้วิธี การสังเกตในฐานะที่เป็ นผู ้
สังเกตอย่างไม่ได้มีส่วนร่ วมโดยสมบูรณ์ (Observation as Participant) นัน่ คือผูว้ ิจยั เข้าไปมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมน้อยที่สุด เข้าร่ วมงานเพื่อคอยสังเกตเฝ้ าดู พฤติกรรมการดําเนิ นชีวิต การร่ วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่
3.1.2 การสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็ น
ลักษณะของการสนทนา (Conversation) มากกว่าที่จะเป็ นการสัมภาษณ์ แบบทัว่ ไป เป็ นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ประสบการณ์ระหว่างผูว้ ิจยั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั เป็ นฝ่ ายป้ อนคําถาม
ต่าง ๆ และรอรับคําตอบจากผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ซึ่ งลักษณะคําถามจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์และบุคคล
ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ อาจจะจัดรู ปแบบทั้งลักษณะเป็ นทางการ (Formal Interview) และไม่เป็ น
ทางการ (Informal Interview) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เหตุการณ์ และบุคคล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นโอตาคุในระดับผูบ้ ริ หาร ซึ่งคัดเลือกจากหน้าที่
การงาน และตําแหน่งงานที่อยู่ในระดับสู ง หรื อผูบ้ ริ หารองคค์กร ที่มีการดําเนิ นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน จํานวน 3 คน คือ
1) คุ ณ กานต์ ศุ ภ บรรพต กรรมการผูจ้ ัด การบริ ษ ัท สตู ดิ โ อ ไฮฟ์ จํา กัด ผูผ้ ลิ ต
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ นักสะสม และตัวแทนจัดจําหน่ายของเล่น ของสะสม
2) คุ ณภานุ พงษ์ องค์คุณารั กษ์ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ไซคอม อะมิวส์ เม้นท์
จํากัด ตัวแทนจําหน่ ายเกมจากต่างประเทศ ผูน้ าํ เข้าและจัดจําหน่ ายสิ นค้าที่เกี่ ยวข้องกับเกมและ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่
3) Danny Choo ผูบ้ ริ หารบริ ษทั Mirai Inc. ในประเทศญี่ปุ่น และยังเป็ นผูก้ าํ กับ
รายการ Culture Japan เพื่อเผยแพร่ วฒั นธรรมญี่ปุ่น ผ่านหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ในประเทศ
ญี่ปุ่น รายการทางอินเทอร์ เน็ต รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของสะสม ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
ในกลุ่มโอตาคุ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (AIR, 2555)
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3.1.3 การสนทนากลุ่ม (Group Interview) เป็ นการเจาะจงกลุ่มเพื่อสํารวข้อมูลเฉพาะ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์บางอย่าง โดยสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ร่วมกันในเหตุการณ์
นั้น ๆ พร้อม ๆ กัน ขนาดของกลุ่มที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คือ 6-7 คน โดยเลือกการใช้
การตั้ง คํา ถามผสมกัน ระหว่ า งคํา ถามที่ ต ้อ งการให้ก ลุ่ ม ร่ ว มพูด คุ ย สนทนากัน และกัน กับ การ
อภิปรายในประเด็คาํ ถามหรื อคําถามที่กาํ หนดไว้ (Guided Discussion)
ในการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั แบ่งกลุ่มการสนทนาออกเป็ น 3 กลุ่ม
ซึ่ งเป็ นกลุ่มบุคคลที่ ชื่นชอบในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม การ์ ตูน รวมถึงมีพฤติกรรมซื้ อสิ นค้าที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกบุคคลที่มีภูมิหลัง และประสบการณ์
การใช้ชีวิต การทํางาน เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน เนื่องจากกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่
ผูว้ ิจยั คลุกคลี เป็ นผูร้ ่ วมงาน รวมถึงเป็ นผูม้ ีความสนใจคล้ายกันคือสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ เกม การ์ตูน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นโอตาคุที่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,000 – 15,000 บาท จํานวน
6 คน
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มที่ 1
ลําดับ

ชื่อ-นามสุ ล

1
2
3
4
5
6

ตฤณวัตร ดําเนินศิลป์
วนัส แก้วดีอษั ฎวุธ
สรธร ขําแก้ว
กิตติพงศ์ อุดมพิทกั ษ์
ณิ ชนันท์ เนตรจอมไพร
ณัฐวัฒน์ ทองมานะเสถียร

เพศ อายุ
ช
ช
ช
ช
ญ
ช

23
23
22
21
21
22

ระดับ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

รายได้เฉลี่ยต่อ
อาชีพ
เดือน (บาท)
10,000-15,500
อิสระ
10,000-15,500
อิสระ
10,000-13,000
อิสระ
10,000-15,000 นักศึกษา
10,000-15,000 นักศึกษา
10,000-15,000 พนง.บริ ษทั
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2) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นโอตาคุ ที่มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท จํานวน
7 คน
ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มที่ 2
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสุ ล
พีรศักดิ์ เสนาลัย
สกาล ศรี สุวรรณ
สุ ริยกาล กิจสําเร็ จ
สราวุธ อสรนุวรรธน์
ณัฐพล เพชรไทย
วสุ สุ นทรกิติ

เพศ อายุ
ช
ช
ช
ช
ช
ช

24
31
30
37
27
26

ระดับ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี

อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (บาท)
25,000-30,000
Artist
50,000-60,000
Artist
25,000-30,000
Artist
30,000-40,000
Artist
20,000-30,000
Artist
20,000-25,000 พนง.บริ ษทั

3) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นโอตาคุ ที่มีรายได้ระหว่าง 25,000-60,000 บาท จํานวน 6
คน
ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มที่ 3
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-นามสุ ล
ณัชพล ฐิตินนั ทกร
อลงกต ถึงแก้ว
สันติภาพ ธรรมแท้
อรรถกร อ่อนน้อมดี
เอกพจน์ นภาโชติ
ดารายา บัวทอง
ฐาปนิก แก้วผลึ

เพศ อายุ
ช
ช
ช
ช
ช
ญ
ช

26
27
24
24
31
25
25

ระดับ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (บาท)
25,000-30,000
25,000-30,000
15,000-20,000
20,000-25,000
20,000-30,000
15,000-20,000
20,000-30,000

อาชีพ
Artist
Artist
อิสระ
Artist
Artist
อิสระ
Artist
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3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสังเกต (Observation) สัมภาษณ์ ท้ งั สัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Group Interview) พูดคุยกันเพื่อให้ทราบถึงมุมมองและเป็ นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์การดําเนิ นชี วิต โดยมีคาํ ถามในการสัมภาษณ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ปรั บปรุ งมาจาก
ตัวอย่างคําถามในหนังสื อ Consumer Behavior โดย John C. Mowen และ Michael Minor (Mowen
& Minor, 1998) และ หนังสื อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค Consumer Behavior โดยดร.สุ ภาภรณ์ พลนิกร
รวมถึงคําถามซึ่ งนําแนวคําถามจากทฤษฎี AIOs มาปรับ ประยุกต์ใช้กบั การวิจยั ครั้งนี้ (สุ ภาภรณ์
พลนิกร, 2548)
3.2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการสั งเกต (Observation)
ผูว้ ิจยั สังเกตการณ์จากการเข้าร่ วมงาน Thailand Comic Con 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารา
กอน ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2014 เนื่ องจากเป็ นงานที่รวบรวมวัฒนธรรมป๊ อปที่โด่งดัง รวมถึงมี
สิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม และการ์ ตูน จัดจําหน่ายในงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่
น่าสนใจหลายอย่างที่ดึงดูดกลุ่มโอตาคุให้เข้าร่ วม ผูว้ ิจยั จึงได้สังเกตบรรยากาศของงาน ซึ่ งเป็ นการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่ วมในฐานะผูส้ ังเกต (Participant as Observation) ในการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม
โดยเข้าร่ วมกิจกรรม และเปิ ดเผยฐานะตนเองว่าเป็ นผูว้ ิจยั แต่ไม่ใช้เวลาเข้าร่ วมกิจกรรมในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับการวิจยั โดยการสังเกตนี้ มีการจดบันทึกข้อมูลสําคัญลงในแบบสังเกต ซึ่ งนํามาจาก
กรอบมโนทัศน์ “SPEAKING” ของไฮมส์ (Hymes, 1974) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Setting หรื อ Scene (S) คือสภาวะของเหตุการณ์ที่ถูกกําหนดโดยเวลา สถานที่
เกิดเหตุ หรื อฉากที่มีการกระทําเกิดขึ้น
2) Participation (P) คือ ผูร้ ่ วมกระทํา ใครเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ใครเป็ นผูร้ ่ วมประกอบด้วย
ใครบ้าง
3) End (E) คือ จุดประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมายของเหตุ
4) Act sequence (A) คือการเรี ยงลําดับกิจกรรมใดมาก่อนและหลัง กระทําอะไร
และกระทําอย่างไร
5) Key (K) คือ กุญแจการสื่ อสาร บ่งชี้ดว้ ยนํ้าเสี ยง สี หน้า ท่าทาง อารมณ์
สัญลักษณ์ในการสื่ อความหมาย
6) Instrumentality (I) คือ ช่องทางการสื่ อสาร ภาษาเฉพาะวงการ ภาษาถิ่น ใช้การ
สื่ อความหมายผ่านสื่ อใดและอย่างไร
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7) Norm of Communication (N) คือบรรทัดฐานทางการสื่ อสารที่มีปฏิสมั พันธ์กนั
และกัน เป็ นการแสดงออกซึ่ งความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูร้ ่ วมการกระทําด้วยกัน ในการ
ตีความสายสัมพันธ์ดงั กล่าว ต้องอาศัยวัฒนธรรมของผูเ้ ข้าร่ วมกระทําเข้าช่วยด้วย
8) Genre (G) คือ ประเภทผลงาน เป็ นประเภทของกิจกรรมและถ้อยคําที่ใช้
สื่ อสาร ซึ่ งมีชื่อเรี ยกเฉพาะ เช่นการถ่ายทําภาพยนตร์ การสวดมนต์ การสื่ อสารในห้องสนทนาเว็ป
ไซด์ การสื่ อข่าว บทละครโทรทัศน์ การเล่นนํ้าสงกรานต์ ฯลฯ
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
โดยการสัมภาษณ์น้ ี ผูว้ ิจยั ใช้คาํ ถามแบบปลายเปิ ด มีเป้ าหมายสําคัญเพื่อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลให้
ข้อมูลที่สําคัญ ได้ยอ้ นความคิด ความหมายด้วยการเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ในลักษณะการปฏิสัมพันธ์
ด้วยการสนทนา เพื่อให้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มโอตาคุ และความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ นค้าจากภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ เกม การ์ตูน ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งรู ปแบบของการถามจะแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะของผูท้ ี่ถูกสัมภาษณ์ โดยแนวคําถามจะมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี AIOS ซึ่งผูว้ ิจยั
นํามาปรั บ ประยุกต์ใช้ และเมื่ อได้ขอ้ มูลมาแล้ว ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์เนื้ อหาในการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึกนี้ เก็บข้อมูลตามประเด็นที่ตอ้ งการต่อไป
แนวคําถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
1) ลักษณะทางประชากร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ที่อยูอ่ าศัย
2) คําถามเกี่ ยวกับกิ จกรรม (Activities Questions) เป็ นคําถามเกี่ ยวกับการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มโอตาคุ เช่น การเข้าร่ วมงานอีเว้น การให้ความบันเทิงกับตัวเอง การเป็ น
สมาชิกกลุ่มหรื อเวปไซด์ การเล่นกีฬา รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้า เป็ นต้น
3) คําถามเกี่ยวกับความสนใจ (Interest Questions) เป็ นคําถามเกี่ยวกับความสนใจ
ด้านต่าง ๆ เช่น ความสนใจเข้าร่ วมกิจกรรม ช่องทางการติดตามข่าวสาร แฟชัน่ รวมถึงชีวิตความ
เป็ นอยูใ่ นสังคม เป็ นต้น
4) คําถามเกี่ ยวกับความคิดเห็น (Opinion Questions) ตอบลักษณะเห็นด้วย
หรื อไม่เห็ นด้วย เช่ น ความเห็ นเกี่ ยวกับตนเอง คุณคือโอตาคุ ความเห็ นเกี่ ยวกับกิ จกรรมต่าง ๆ
ความเห็ นเกี่ ยวกับสิ นค้าที่ จบั จ่ ายใช้สอย ความเห็ นเกี่ ยวกับโอตาคุ กลุ่มอื่ น ๆ รวมถึ งความเห็ น
เกี่ยวกับโอตาคุในแง่เศรษฐกิจ
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3.2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการสนทนากลุ่ม (Group Interview)
ผูว้ ิจยั ใช้การสนทนากลุ่มเพื่อเจาะจงสํารวจข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์
บางอย่าง โดยสนทนากับบุคคลที่มีประสบการณ์ร่วมกันในเหตุการณ์น้ นั ๆ ซึ่ งขนาดที่เหมาะสมใน
การสนทนาแบบกลุ่ มในครั้ งนี้ คือ 6-7 คน การถามคําถามแต่ละครั้ งก็จะมีรูปแบบที่เหมื อนการ
พูดคุยกัน แต่ท้ งั นี้แม้รูปแบบของการถามจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของผูท้ ี่ถูกสัมภาษณ์ แต่
ในทุกคําถามจะอยูใ่ นแนวเดียวกัน โดยแนวคําถามจะมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี AIOS ซึ่ งผูว้ ิจยั นํามา
ปรับ ประยุกต์ใช้ และเมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้ว ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์เนื้อหาในการสัมภาษณ์แบบกลุ่มนี้ เก็บ
ข้อมูลตามประเด็นที่ตอ้ งการต่อไป
คําถามในการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
1) คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อาชีพ ขนาดครอบครัว สถานภาพ ที่อยูอ่ าศัย
2) คําถามเกี่ ยวกับกิ จกรรม (Activities Questions) เป็ นคําถามเกี่ ยวกับการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มโอตาคุ ได้แก่
ก. งานอดิเรกของพวกคุณคืออะไร
ข. คุณได้ไปเข้าร่ วมงานอีเว้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม
หรื องานการ์ตนู บ้างหรื อเปล่าในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
ค. คุณทํากิจกรรมใด เมื่อคุณต้องการพักผ่อน และยังให้ความบันเทิงแก่ตวั คุณ
ง. คุณมีการเข้าชมรม หรื อสโมสรใดบ้างหรื อไม่ ในที่น้ ีรวมถึงการกด Like
Facebook Fanpage
จ. ลักษณะของสังคมที่พวกคุณอยู่ มีลกั ษณะแบบใด
ฉ. พวกคุณมีการเล่นกีฬาใดบ้าง หรื อทํากิจกรรมใดบ้าง
3) คําถามเกี่ยวกับความสนใจ (Interest Questions) เป็ นคําถามเกี่ยวกับความสนใจ
ด้านต่างๆ ได้แก่
ก. คุณให้ความสนใจกับครอบครัวอย่างไรบ้าง
ข. คุณมีความสนใจในเรื่ องการตกแต่งห้องนอน หรื อพื้นที่ส่วนตัวให้เป็ นแบบใด
ค. คุณสนใจด้านแฟชัน่ หรื อเปล่า ถ้าสนใจ สนใจแบบใด
ง. คุณสนใจข่าวสารทางการเมืองหรื อไม่ อย่างไร
จ. คุณใช้สื่อใด ในการชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่
ฉ. คุณสนใจ เกี่ยวกับการประสบความสําเร็ จในชีวิต หรื อไม่อย่างไร
ช. คุณมีความสนใจด้านใดเป็ นพิเศษ
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ซ. คุณมีของสะสมหรื อไม่ ราคาการซื้อเฉลี่ยครั้งละเท่าไร
4) คําถามเกี่ ยวกับความคิดเห็ น (Opinion Questions) ตอบลักษณะเห็นด้วย
หรื อไม่เห็นด้วย
ก. คุณคิดว่าตัวเองเป็ นโอตาคุหรื อไม่ อย่างไร
ข. คุณคิดว่ากิจกรรมที่คุณได้ไปเข้าร่ วมนั้น ได้ตอบสนองความต้องการของ
คุณได้หรื อไม่ อย่างไร
ค. คุณคิดว่าในปัจจุบนั การศึกษาในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย ยังสําคัญอยู่
หรื อไม่ อย่างไร
ง. คุณคิดว่าสิ นค้า หรื อบริ การที่คุณสนใจ มีราคาที่เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
จ. คุณคิดว่า อนาคตของคุณไปในทิศทางที่คุณต้องการแล้วหรื อไม่ อย่างไร
ฉ. คุณคิดว่า คุณอยูใ่ นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับความชอบของคุณหรื อไม่
อย่างไร
.

3.3 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
การตรวจสอบข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพนี้ ใช้วิธีการที่เรี ยกว่า การตรวสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) ได้แก่ (1) การตรวสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่ง
สถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรื อไม่ ถ้าข้อมูล
ต่างสถานที่จะเหมือนกันหรื อไม่ และถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือเดิมหรื อไม่ (2)
การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ ิจยั โดยการเปลี่ยนตัวผูส้ ังเกตหรื อสัมภาษณ์ และ (3) การตรวจสอบ
สามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บควบรวมข้อมูลต่ างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่ อง
เดียวกัน เช่นใช้วิธีสงั เกตควบคู่ไปกับการซักถาม

3.4 การวิเคราะห์ และตีความข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพนี้ ผูว้ ิจยั นําข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็ นคุณลักษณะสําคัญจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดระบบ หาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ จนสามารถเชื่ อมโยงและหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าวไปสู่ งความเข้าใจในเรื่ องพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และการบริ โภค
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สิ น ค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น ของกลุ่ ม โอตาคุ ซึ่ งมี ห ลัก การ 2 ประการสํ า คัญ
ประกอบด้วย
1) การจําแนกและจัดระบบข้อมูล เพื่อเข้าใจความหมาย และความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์จากทัศนะของผูถ้ ูกวิจยั (Native’s category) จึงเป็ นการสร้างระบบ จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูล หาแบบแผน ความหมาย และความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ภายใต้บริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ ศึกษา ตลอดจนทําความเข้าใจกับความหลากหลาย และความแตกต่างของข้อมูลที่
รวบรวมมา
2) การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล แยกแยะเงื่อนไขเพื่อนอธิบายสาเหตุความ
สัมพัน ธ์ที่เป็ นหมวดหมู่ ไปพร้ อม ๆ กับอธิ บายการเกิ ด การดํารงอยู่ และการเปลี่ ยนแปลงของ
ปรากฎการณ์ที่ศึกษา
จากนั้นเสนอผลสรุ ปการวิจยั โดยอธิบายถึงรายละเอียดของสภาพการณ์ แล้วนําเสนอข้อมูล
ในรายละเอียดรวมไปถึงข้อคิดเห็นของผูว้ ิจยั เอง

3.5 การนําเสนอข้ อมูล
ผูว้ ิจยั จะนําเสนอผลการวิจยั โดยการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด ในรู ปแบบการ
วิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยเป็ นการวิเคราะห์ที่รวมการบรรยายกับการอธิบาย
อย่างนุ่ มลึ กไว้ดว้ ยกัน กล่าวคือ เป็ นการสร้ างความเข้าใจให้เกิ ดขึ้นโดยการร่ อนข้อมูล ด้วยการ
ลดทอนข้อมูลความหมายที่อดั แน่ นและซับซ้อน มาสู่ การจําแนกเป็ นหน่ วยของความหมาย และ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ตามลําดับประเด็นต่าง ๆ ที่กาํ หนดในวัตถุประสงค์ นัน่ คือ (1) เพื่อศึกษา
พฤติ กรรมการเปิ ดรั บสื่ อภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ (2) เพื่อศึกษาการบริ โภคสิ นค้าที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ และการบริ โ ภคสิ น ค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ” ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย (1) การสังเกต (Observation) (2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
(3) การสนทนากลุ่ม (Group Interview)
ผลวิ จ ัย แบ่ ง ออกตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละยัง มี แ นวโน้ม การบริ โ ภคสิ น ค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 บริ บท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ
4.2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
4.3 พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
4.4 แนวโน้มการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ (Merchandise) ใน
อนาคต
ในการสรุ ปครั้ งนี้ ผลการวิจยั นํามาจากการสังเกต โดยผูว้ ิจยั เข้าไปสังเกตการณ์ ในงาน
Thailand Comic Con 2014 เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2014 จัดขึ้นที่สยามพารากอน รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ซึ่งสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
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4.1 บริบท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ
จากการเข้าไปสังเกตการณ์ในงาน Thailand Comic Con 2014 เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม
2014 จัดขึ้นที่ สยามพารากอน ซึ่ งงานนี้ เป็ นงานอี เว้นที่ รวบรวมงานอดิ เรกและความบันเทิ งไว้
มากมาย มีผเู ้ ข้าร่ วมจัดบูธกว่า 300 บูธ ซึ่ งจัดโดยบริ ษทั มิลค์ สตูดิโอ จํากัด จัดร่ วมกับ บริ ษทั กันต
นา กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งภายในงานได้รวบรวมความบันเทิงในหลายรู ปแบบเข้าไว้ดว้ ยกัน เช่น
ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม ของเล่น ของสะสมต่าง ๆ รวมถึงมีโชว์ต่างๆ อย่างมวยปลํ้า
คอนเสิ ร์ต รวมถึงการประกวดคอสเพลย์
คุณชาญวิทย์ วิทยสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการจัดงาน Thailand Comic Con 2014 อธิบายถึง
งานว่า เป็ นการรวบรวมวัฒนธรรมป๊ อป (Pop Culture) เป็ นจํานวนมาก ได้แก่ ภาพยนตร์ ,
ภาพยนตร์ แอนิ เมชั่น เกม คอมิ ค ของเล่นและของสะสม โดยจะทําการจัดงานบริ เวณลาน
อเนกประสงค์ 2 แห่ ง ของห้างสยามพารากอนได้แก่ ลานปาร์ คพารากอน และรอยัลพารากอน
ฮอลล์ สําหรับจัดงานในแต่ละส่ วน นอกจากนี้ ยงั มีการจัดงาน Matching Business ภายในงาน เพื่อ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจในส่ วนของวัฒนธรรมดังกล่าวอีกด้วย
กิจกรรมเด่นของงาน Thailand Comic Con 2014 มีดว้ ยกันหลายอย่าง คือ การเปิ ดตัววง
เกิ ร์ลกรุ๊ ปชื่ อดังจากญี่ปุ่น "คาเมนไรเดอร์ เกิร์ล" ครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันมวย
ปลํ้า ระดับตํานาน NJPL จากประเทศญี่ปุ่น การประกวดคอสเพลย์ และคอสเพลย์เด็ก กิจกรรม
แข่งขันมูฟวี่มาราธอน รวมทั้งชม Trailer จากภาพยนตร์ และภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ชั้นนํา เช่น 300
ภาค 2 , ก็อตซิลล่า 2014 รวมถึงภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ตอนจบของโดราเอมอน Stand by me เป็ นต้น
(Tenten, 2556)
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ภาพที่ 4.1 เกิกิร์ลกรุ๊ ปชื่อดังั จากญี่ปุ่น "คคาเมนไรเดอร์ร์ เกิร์ล"
ภาย ในงานนั้นมี สิน ค้า ที่ เ กี่ ย ววข้อ งกับ ภาพพยนตร์ แ อนิเมชั่น จํา หน่ าายอย่า งมากมมาย สิ่ ง ที่
ม ้ อนั้นมี 2 อย่
อ างด้วยกันคือ
ผูบ้ ริ โภคนิยมซื
1) โมเดล หรื อ Plastiic Model Kitss ส่ วนมากใช้ว้ สั ดุเป็ นพลาาสติก แยกเป็ นชิ
น ้นส่ วน
ต้องนํามาประกอบ และทําสี เอง

ภาพที่ 4.2 ตัวั อย่าง Modeel Plastic Kitss เรื อ Going Merry
M จากภาพยนตร์แอนิเเมชัน่ ชุด Onee Piece
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2) ฟิ กเกกอร์ (Figure)) คือของเล่นของสะสมที
ข
ทํ่ทาํ สําเร็ จมาอยูยู่ แล้ว ไม่จาํ เป็ปนต้องไป
ประกอบ นิยมซื้อไปตั้งโชชว์ หรื อจัดท่าทางต่างๆ เพือความสวยงา
่อ
าม

ภาพที่ 4.3 ตัวั อย่าง Figure มิคุ (Miku) ตัวละครจากโปรแกรม Voolcaloid
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ภาพที่ 4.4 ภภาพตัวอย่างขอองเล่น ของสสะสม ที่นาํ มาแสดง และจัดจําหน่ายภายยในงาน
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จากการเข้าร่ วมงานดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การบันทึกผลการวิจยั ลงในแบบสังเกต ซึ่ งนํามา
จากกรอบมโนทัศน์ “SPEAKING” ของไฮมส์ โดยมีผลการวิจยั ดังนี้
1) Setting หรื อ Scene (S) คือสภาวะของเหตุการณ์ที่ถูกกําหนดโดยเวลา สถานที่
เกิดเหตุ หรื อฉากที่มีการกระทําเกิดขึ้น ในการจัดงาน Thailand Comic Con 2014 นี้ จัดขึ้นที่สยาม
พารากอน ซึ่งใช้สถานที่จดั งาน 2 บริ เวณด้วยกัน คือปาร์คพารากอน และรอยัลพารากอน ฮอลล์ 1-3
ซึ่งทั้งสองแห่งนี้มีลกั ษณะการจัดงานที่ต่างกัน
บริ เ วณรอยัล พารากอน ฮอลล์ (Royal
Paragon
Hall) ตั้ง อยู่บ นชั้น 5
ห้างสรรพสิ นค้าสยามพารากอน ด้วยสถานที่ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งเทพมหานคร สามารถเดินทางด้วย
รถไฟฟ้ า BTS และสกายวอร์ กตรงเข้าสู่ ตวั ห้างสะดวกสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมงาน และผูจ้ ดั แสดงงาน
รวมถึงสะดวกสําหรับผูจ้ ดั แสดงงานที่มาจากต่างประเทศ เนื่ องจากใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที
จากสนามบินสุ วรรณภูมิ สถานที่จดั งานนี้ ประกอบไปด้วยห้องใหญ่ 3 ส่ วน รวมพื้นที่ 7,100 ตาราง
เมตร มี ห้ อ งประชุ ม สํ า หรั บ คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ วี ไ อพี และพื้ น ที่ ร องรั บ การจัด งานตามรู ป แบบที่
หลากหลาย
ภายในงานประกอบไปด้ว ยคู ห าจัด แสดงงานของผูจ้ ัด แสดง โดยแต่ ล ะคู ห ามี
ลักษณะตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสิ นค้า ภายในพื้นที่มีป้ายชื่อผูร้ ่ วมแสดงงานติด
อยูต่ ามคูหาแสดงสิ นค้า ซึ่ งแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรม และการจําหน่ายสิ นค้าที่แตกต่างกัน ประกอบ
ไปด้วย
(1) Exhibition การจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย Toy Exhibition นิ ทรรศการ
ของเล่น, Collectable Exhibition นิทรรศการของสะสม, Character Exhibition นิทรรศการตัวละคร
ที่มีชื่อเสี ยงจากภาพยนตร์ ภาพยนต์แอนิเมชัน่ เกม หรื อการ์ตูน
(2) Hobby and Toy ประกอบไปด้วยร้านค้าที่นาํ สิ นค้าประเภทโมเดล หรื อฟิ ก
เกอร์ มาจัดจําหน่ าย รวมถึงชมรมต่าง ๆ ที่รวบรวมของเล่น ของสะสม ซึ่ งถือว่าเป็ นงานอดิ เรก
นํามาจัดแสด
(3) Comic and Book ประกอบด้วยร้านค้าที่นาํ สิ นค้าประเภทหนังสื อนิ ยาย
การ์ตูนหรื อมังงะ นํามาจัดจําหน่าย
(4) Games ภายในงานมีบริ ษทั เกมหลายประเภทมาจัดแสดง ซึ่ งสามารถ
จําแนกได้ดงั นี้ เกมประเภทออนไลน์ เกมสําหรับเล่นกับคอมพิวเตอร์ (PC Game) เกมสําหรับเล่น
กับเครื่ องคอนโซล (Console Game) เกมสําหรับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Game) และการ์ดเกม
(5) Entertainment ประกอบไปด้วยภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ คอนเสิ ร์ต
และรายการโทรทัศน์ รวมถึงการประกวด Cosplay

72
(6) Miscellaneou
M
us คือคูหาจัดแสดงสิ
แ
นค้าและ/หรื อบริ กการเบ็ดเตล็ด เช่
เ นการมี
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาโชว์ตัตวั แจกลายเซ็ซน ทํากิจกรรมมกับกลุ่มแฟนนคลับ

ภาพที่ 4.5 ตัวั อย่างกิจกรรรม และการจัดั งานภายในงงาน Thailandd Comic Con 2014
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ภาพที่ 4.5 (ตต่อ)
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ภาพที่ 4.5 (ตต่อ)
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2) Participation
P
(P) คือ ผูร้ ่ วมมกระทํา ใครเป็ป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ใครเป็ นผูร้ ่ วมป ระกอบด้วยใครบ้าง
ในงาน Thailland Comic Con
C 2014 นี้ มี ผสู ้ นใจเข้าร่ วมออกแสดงงสิ นค้าเป็ นจําานวนมาก มี
รายละเอียดดัดังนี้

ภาพที่ 4.6 รายชื่อและตําแหน่
แ งร้านค้าที่นาํ สิ นค้า แลละ/หรื อบริ การมาจั
า ดแสดงง
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ภาพที่ 4.6 (ตต่อ)
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ภาพที่ 4.6 (ตต่อ)
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ภาพที่ 4.11
4

ภาพที่ 4.6 (ต่ต่อ)
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3) End (E) คือวัตถุประสงค์ของงาน สําหรับงาน Thailand Comic Con 2014 มี
วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน คือการต้องการรวบรวมนํากลุ่มแฟนของวัฒนธรรมป๊ อปต่าง ๆ เข้า
ไว้ดว้ ยกัน มีการพบปะกันของแฟนจากสังคมเสมือนต่างๆ (Community) นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาส
ให้สินค้า ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกมใหม่ ๆ ได้เปิ ดตัวภายในงาน รวมถึงการพบปะเหล่า
คนดัง คนมีชื่อเสี ยงในวงการได้อย่างใกล้ชิด
4) Act sequence (A) คือการเรี ยงลําดับกิจกรรมใดมาก่อนและหลัง กระทําอะไร
และกระทําอย่างไร ในงาน Thailand Comic Con 2014 นี้มีกิจกรรมหลายอย่าง แบ่งเป็ น กิจกรรม
บนเวทีกลาง ได้แก่คอนเสิ ร์ตจากศิลปิ นวงคาเมน ไรเดอร์ เกิร์ล,วง Yumeniru Adolescence,การ
แสดงตัวจากนักมวยปลํ้า New Japan Pro-Wrestling ที่มีหน้ากากเสื อเป็ นตัวเด่น และกิจกรรมแจก
ของรางวัลให้กับผูเ้ ข้าร่ วมงาน ส่ วนกิ จกรรมส่ วนของเวที Panal เป็ นการพูดคุ ย เชิ งแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ และแนะนําสิ นค้า รวมถึงเปิ ดตัวภาพยนต์เรื่ องใหม่ ๆ พูดคุยถึงรายละเอียด ซึ่ งจะมี
บุคคลผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มาร่ วมพูดคุย เช่ น Zawachi แม่มดแห่ งวงการแต่งหน้า ที่มี
ความสามารถในการแต่งหน้าประดุจร่ ายมนต์ สามารถแต่งหน้าให้เหมือนบุคคลใดก็ได้ หรื อการ
พูดคุยกับคุณShiji Hashimoto รองประธานบริ ษทั Square Enix มีผลงานเกมชื่อดังอย่าง Final
Fantasy,Kingdom Hearts ที่มาบอกเล่าประสบการณ์การทําเกม รวมถึงตอบคําถามต่าง ๆ กับแฟนๆ
อย่างเป็ นกันเอง เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมการแข่งขัน Movie Marathon หรื อดูหนังมาราธอน เป็ นการแข่งขัน
ดูภาพยนตร์ เรื่ อง X-Men ตั้งแต่ภาคแรก และตอบคําถาม เพื่อชิงรางวัลเข้าร่ วมเทศกาลหนัง และ
กระทบไหล่ดาราชื่อดังอย่าง Hugh Jackman ผูท้ ี่รับบทแสดงเป็ น Wolverine ในภาพยนตร์เรื่ อง XMen
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5) Key (K) คือ กุญแจการสื่ อสาร บ่งชี้ ดว้ ยนํ้าเสี ยง สี หน้า ท่าทาง อารมณ์
สัญลักษณ์ในการสื่ อความหมาย ภายในงาน Thailand Comic Con มีกุญแจการสื่ อสารมากมาย ที่
เห็นได้ชดั เจน คือการแต่งกายเลียนแบบ หรื อการแต่งคอสเพลย์ (Cosplay) ที่มีผคู ้ นให้ความสนใจ
แต่งกายเลียนแบบมาร่ วมงานมากมาย มีท้ งั ที่แต่งกายเข้าประกวด และไม่เข้าประกวด แต่งกายมา
ร่ วมงานเพื่อความสนุ กสนาน อีกสิ่ งหนึ่ งที่สามารถบ่งชี้ ว่าบุคคลใดเข้าข่ายกลุ่มที่เป็ นโอตาคุ คือ
ลักษณะการแต่งกาย และลักษณะการใช้คาํ พูดในการสนทนา การแต่งกายของโอตาคุบางคนนั้นมี
รู ปแบบที่แปลกตา แตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจน อย่างเช่นการใส่ เสื้ อผ้าที่ไม่เข้าชุดกัน สวมเสื้ อ
แจ็คเก็ตแขนยาว ไว้ใสกางเกงยีน ส์ เอวสู ง ใส่ ถุงมื อหนังสี ดาํ ส่ วนลักษณะการใช้คาํ พูดในการ
สนทนานั้น คําพูดบางคําเป็ นคําที่ไม่คุน้ หู สําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ติดตามชมภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ เล่นเกม
หรื ออ่านการ์ตูน ทําให้ในบางครั้งอาจไม่เข้าใจในบทสนทนา
6) Instrumentality (I) คือ ช่องทางการสื่ อสาร ภาษาเฉพาะวงการ ภาษาถิ่น ใช้การ
สื่ อความหมายผ่านสื่ อใดและอย่างไร จากการสังเกตครั้ งนี้ พบว่ากลุ่มโอตาคุ น้ ันจะใช้ภาษาที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ที่รู้ความหมายกันเฉพาะกลุ่ม โดยใช้คาํ ศัพท์ที่มาจากภาพยนต์แอนิ เมชัน่ เกม หรื อ
การ์ตูน
คําว่า ซึ น มาจากคําว่า ซึ นเดเระ แปลว่า อาการที่ปากไม่ตรงกับใจ หากใช้ในกลุ่ม
เพื่อน ก็จะใช้ในบริ บทดังกล่าว เช่น “อย่ามาซึน” คือ อย่าทําอาการปากไม่ตรงกับใจ
คําว่า เลเวลอัพ หรื อ Level up คือระดับประสบการณ์เพิ่มขึ้น เช่น “วันนี้พูดคุยกับคนในร้าน
ขายโมเดล รู ้วา่ ต้องต่ออย่างไร เลเวลอัพแล้ว” คือการได้พดู คุยกับผูร้ ู ้ ทําให้ตนเองเพิ่มความสามารถ
ได้อีกขั้น
คําว่า โมเอะ หรื อ Moe แปลว่าน่ารัก ใช้กบั การชื่นชมสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ ง ส่ วนใหญ่ใช้กบั ผูห้ ญิง เช่นของเล่นชิ้นนี้ โมเอะมาก คือ ของเล่นชิ้นนี้ มีความน่ารักมาก
หรื อ ผูห้ ญิงคนนั้นดูโมเอะ คือ ผูห้ ญิงคนนั้นน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น
คําว่า โลลิคอน หรื อ Lolicon เป็ นอาการชอบเด็กผูห้ ญิง ที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี
เช่น “เธอชอบเด็กคอสเพลย์คนนั้นหรอ เป็ นพวกโลลิคอนหล่ะสิ ”
ซึ่ งคําศัพ ท์เหล่ านี้ หากเป็ นผูท้ ี่ ไ ม่เคยชมภาพยนต์แอนิ เมชั่น เล่ นเกม หรื ออ่าน
การ์ตูนมาก่อน จะทําให้ไม่คุน้ เคย และคุยกับคนกลุ่มนี้ไม่รู้เรื่ อง
7 ) Norm of communication (N) คือบรรทัดฐานทางการสื่ อสารที่มีปฏิสมั พันธ์กนั
และกัน เป็ นการแสดงออกซึ่ งความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูร้ ่ วมการกระทําด้วยกัน ในการ
ตีความสายสัมพันธ์ดงั กล่าว ต้องอาศัยวัฒนธรรมของผูเ้ ข้าร่ วมกระทําเข้าช่วยด้วย ในการสังเกตครั้ง
นี้ ผูว้ ิจยั พบว่า การแสดงออก และการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมภายในงานนั้น กลุ่มโอตาคุจะมีการ
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แสดงออกที่คล้ายๆ กัน เหมือนเป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน เช่น การชมคอนเสิ ร์ตของวงคาเมน ไรเดอร์
เกิร์ล มีกลุ่มโอตาคุจาํ นวนมากรับชมอยู่ดา้ นหน้าเวที กลุ่มโอตาคุเหล่านี้ มีการแต่งตัวที่คล้ายๆ กัน
คือสวมเสื้ อยืดสี ขาว หรื อเสื้ อยืดลายการ์ ตูน สวมกางเกงยีนส์ มีผา้ ผูไ้ ว้บริ เวณหน้าผาก ถือแท่งไฟ
กระพริ บไว้ ที่สาํ คัญคือมีท่าเต้นที่เหมือนกัน ทั้งที่จริ งแล้วกลุ่มโอตาคุเหล่านั้นไม่ได้รู้จกั กัน ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั มองว่าท่าเต้น และจังหวะการออกเสี ยงเหล่านี้ มาจากการเสพสื่ อในลักษณะเดียวกันของกลุ่ม
โอตาคุ นัน่ คือ สื่ อภาพยนต์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
8) Genre (G) คือ ประเภทผลงาน เป็ นประเภทของกิจกรรมและถ้อยคําที่ใช้
สื่ อสาร ซึ่งมีชื่อเรี ยกเฉพาะ ในงาน Thailand Comic Con 2014 นี้ มีการประกวดที่โดดเด่น นัน่ คือ
การประกวดคอสเพลย์ (Cosplay) คือการแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากภาพยนต์แอนิ เมชัน่ เกม
การ์ตูน ที่ตนเองชื่นชอบ และแสดงความสามารถพิเศษบนเวทีให้คณะกรรมการผูต้ ดั สิ นชม เช่นการ
ร้องเพลงประกอบภาพยนต์แอนิ เมชัน่ ที่ตนเองแต่งกายเลียนแบบมา การแสดงท่าทางต่าง ๆ สวม
บทบาทตามตัวละครที่ตนเองแต่งกายเลียนแบบ เป็ นต้น ซึ่ งการประกวดมี 3 ประเภทคือ ประเภท
เด็ก ประเภทเดี่ยว และประเภททีม ซึ่งประเภทเดี่ยว และประเภททีมนั้นไม่จาํ กัดอายุและเพศ
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นอกจากการสังเกตภายในงาน Thailand Comic Con 2014 แล้วนั้น ผูว้ ิจยั ยังได้ขอ้ มูลที่
น่าสนใจในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Group
Interview)เกี่ยวกับการรู ปแบบการดําเนินชีวติ ของกลุ่มโอตาคุ ซึ่งมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
การสนทนาแบบกลุ่ม (Group Interview) แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม แบ่งตามรายได้ต่อเดือนที่
ได้รับดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท จํานวน 6 คน ได้แก่
1) คุณณิ ชณันทน์ เนตรจอมไพร กําลังศึกษาอยูป่ ี 3 มหาวิทยาลัยลาดกระบัง ซึ่ ง
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ มีความสนใจทางด้านการออกแบบตัวละคร ชอบชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ อ่าน
หนังสื อการ์ตูน
2) คุณตฤณวัตร ดําเนิ นศิลป์ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุ นนั ทา ทางด้านการทําแอนิ เมชัน่ เป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในการทําภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และ
การวาดรู ป ออกแบบตัวละคร
3) คุณกิตติพงศ์ อุดมพิทกั ษ์ กําลังศึกษาอยู่ปี 3 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ
ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเกม สนใจในการออกแบบตัวละคร
4) คุณสรธร ขําแก้ว จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุ นนั ทา ทางด้านการทําแอนิเมชัน่ เป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในการทําภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และการวาด
รู ป ออกแบบตัวละคร
5) คุณวนัส แก้วดีอษั ฎาวุธ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุ นนั ทา ทางด้านภาพยนตร์ มีความสนใจในการทําภาพยนตร์ และภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ชอบ
เก็บสะสมแผ่นซีดีภาพยนตร์ต่างๆ
6) คุณณัฐวัฒน์ ทองมานะเสถียร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ทางด้าน
ศิลปะ และการออกแบบ มีความสนใจด้านงานปั้ น และชอบเก็บสะสมฟิ กเกอร์ ต่าง ๆ รวมถึงปั้ น
ฟิ กเกอร์ข้ ึนมาเองหากมีตวั ละครที่อยากได้มาก แต่ไม่มีบริ ษทั ใดผลิตออกจําหน่าย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท จํานวน 7 คน ได้แก่
1) คุณณัชพล ฐิ ตินันทกร ชื่ นชอบในการออกแบบตัวละคร ทํางานเป็ นศิลปิ น
ดิจิตอล (Digital Artist) ให้กบั บริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด ชอบดูภาพยนตร์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน่
2) คุณอลงกต ถึงแก้ว ชื่นชอบในการออกแบบตัวละคร ทํางานเป็ นศิลปิ นดิจิตอล
(Digital Artist) ให้กบั บริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด เป็ นนักสะสมฟิ กเกอร์ และเกมเมอร์ ชอบเล่นเกม
และอ่านการ์ตูน

85
3) คุณสันติภาพ ธรรมแท้ ทํางานเกี่ยวกับละคร และภาพยนตร์ รวมถึงภาพยนตร์
แอนิ เมชัน่ ชื่นชอบในการเก็บสะสมแผ่นภาพยนตร์ และภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ รวมถึงโปสเตอร์ ต่าง
ๆ
4) คุณอรรถกร อ่อนน้อมดี ทํางานเป็ นศิลปิ นดิจิตอล (Digital Artist) ให้กบั บริ ษทั
สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด ชื่นชอบในการเขียนภาพวิว (Background) และการออกแบบตัวละคร ชอบเล่น
เกม และชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่
5) คุณเอกพจน์ นภาโชติ ศิลปิ นดิจิตอล (Digital Artist) ให้กบั บริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์
จํากัด ชอบออกแบบตัวละครประเภทสัตว์ประหลาด มี ความคิ ด เป็ นตัวของตัวเองสู ง ชอบชม
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่
6) คุณดารายา บัวทอง ชื่นชอบภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ เป็ นอย่างมาก มีงานอดิเรกคือ
วาดรู ปการ์ตูน สะสมตุก๊ ตาหมา มีความฝันว่าอยากทํางานด้านแอนิเมชัน่ หรื อการออกแบบ
7) คุณฐาปนิก แก้วผลึก เป็ นศิลปิ นปั้ น 3D (3D Modeling) สะสมฟิ กเกอร์ จาก
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่ชื่นชอบ ชอบชมภาพยนตร์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน่
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีรายได้ระหว่าง 25,000 – 60,000 บาท จํานวน 6 คน ได้แก่
1) คุณพีรศักดิ์ เสนาลัย ทํางานเป็ นศิลปิ นดิจิตอล (Digital Artist) ให้กบั บริ ษทั
สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด เป็ นผูท้ ี่คลัง่ ไคล้ไอดอล (Idol) จากประเทศญี่ปุ่น และชื่นชอบการเล่นเกมอย่าง
มาก
2) คุณสกาล ศรี สุวรรณ ศิลปิ นดิจิตอล (Digital Artist) อันดับต้น ๆ ของโลก มี
ชื่อเสี ยงในวงการ Digital Artist เป็ นผูอ้ อกแบบตัวละครให้กบั เกม และภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ รวมถึง
ยังเป็ นผูก้ ่อตั้งบริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด เป็ นนักสะสมโมเดล (Plastic Model Kits) อีกด้วย
3) คุณสุ ริยกาล กิจสําเร็ จ ศิลปิ นดิจิตอล (Digital Artist) บริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด
เป็ นผูท้ ี่ ชื่นชอบการเล่นเกม ถึ งขั้นคลัง่ ใคล้ หากมี เกมใหม่ ๆ ออกจําหน่ ายจะต้องไปซื้ อวันแรก
เท่านั้น
4) คุณสราวุธ อสรนุวรรธน์ ศิลปิ นดิจิตอล (Digital Artist) บริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์
จํากัด เป็ นผูช้ ื่นชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ประเภทกีฬา โดยเฉพาะบาสเก็ตบอล และยังสะสมสิ นค้าที่
เกี่ยวกับบาสเก็ตบอล เช่นเสื้ อทีม รองเท้า เป็ นต้น
5) คุณณัฐพล เพชรไทย ศิลปิ นดิจิตอล (Digital Artist) บริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด
เป็ นผูท้ ี่คลัง่ ใคล้การเล่นเกมประเภทออนไลน์ (MMO RPG) เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ยงั ชอบการ
เล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ (Game Application) ต่างๆ อีกด้วย
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6) คุ ณ วสุ สุ น ทรกิ ติ
ทํา งานเกี่ ย วกับ ภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น โดยตรง (Lead
Animator) ชื่นชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เป็ นพื้นฐานเดิมอยูแ่ ล้ว จึงทําให้เลือกทํางานสายนี้ นอกจาก
ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เพื่อความบันเทิงแล้ว ยังถือเป็ นการเรี ยนรู ้งานต่างๆ ไปในตัวด้วย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในสาย
งานที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ตูน จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1) คุณกานต์ ศุภบรรพต กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด ทําธุ รกิ จ
เกี่ยวกับการบริ การวาดรู ปภาพประกอบ (Digital Painting) ให้กบั ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม รวมถึง
การตูน และยังออกแบบตัวละครต่าง ๆ คุณกานต์มีความสนใจทางด้านภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม
และการ์ ตูนตั้งแต่เด็ก ทําให้สนใจธุ รกิ จประเภทนี้ รวมถึงมีพนั ธมิตรทางธุ รกิ จในวงการนี้ อย่าง
มากมาย
2) คุณภานุ พงษ์ องค์คุณารั กษ์ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ไซคอม อะมิวส์ เม้นท์
จํากัด รับช่วงต่อธุรกิจจากคุณพ่อ ที่มีธุรกิจให้บริ การตูเ้ กมตามห้างสรรพสิ นค้า ต่อมาขยายธุรกิจมา
เป็ นตัวแทนประเทศไทย จัดจําหน่ ายแผ่นเกม จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการตลาด รวมถึ งดูแลด้าน
ลิขสิ ทธิ์ของค่ายเกมชื่อดังต่างๆ เช่น Capcom , Ubisoft เป็ นต้น
3) คุณ Danny Choo ผูบ้ ริ หารบริ ษทั Mirai Inc. ในประเทศญี่ปุ่น ชื่ นชอบ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ และตัวละครต่าง ๆ จากฝั่งญี่ปุ่นมาก จึงทําธุ รกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
รวมถึงทํารายการที่เป็ นการเผยแพร่ วฒั นธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่ อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อฟรี ทีวีในประเทศ
ญี่ปุ่น หรื อสื่ อออนไลน์ อย่าง YouTube รวมถึงเป็ นทูตวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็ นตัวแทน
เผยแพร่ วฒั นธรรมญี่ปุ่น เป็ นวิทยากรไปบรรยายทัว่ โลก
จากการสังเกตภายในงาน Thailand Comic con 2014 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Group Interview) ผูว้ ิจยั ใช้ทฤษฎี AIOs เพื่อเป็ นแนวทางใน
การรายงานผลการวิจยั ซึ่งผูว้ ิจยั พบว่ารู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ตามทฤษฎี AIOs ของกลุ่มโอตาคุน้ นั
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้าน Activities หรื อ กิจกรรม - กิจกรรมหลักของกลุ่มโอตาคุน้ นั คือการชม
ภาพยนต์แอนิ เมชัน่ การเล่นเกม และอ่านการ์ตูน รวมถึงการสะสมของเล่น ของสะสมต่าง ๆ ตามที่
ตนเองสนใจ มีการออกไปร่ วมกิ จกรรมบ้าง การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนั้น กลุ่มโอตาคุถือว่าเป็ น
กลุ่มที่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่มีความคลั้งใคล้เป็ นพื้นฐานอยู่แล้ว ซึ่ ง
กิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม โอตาคุ ชื่ น ชอบ คื อ การเข้า ร่ ว มงานที่ มี ก ารพบปะกับ กลุ่ ม เพื่ อ นที่ มี ค วามชอบ
เหมื อ นกัน มี กิ จ กรรมหลากหลาย เช่ น ชมคอนเสิ ร์ ต การเต้น การส่ ง เสี ย งร้ อ งเข้า จัง หวะอย่า ง
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กระตือรื อร้น การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร (Cosplay) รวมถึงการหาซื้ อสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูน
“ใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสื อ เป็ นหนังสื อประเภท
มังหงะ หรื อการ์ตูน มีอ่านนิยาย วรรณกรรม และพ็อกเก็ตบุค๊ ควบคู่ไปด้วย ถ้ามี
เวลาว่างจริ งๆ ก็จะชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซึ่งหากได้ชมจะใช้เวลาประมาณ 5-6
ชัว่ โมง” วนัส แก้วดีอษั ฎาวุธ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2014)
“ตนเองต้อ งทํา งานอยู่ ห น้า จอคอมพิ ว เตอร์ ท้ ัง วัน การพัก ผ่ อ นจึ ง
อยากจะหนี จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสิ่ งที่เลือกทําคือการต่อโมเดล ส่ วน
ใหญ่ก็หาซื้ อตามร้านค้า หากมีงานก็จะไปดูว่ามีรุ่นพิเศษ หรื อราคาพิเศษหรื อ
เปล่า ถ้ามีกจ็ ะรี บไปซื้อ” สกาล ศรี สุวรรณ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2014)
“หากมีเวลาว่าง ก็จะเล่นเกม อ่านหนังสื อการ์ตูน ดูภาพยนตร์แอนิเมชัน่
และที่ ใ ช้เ วลาอยู่กับ มัน มากที่ สุ ด คื อ ของเล่ น ของสะสม ชอบนั่ง ดู นั่ง ชม
บ่อยครั้งที่นาํ ออกมาจัดเป็ นท่าต่างๆ ให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น” กานต์ ศุภบรรพต
(สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2014)
2) ด้าน Interest หรื อ ความสนใจ ความสนใจตามความหมายในทฤษฎี AIOs นี้
หมายถึง ความสนใจในบางวัตถุประสงค์ บางสถานการณ์ หรื อบางเรื่ องซึ่งมีระดับของความตื่นเต้น
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเอาในใส่ เป็ นพิเศษ หรื อความเอาใจใส่ แบบต่อเนื่อง ซึ่ งความสนใจของกลุ่ม
โอตาคุน้ นั เกี่ยวเนื่ องมากจากกิจกรรมที่กลุ่มโอตาคุชื่นชอบ นั่นคือภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม และ
การ์ ตูน จึ งทําให้กิจกรรม นํามาซึ่ งความสนใจเป็ นพิเศษ ดังเช่ นการประกวดคอสเพลย์ การฟั ง
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิบอกเล่าประสบการณ์ในส่ วนเวที Panal ภายในงาน Thailand
Comic Con 2014 เป็ นต้น
“ผมชอบการต่ อ โมเดล แต่ ที่ ส นใจเป็ นพิ เ ศษจะเป็ นโมเดลประเภท
หุ่ นยนต์ รถถัง เรื อ ยานอวกาศ พวกนี้ ผมได้รับแรงจูงใจมาจากการเล่นเกม และ
ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทั้งนั้น” สกาล ศรี สุวรรณ (สัมภาษณ์,11 มีนาคม 2014)
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“ผมสนใจเพลงประกอบภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ พอได้ยินเพลงประกอบ
ภาพยนต์แอนิ เมชัน่ บ่อย ๆ จะสามารถจําเนื้ อเรื่ อง เรื่ องราว รวมถึงลักษณะเด่น
ของตัวละครในเรื่ อง เมื่อนําเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ มาฟั งอีกครั้ง ทํา
ให้สามารถคิ ด ถึ ง เรื่ อ งราวในเรื่ อ งได้” วสุ สุ น ทรกิ ติ (สัม ภาษณ์ ,11 มี น าคม
2014)
“สนใจเกี่ยวกับเกมมาก เป็ นคนชอบเล่นเกมหลากหลายแนว หากมีเกม
ใหม่ออกขาย จะต้องรี บไปหาซื้ อมาเล่นเป็ นคนแรกให้ได้” สุ ริยกาล กิจสําเร็ จ
(สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2014)
“ผมสนใจทางด้า นศิ ลปะ พอเราได้เ ล่ น เกม หรื อ ชมภาพยนตร์ แ อนิ
เมชั่น ก็จะเอาตัวละครที่ ชอบมาวาด มาสร้ างเรื่ องราวในแบบเราเอง” ณัฐพล
เพชรไทย (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2014)
3) ด้าน Opinion หรื อความคิดเห็ น เป็ น “คําตอบ” ของแต่ละบุ คคลในการ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่เกิดขึ้น ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ น “คําถาม” ในลักษณะการตีความ ความคาดหวัง
และการประเมินผล เช่น ความคาดหวังเหตุการณ์ในอนาคต และการประเมินผลดีและผลเสี ย ซึ่ ง
จากการวิจยั ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Group
Interview) นั้น ผูว้ ิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มนั้น ยังไม่เข้าใจความหมายของโอตาคุ
และยังติดภาพลักษณ์เชิ งลบของโอตาคุ คิดว่าคนที่เป็ นโอตาคุมีลกั ษณะชอบการอยู่คนเดียว ไม่มี
สังคม พูดคุยด้วยไม่รู้เรื่ อง หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้อธิ บายความหมายที่แท้จริ งของคําว่าโอตาคุให้ฟังนั้น
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็ นโอตาคุ หรื อแฟนพันธ์แท้ของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม
หรื อการ์ตูนที่ตนเองชื่นชอบ สามารถรู ้ถึงเรื่ องราวที่เกิดขึ้น รวมทั้งตัวละครทั้งหมด
“ผมคิดว่า ผมไม่ใช่ โอตาคุ เพราะโอตาคุในความคิดผม ต้องอ้วน ใส่
แว่น เนิ ร์ด ไม่ มีสังคม พฤติ กรรมแปลก ๆ แต่ งตัว แปลก ๆ ผมว่าผมไม่ เ ป็ น
แน่ๆ” ณัฐพล เพชรไทย (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
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จากความหมายของโอตาคุ ไ ม่ ไ ด้มี ค วามหมายไปในเชิ ง ลบ แต่ ห ากเป็ นภาพลัก ษณ์ ที่
สะท้อนออกมาจากภายนอก เช่นการแต่งตัว การสนทนา ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้น ทางด้าน
ผูบ้ ริ หาร จะมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถแยกแยะออกได้ ระหว่างความหมาย และภาพลักษณ์
“ผมคิดว่าผมเป็ นโอตาคุนะ ก็ไม่ได้เสี ยหายอะไร เราทํางานได้ สื่ อสาร
ได้ หาเงิ นได้ การเป็ นแฟนสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ติดเกม อ่านการ์ ตูน ก็ไม่เห็ นแปลก
อย่า งน้อ ยเราประสบความสํา เร็ จ ก็ ท าํ ให้ภ าพลัก ษณ์ ข องโอตาคุ ดู ดี ข้ ึ น บ้า ง
นิดนึงก็ยงั ดี” กานต์ ศุภบรรพต (สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2557)
“ผมนี่ แหละโอตาคุ ผมทํางานเกี่ ยวกับแอนิ เมชั่นโดยตรง เป็ น Lead
Animator ก็ตอ้ งดู พวกนี้ เพื่อศึ กษา แล้วผมก็ชอบอยู่แ ล้ว ดู ไม่เ บื่ อ แถมยังได้
เรี ยนรู ้งานไปในตัว” วสุ สุ นทรกิติ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
อีกความคิดเห็นหนึ่ งที่ทุกคนในการสนทนากลุ่ม (Group Interview) เห็นตรงกัน นัน่ คือ
ประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซึ่ งเห็นพ้องต้องกันว่าวัฒนธรรมที่แฝงมากับสื่ อภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
เกม หรื อการ์ ตูนนั้น ขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทยที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั ทําให้สื่อเหล่านี้ ยงั ไม่เป็ นที่
ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ซึ่ งบางครั้งยังกล่าวโทษสิ่ งเหล่านี้ ว่าเป็ นอบายมุขอย่างหนึ่ ง
จึงเป็ นเหตุทาํ ให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเท่าที่ควร
“ผมเคยซื้ อนิ ตยสาร เกี่ ยวกับแอนิ เมชัน่ เล่มหนึ่ ง ซึ่ งหน้าปกก็เป็ นรู ป
ผูห้ ญิ ง ใส่ ชุ ด รั ด รู ป หน่ อ ย พอผูใ้ หญ่ ที่ บ ้า นเห็ น ผมก็ โ ดนต่ อ ว่ า ทัน ที ว่ า ซื้ อ
หนังสื อการ์ ตูนมาทําไม แถมโป๊ อีก ผมยังไม่ทนั อธิ บายเลยว่ามันเป็ นหนังสื อ
สอนทําแอนิเมชัน่ ” วสุ สุ นทรกิติ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
“ยกตัวอย่างครอบครัวของผม ผมทํางานเป็ นศิลปิ นวาดภาพ ก็ตอ้ งซื้ อ
หนังสื อเกี่ยวกับศิลปะ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรู ปตัวการ์ ตูน ทางครอบครัวก็จะต่อว่า
และเห็นเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องของเด็กๆ ไร้สาระ” สุ ริยกาล กิจสําเร็ จ (สัมภาษณ์, 11
มีนาคม 2557)
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“ผมยอมรั บ ว่ า ผมโหลดภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่น แบบไม่ มี ลิ ขสิ ท ธิ์ มาดู
เพราะของที่ฉายตามฟรี ทีวี บางครั้งมันเซ็นเซอร์ แบบไร้เหตุผลไปหน่ อย ทําให้
ผมรําคาญ” สราวุธ อสรนุวรรธน์ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
“ผมทํางานด้านการออกแบบตัวละครนี้ มาประมาณ 15 ปี งานผมส่ วน
ใหญ่แล้วก็จะเอาไปใช้ในเกม หรื อแอนิ เมชัน่ หากศึกษาด้านนี้ กนั จริ ง ๆ แล้ว
มัน เป็ นศาสตร์ ที่ ลึ ก มาก ใช้เ วลาเรี ย นรู ้ กัน อยู่ห ลายปี อยากให้ค นที่ ต่ อ ต้า น
หรื อไม่ยอมรับลองทําความเข้าใจดู” สกาล ศรี สุวรรณ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม
2557)
จากข้อมูลทั้งหมด ผูว้ ิจยั ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มโอตาคุได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1) โอตาคุนกั สะสม
โอตาคุกลุ่มนี้ จะสนใจของเล่น ของสะสม และของลดราคา เป็ นอย่างมาก เมื่อเจอ
สิ่ งของที่ถูกใจ จะหยุดดู และสอบถามเกี่ยวกับสิ นค้าอย่างละเอียดกับทางร้านค้า หรื อผูท้ ี่มาออกบูธ
ซึ่ งในแต่ละวัน แต่ละร้านจะมีการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน เช่ นวันแรกลด 30 เปอร์ เซ็นต์
วันที่สองลด 50 เปอร์ เซ็นต์ และวันที่สาม ซื้อสามชิ้นฟรี หนึ่ งชิ้น เป็ นต้น นี่เป็ นสิ่ งที่สามารถใช้เป็ น
กลยุทธดึงดูดกลุ่มโอตาคุนกั สะสมเหล่านี้ ได้ดีมาก หากช่วงไหนมีโปรโมชัน่ ที่ดี ถูกใจ จะมีการต่อ
แถวซื้ อ รอคิวหลายชัว่ โมง โอตาคุกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่มีกาํ ลังซื้ อสู ง ถึงสู งมาก ในบางครั้งพบว่ากลุ่ม
โอตาคุนกั สะสมนั้นไม่ได้รู้จกั กับของเล่นชิ้นที่ตอ้ งการมาก่อน แต่เห็นว่าถูกใจ สวย จึงตัดสิ นใจซื้อ
ในที่สุด โดยไม่เกี่ยงว่าจะมีราคาเท่าไหร่ ซึ่งในบางชิ้นราคาสูงถึง 50,000 บาท
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าของกลุ่มโอตาคุกลุ่มนี้ มีความน่ าสนใจมาก กลุ่มนี้ มี
กําลังซื้อ และตัดสิ นใจซื้อจากดีไซน์ การออกแบบที่โดดเด่น ถึงแม้ไม่เป็ นตัวละคร หรื อสิ นค้าที่ตน
รู ้จกั หากมีดีไซน์ หรื อการออกแบบที่โดนใจคนกลุ่มนี้ ก็จะหาซื้อเก็บไว้ทนั ที
ตัว อย่ า งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลัก ษณะของโอตาคุ นั ก สะสมดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จ ัย ขอ
ยกตัวอย่างของคุณสกาล ศรี สุวรรรณ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สตูดิโอ ไฮฟ์ จํากัด และเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Group Interview) ในการวิจยั ครั้งนี้ คุณสกาล ชื่นชอบในภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ ที่เกี่ยวกับหุ่ นยนต์เป็ นอย่างมาก เช่นภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ชุดกันดั้ม (Gundum) รวมถึงเกม
ประเภทหุ่นยนต์ เช่นเกม Front Mission Evo ที่ตวั คุณสกาลนั้นเป็ นทั้งผูเ้ ล่น และผูอ้ อกแบบหุ่ นยนต์
ตัวละครต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่ งการทํางานของคุณสกาลมีความเกี่ยวพันธ์กบั สิ่ งของเหล่านี้ เป็ นอย่าง
มาก นอกจากจะมีการเก็บสะสมเพื่อความบันเทิงแล้วนั้น สิ่ งของเหล่านี้เป็ นแหล่งอ้างอิงที่ดีของการ
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ทํา งานสายงงานออกแบบบ และยัง เป็ นนของตกแต่งห้
ง อ ง หรื อ โต๊ะ ทํา งาน ซึ่ ง สามารถสะะท้อ นถึ ง
ความชอบส่ วนตั
ว ว รสนิยมในการสะส
ย
สมของเล่น รวมถึ
ร งเป็ นคววามสุ นทรี ยอ์ อย่างหนึ่ งในการสร้าง
บรรยากาศกาารทํางานอีกด้วย
คุณสกาลลได้ไปร่ วมงาาน Thailand Comic Con 2014 เพื่อซื้ ออโมเดล ซึ่งคุณสกาลบ
อกกับผูว้ ิจยั ว่วา ได้ข่าวจากกอินเทอร์ เน็ตตว่ามีโมเดลขขาย ซึ่ งเป็ นโมมเดลที่ตนเองงค้นหามาหลลายปี ทาง
ผูผ้ ลิตได้เลิกผลิตไปแล้ว มีแต่คนอื่นเออามาขายราคาสู งผ่านทางอินเทอร์ เน็ต แต่มีร้านของเล่นร้าน
หนึ่ งนํามาขาายในราคาพิเศษ
เ ตนเองจึงงรี บเข้าร่ วมงงานตั้งแต่เช้า เพื่อมาซื้ อโมมเดลชิ้นนี้ เนืนื่ องจากมี
จํานวนจํากัด และมีผตู ้ อ้ งกการเยอะมาก คุณสกาลยังบอกอี
บ กว่า ตนนเองไม่เคยซื้ออโมเดลแพงขขนาดนี้มา
ก่อนในชีวิต แต่เนื่องจากหหามานาน จึงยยอมจ่ายเงินถึง 8,000 บาท เพื่อให้ได้มา
นอกจากกโมเดลจากงาาน Thailand Comic Coon 2014 แล้ล้ว คุณสกาลยยังติดตาม
ข่าวสารของผูผ้ ลิต เรื่ องกการวางจําหน่น่ ายสิ นค้า โมมเดล ต่างๆ ผ่านทางอินเททอร์ เน็ต และหหากมีชิ้น
ไหนที่ตนเองงสนใจ ก็จะไปปหาซื้อตามร้ร้านขายโมเดลล นอกจากนี้เมืม่อคุณสกาลมีมีโอกาสได้เดินทางไป
ทํางานในปรระเทศญี่ ปุ่น ซึ่ งถื อว่าเป็ นนประเทศผูผ้ ลิ ต หรื อเปรี ยบเสมือนโรรงงานของโมมเดล ที่ มี
โมเดลราคา ถู ก และหายยาก คุ ณ สกาลลก็จ ะถื อ โอกกาสนี้ ซื้ อ โมเดลที่ ชื่ น ชอบบจํา นวนมากกลับ มา
ประเทศไทยย คุณสกาลชื่นชอบในการ
น
สะสมโมเดลลมาก เมื่อซื้ อมาได้
ม แล้ว จะะนํามาต่อ ประกอบให้
เป็ นรู ปเป็ นร่ าง
า รวมถึงลงสีสี ทําลวดลายยต่างๆ เอง

ภาพที่ 4.9 ตัวั อย่างของสะะสมประเภทโโมเดล ของคุณสกาล ศรี สุวรรณ
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ภาพที่ 4.9 (ตต่อ)
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2) โอตาาคุทวั่ ไป
โอตาคุกลุ่มนี้ คือกลุ่มมผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที
ไ ่ชอบและะสนใจในสิ่ งเเหล่านี้ มีงานออดิเรก
เกี่ยวกับเกม ภาพยนตร์
ภ
แอนิเมชัน่ หรื อกการ์ตูน โอตาาคุทวั่ ไปนี้มีพฤติกรรมการ ซื้อสิ นค้าที่ไม่มแพงนัก
หรื อไม่ซ้ือเลย ทําได้เพียงถถ่ายรู ปไว้เป็ นนที่ระลึก หรื ออาจเรี
อ
ยกได้ว่วามีความชอบบในภาพยนตร์แอนิ
เมชัน่ เกม แลละการ์ตูน แต่ไม่ได้รักในกการสะสมของงที่เกี่ยวข้องกับั ภาพยนตร์แแอนิเมชัน่ เกมม หรื อ
การ์ตูน มากเท่าที่ควร อาจจจะมีซ้ือเก็บไไว้หากเจอสิ่ งของที
ข ่ชอบจริงๆ ซึ่งส่ วนใหหญ่จะเป็ นขอองเล็ก ๆ
น้อย ๆ เช่น แก้
แ วนํ้าลายการ์ตูน เสื้ อสกรีรี นลายการ์ตนที
ูน ่ตนเองชื่นชอบ
ช หรื อกระะเป๋ า พวงกุญแจ เป็ น
ต้น ซึ่งปัจจัยในการซื
ใ
น าเหล่านี้มีหหลายปัจจัย ยกกตัวอย่างเช่นคุคณณัฐพล เพพชรไทย เป็ นผูผท้ ี่ชื่น
้ อสินค้
ชอบในภาพยยนตร์แอนิเมชชัน่ ที่มีความน่น่ารัก และสวยยงาม รวมถึงชื่นชอบในกาารเล่นเกมออนนไลน์
คุณณัฐพล
พ ได้เข้าร่ วมงาน Thailandd Comic Conn 2014 ด้วยเช่ชนกัน แต่ไม่ได้
ไ ซ้ือ
สิ นค้าใดๆ เพีพียงแค่เดินชมมงานเท่านั้น คุณณัฐพลสนใจในสิ นค้าที่มีขนาดเล็ก เเนื่องจากพักอยู
อ ห่ อพัก
จึงไม่มีที่เก็บของมากนัก ประกอบกั
ป
บคความชอบส่ วนตั
น วที่คิดว่าของชิ้นเล็ก ๆ มี ความน่ารักกว่
ก า ใน
ก ้ อฟิ กเกออร์ ตัวเล็กๆ หัวั โต ตาโต จาากภาพยนตร์แแอนิเมชัน่ ชุดเซเบอร์
แง่ของการอออกแบบ เช่นการซื
เป็ นต้น นอกจากการซื้อฟิ กเกอร์แล้ว คุคณณัฐพลยังซื้อของใช้ต่างๆๆ เป็ นลายการร์ตูนอีกด้วย เช่
เ นพวง
กุญแจ กระเป๋ป๋ าใส่ เหรี ยญ ที่รองแก้วเป็ นนต้น

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างสิ นค้า้ ที่เกี่ยวข้องกักับภาพยนตร์แอนิ
แ เมชัน่ และฟิ กเกอร์ขนนาดเล็กของ คุณณัฐพล
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3) โอตาคคุระดับคลัง่ ใคคล้
โอตาคุระดับคลัง่ ใคล้ มี พฤติกรรมคคลัง่ ใคล้ในภาพยนตร์แอนิเเมชัน่ เกม แลละการ์ตูน
เป็ นอย่างมากก ในที่น้ ีคือ คนที่เข้าประกววดคอสเพลย์์ ที่ชื่นชอบในนตัวละครจาก ภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่
ซึ่งการประกวดนี้ แบ่งออกกเป็ นประเภททเดี่ยวและปรระเภททีม ให้ขึข้ นึ ไปทําการแแสดงบนเวที แสดง
่า
ให้สอดคล้องกั
ง บตัวละครทีที่แต่งมา และะจะมีกรรมกาารตัดสิ น ที่นาสนใจคื
อ ทุกกคนสามารถเขข้าถึงตัว
ละครที่ตนเองแต่งตัวเลียนแบบมา
น
สามมารถแสดงได้ด้ดี แต่เมื่อลงจจากเวทีแล้วนั้นั บางคนก็ยงสวม
งั
บทบาทเป็ นตัตวละครนั้นๆ อยู่ สามารถสสร้างสี สนั ให้ห้กบั งานได้เป็ นอย่างมาก
อ (Idol) ซซึ่งในงานได้เชิ
เ ญวง
โอตาคุระดับคลัง่ ใคล้ออีี กกลุ่ม คือ กลลุ่มคลัง่ ใคล้ไอดอล
เกิลร์กรุ๊ ป Kaamen Riders Girls
G มาจากปประเทศญี่ปุ่น แสดงคอนเสิสิ ร์ตภายในงา น ซึ่งผูท้ ี่คลัง่ ใคล้
ศิลปิ นเหล่านี้จะมีพฤติกรรรมที่เหมือนกักันคือ มีท่าเต้นเหมื
น อนกัน ซึ่งจากการสออบถามผูว้ ิจยั พบว่
พ า ท่า
เต้นเหล่านี้เรี ยกว่า Otaku Dance
D หรื อท่าเต้นโอตาคุ ซึ่งเป็ นที่นิยมกั
ม นในหมู่โออตาคุทวั่ โลก สามารถ
ส
นําท่าเต้นเหลล่านี้ เต้นเข้าจังั หวะกับเพลงประกอบภาาพยนตร์แอนิเมชั
เ น่ ได้ทุกเพพลง จุดเด่นอีกอย่าง
หนึ่งคือ ทุกคนถื
ค อ แท่งไฟฟ โบกไปมาใหห้เข้าจังหวะอีอีกด้วย

C Con 20014 ที่เข้าร่ วมงาน
ม
ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างของโโอตาคุระดับคคลัง่ ใคล้ในงาาน Thailand Comic
คอนเสิ ร์ตขอองวงคาเมน ไรรเดอร์ เกิร์ล
า งคม และกการพูดคุยกับคนทัว่ ไป
นอกกจากนี้ โอตาคคุระดับคลัง่ ใคคล้น้ นั มีพฤติติกรรมการเข้าสั
ไม่เก่งนัก คือจะมี
อ การใช้คํคาพูด ประโยยคที่แปลกจากกคนอื่น เช่นคํคาอุทาน หรื ออวิธีการวางตัตัว รวมถึง
การแต่งตัว ตัตวอย่างพฤติกรรมแปลกนีนี้ ผูว้ ิจยั ได้เจอกับผูเ้ ข้าร่ วมงานคนหนึ
ม
่ ง เป็ นผูช้ าย อายุ
อ 17 ปี
เรี ยนอยู่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เป็ นผูม้ า เข้าชมงานแลละสนใจสิ นค้คาชิ้นหนึ่ ง ซึ่ งเจ้าของบูธเป็ นเพื่อน
ของผูว้ ิจยั เองง ซึ่ งใขณะนั้นผูว้ ิจยั ได้อยู่ที่บูธด้วย เด็กชายคนดังกล่
ก าวสวมเสื้ ออยืด กางเกงยียีนส์ สวม
หมวก ก่อนทีที่จะเริ่ มบทสนทนานั้นเด็กกชายนั่งคุกเขข่า ก้มหน้าก้มตา
ม และพูดออะไรบางอย่างที
า ่ผวู ้ ิจยั
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ไม่ได้ยิน และไม่สามารถเข้าใจได้ จึงบอกให้ลุกขึ้นนัง่ บนเก้าอี้ จากนั้นเด็กชายคนดังกล่าวเนื้ อตัว
สั่นเทา พูดจากวกไปวนมา เหมือนไม่ได้เรี ยบเรี ยงมาก่ อน ผูว้ ิจยั จึ งเริ่ มคําถามก่ อน เป็ นคําถาม
ธรรมดาทัว่ ไป เช่น มาเที่ยวงานหรอคะ มากับใคร อายุเท่าไหร่ เป็ นคําถามละลายพฤติกรรม
จากนั้นเด็กชายก็เริ่ มตอบคําถาม แต่ก่อนที่จะเริ่ มพูดนั้น เด็กชายต้องถอนหายใจ สู ดลม
หายใจเข้าลึกๆ หลับตาทั้งสองข้างอย่างแรง จนเห็นรอยย่นระหว่างคิ้วและหัวตา เด็กชายทําอาการนี้
ก่อนทุกครั้งที่จะเริ่ มตอบคําถาม จากการพูดคุยนี้ ผูว้ ิจยั ได้ความว่า เด็กชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรม
เสพภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ จากญี่ปุ่น และเล่นเกม เป็ นเวลานาน คือใช้เวลาอยูก่ บั สิ่ งเหล่านี้ ท้ งั วัน ทุก
วัน ทําให้ไม่ค่อยได้เจอผูค้ นทัว่ ไป ไม่ค่อยได้คุยกับคนในบ้าน และเพื่อนที่โรงเรี ยนก็ไม่คุยด้วย
เพราะมองว่าตนเองนั้นมีพฤติกรรมที่แปลก หลังจากได้คุยกันประมาณ 15 นาที เด็กชายก็ขอตัวไป
เดินชมงานต่อ
ดังที่ผวู ้ ิจยั กล่าวมาข้างตน โอตาคุระดับคลัง่ ใคล้น้ นั มีพฤติกรรมการเข้าสังคมที่แปลกแยก
สามารถสังเกตุได้จากวิธีการเดิน วิธีการพูดคุย สนทนา หรื อวิธีการแต่งกาย ซึ่ งอาจเป็ นเพราะมีการ
เสพสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมากเกินไป เช่น การชมภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ มากจนเกินไป เล่นเกมมากเกินไป ทํา
ให้ไม่ได้มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นอื่นๆ ในสังคมมากเท่าที่ควร ทําให้ไม่มีความรู ้ในการเข้าสังคม

4.2 พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อภาพยนต์ แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ
กลุ่มโอตาคุน้ นั มีการเปิ ดรับสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่เหมือนกัน นัน่ คือการใช้อินเทอร์ เน็ต ซึ่ ง
กลุ่มโอตาคุน้ นั มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการรับข่าวสารภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่แตกต่างกัน ในบางราย
ใช้การค้นหาผ่านเว็ปไซด์ Google หลายคนที่ใช้เว็ปไซด์ให้บริ การดาวน์โหลด หรื อเว็ปบิท (Bit
Torrent) รวมไปถึงโซเชี่ยลมีเดีย (Social Media) อย่าง Facebook ที่จะมีการติดตามข่าวสารจากหน้า
Fanpage ของผูผ้ ลิตโดยตรง และได้รับข่าวสารมาจากการแบ่งปั นของเพื่อน
“ผมหาแอนิ เมชัน่ ดูจากเว็ปไซด์เลย อยากดูเรื่ องไหนก็พิมพ์ Search หา
เอาใน Google เลย มีเยอะแยะเต็มไปหมด ผมไม่สนใจคุณภาพของภาพ เสี ยง
ขอแค่ดูรู้เรื่ องก็พอ” พีรศักดิ์ เสนาลัย (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
“ผมใช้วีธีโหลดบิท (Bit Torrent) เลย เพราะถ้ารอให้แอนิ เมชัน่ ตอน
ใหม่ๆ ที่ถูกลิ ขสิ ทธิ์ ออก จะใช้เวลานาน เนื่ องจากมีกระบวนการต่างๆ หลาย
ขั้นตอน เช่นการใส่ Sub Title ภาษาไทย การเซ็นเซอร์ ถ้าโหลดจาก Bit Torrent
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ก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตต้นฉบับดูได้ท้ นั ที” วสุ สุนทรกิ
น ติ (สัมภภาษณ์, 11
มีนาคม
า 2557)
“ยังเป็ นนนักศึกษาอยู่ ยังไม่มีรายไดด้เอง แผ่นทีมี่มขี ายก็แพงเกิกิ นไป ไม่มี
กําลังั ซื้ อ ถ้าต้องกการดูแอนิ เมชชัน่ ก็จะโหลดดบิทเอา หรื อไม่ก็ไปยืมขอองเพื่อนมา
ดู” ณิ ชณันทน์ เนตรจอมไพร ((สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 25557)
่
“ผมรู ้ดีวาควรซื
้ อแผ่นนที่ถูกต้องมาดูดู แต่บางครั้งติดเรื่ องคุณภาาพของภาพ
ม ไหนจ ะเรื่ องราคา
และเสีสี ยง ที่เวลาทําํ เป็ นแผ่นอออกมา โดนลดดทอนจุดนี้ หมดเลย
อีก ผมมีกาํ ลังซื้ อนะ
น แต่ก็คิดว่าามันแพงเกินกว่าเหตุ ซื้ อครั
ค ้ งเดียวก็ไม่ จบทั้งเรื่ อง
ด้วย ต้ตองหาซื้ อเรื่ อยๆ
อ โหลดมาาดูง่ายกว่า เร็รวกว่า สะดวกกดี” กานต์ ศุภบรรพต
(สัมภาษณ์
ภ , 25 พฤษภาคม 25577)
“แอนิเมชชัน่ เรื่ องนึง มี ประมาณ 20 ตอน ต้องซื้อแผ่นลิขสิ ทธิ์ปประมาณ 810 แผ่
แ น พอรวมรราคาแล้วก็แพพงเอาเรื่ องอยู่ แถมราคากับคุณภาพไม่สมั มพันธ์กนั
โดนนลดคุณภาพทุทุกอย่าง มีการรพากษ์เสี ยงไททยที่ทาํ ให้อรรถรสในการดดูลดลง
อย่างมาก
ง แต่ผมก็ก็ไม่ชอบละเมิมิดลิขสิ ทธิ์ ถ้าชอบเรื
า
่ องไหนจริ งๆ ก็จะพพยายามหา
ซื้อแผ่
แ นแท้มาดู” ภานุพงษ์ องคค์คุนารักษ์ (สัสัมภาษณ์ , 25 เมษายน 25557)

ห หรื อบิท (Bit
( Torrent) Madoomee.ccom
ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างจากเว็ว็บไซต์ให้บริ การดาวน์โหลด
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ม น่ จากเว็บไซต์ Google
ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างจากกการค้นหาภาพพยนตร์แอนิเมชั

98

น่ ด Salior M
Moon
ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างเปรี ยบเทียบคุณภาาพของภาพยนนตร์แอนิเมชันชุ
แ วใช้สื่อ
จากผลการวิจยั จะะเห็นได้วา่ พฤฤติกรรมการเปิปิ ดรับสื่ อของงกลุ่มโอตาคุวว่า ส่ วนใหญ่แล้
ใหม่ท้ งั หมด (New Mediia) ไม่ว่าจะเเป็ นอินเทอร์เน็
เ ต หรื อโซเชีชี่ยลเน็ตเวิร์กกต่าง ๆ รวมไปถึงสื่ อที่
่
ให้บริ การดาวน์โหลด หรืรื อบิท (Bit TTorrent) ซึ่งมีความสะดวกก รวดเร็ ว แล ะไม่มีค่าใช้จายในการ
ดาวน์โหลด ทํทาให้ง่ายต่อการเข้
ก าถึงภาพพยนตร์แอนิเมชั
ม น่
นอกกจากนี้ การเปิ ดรับสื่ อภาพ ยนตร์ แอนิ เมชั
ม น่ นั้น คนกลุ่มนี้ จะมีการรคํานึ งถึงเรื่ องคุณภาพ
ของภาพแล ะเสี ย ง ของภภาพยนตร์ แ ออนิ เ มชั่น แลละไม่ ช อบให้
ห้ มี ก ารลดทออนรายละเอียดต่
ย าง ๆ
เนื่ อ งจากจะ ทํา ให้เ สี ย อรรรถรสในกา รรั บ ชมภาพยนตร์ แ อนิ เมชั
ม ่น ทํา ให้มมีี ผ ลกระทบออย่า งมาก
เกี่ ยวกับการละเมิ ดลิขสิ ทธิ
ท ์ ซึ่ งแผ่นภภาพยนตร์ แอนิ เมชั่นที่ มีจาหน่
ํ ายอยู่ทวั่ วไปนั้นมี การรลดทอน
ย ทําให้ไ ม่มีความน่ าดึงดูด รวมถึงระบบการเซ็
ง
ซ็นเซอร์ ต่าง ที่กลุ่มนี้ มี
คุณภาพ ของงภาพและเสี ยงลง
ความเห็นว่าไม่
ไ เหมาะสม เนื่องจากเป็ นนการเซ็นเซอร์ร์ที่ไม่ตรงจุด หรื อเซ็นเซอรร์ตรงจุดที่ไม่ควรทํ
ค า

99

4.3 พฤติกรรมการบริโภคสิ นค้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับภาพยนตร์ แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ
ข้อมูลในส่ วนนี้ เป็ นพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของ
กลุ่มโอตาคุ (Merchandise) ซึ่ งจากการทําการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มโอตาคุมีเรื่ องของความชอบ
ส่ วนตัว เป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันไป รวมถึงเรื่ องของรสนิ ยม ทําให้มีการ
บริ โภคสิ นค้าในหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั ได้สรุ ปได้ 3 ส่ วน ได้แก่ (1) การบริ โภคสิ นค้า
ในหมวดของเล่น ของสะสม (2) การบริ โภคสิ นค้าในหมวดเสิ้ อผ้า และเครื่ องแต่งกาย (3) การ
บริ โภคสิ นค้าในหมวดหนังสื อ
4.3.1 การบริโภคสิ นค้ าในหมวดของเล่น ของสะสม
จากการทําการวิจยั ผูว้ ิจยั พบว่า สิ นค้าที่กลุ่มโอตาคุนิยมบริ โภคนั้นเป็ นของเล่น ของสะสม
เนื่ องจากสิ่ งเหล่านี้ ทาํ ออกมาสอดคล้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ยกตัวอย่างเช่นการซื้ อโมเดล จาก
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เรื่ องกันดั้ม (Gundum) การซื้ อฟิ กเกอร์ จากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เรื่ อง วันพีช
(One Piece) เป็ นต้น ทั้งนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับความชอบส่ วนตัวเป็ นหลัก ซึ่ งโอตาคุหนึ่ งคน มี
ความชอบในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ หลายเรื่ องพร้อม ๆ กันได้ ทําให้มีโอกาส และแนวโน้มที่จะซื้ อ
สิ นค้าในหมวดของเล่น ของสะสมนี้ มากขึ้น ประกอบกับทางผูผ้ ลิต ที่ ผลิตสิ นค้าที่เกี่ ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ออกมาเป็ นชุ ด (Set of Merchandise) เช่น การทําสิ นค้าออกมาเป็ นชุด
ประกอบด้วยตัวละครในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ หลายตัว ชุดแก้วนํ้า พิมพ์ลาย หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ
จากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เป็ นต้น ทําให้กลุ่มโอตาคุติดตาม และบริ โภคสิ นค้าเหล่านี้ อยู่เรื่ อยๆ ใน
ราคาที่แตกต่างกันออกไป ตามกําลังซื้อ ซึ่งในบางรายที่มีกาํ ลังซื้อมาก ก็อาจผันตัวเองเป็ นนักสะสม
หรื อมีการทําสิ่ งเหล่านี้เป็ นงานอดิเรก จนถึงยึดเป็ นอาชีพได้เช่นกัน
“ผมชอบซื้ อฟิ กเกอร์ จากแอนิ เมชัน่ มาตั้งไว้ในห้องนอน หรื อไม่ก็ติด
โปสเตอร์ ดูแล้วมันผ่อนคลายดี เหมือนได้อยูก่ บั อะไรที่ชอบตลอดเวลา” ตฤณ
วัตร ดําเนินศิลป์ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
“ผมชอบ Spider Man มาก ถ้ามีตงั ก็จะซื้อโมเดลมาตั้งไว้ที่โต๊ะทํางาน
และยังสามารถเป็ น Reference และแรงบัลดาลใจในการทํางานได้” ณัฐวัฒน์
ทองมานะเสถียร (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
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“ความชอบของผมก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ชอบซื้ อของ Brand Name
หรอกครับ ใบละหลายหมื่นบาท เวลาผมซื้อของเล่นที่ชอบที ก็หมดเป็ นหมื่น ๆ
เหมือนกัน” ณัฐพล เพชรไทย (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
“ผมมี วยั เด็ก ที่ ไ ม่ สมบูรณ์ มากนัก พอได้มาเจอกับแอนิ เมชั่น ญี่ ปุ่นก็
หลงใหลทันที แต่เมื่อก่อนยังไม่มีเงินซื้อ หาช่องทางทําธุรกิจเกี่ยวกับสิ่ งที่ตวั เอง
ชอบ มันเป็ นการเติมเต็มให้ชีวิต การที่เราชอบอะไร แล้วทํางานกับสิ่ งๆ นั้น เรา
จะมีความสุ ขที่สุด” Danny Choo (สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2556)
ในกรณี ของคุณ Danny Choo นั้น เป็ นทั้งด้านผูผ้ ลิต และผูบ้ ริ โภค ก่อนที่จะมาเป็ นผูผ้ ลิต
คุณ Danny นัน่ เป็ นผูบ้ ริ โภคมาก่อน คุณ Danny เป็ นคนมาเลเซีย แต่ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ซึ่ ง
ช่ วงที่ไปศึกษานั้น ได้รับชมภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ จากญี่ปุ่นหลายเรื่ องและชื่ นชอบมาก ทําให้เขา
สนใจในวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น จึงเริ่ มทํารายการ Culture Japan ซึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
วัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น
ต่อมาเขาได้สร้างตัวละครของตนเอง ชื่อว่า Mirai ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง และใน
ที่สุด Mirai และคุณ Danny Choo ได้รับแต่งตั้งเป็ นทูตวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุน้ ีเอง
เขาได้ผนั ตัวเองมาเป็ นผูผ้ ลิต และผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับ Mirai หลายอย่างเช่น ตุ๊กตา ธง
รวมถึงสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ เป็ นต้น นอกจาก Mirai แล้ว คุณ Danny ยังมีโมเดลจากภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ เรื่ องต่างๆ มากมายอีกด้วย ซึ่ งการทําธุ รกิ จเหล่านี้ ของคุณ Danny Choo มาจากความชอบ
ส่ วนตัวที่มีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ ทําให้เมื่อมีอายุมากขึ้น มีโอกาสทางธุ รกิ จ จึงไม่ลงั เลที่จะลงมือทํา
ธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบ
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ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างของสสะสมของ Daanny Choo

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างห้องททํางานของ DDanny Choo
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ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างสิ นค้า้ Merchandisse จากภาพยนนตร์แอนิเมชันชุ
น่ ด One Pieece
4.3.2 การบริโภคสิ นค้ าในหมมวดของเสื้อผ้ า และเครื่องแแต่ งกาย
ดั
คคลทีที่ชอบแต่งกา ยเลียนแบบ หรื อคอส
ในการบริ โภคสิสิ นค้าหมวดนีนี้ จะเห็นได้ชดจากบุ
ว
างๆ รวมถึงเครื่ อองประดับตกแต่ง เช่ น
เพลย์ (Cospllay) ที่มีการซื้ อเสื้ อผ้า เลียนแบบตัวละครต่
สร้ อยคอ ที่ คาดผม
ค
หู แมว หางแมว เ ป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี เสื้ อผ้าจากแบรรนด์ต่างๆ ที่มี การซื้ อ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยยนตร์ แอนิเมชัน่ ไปจัดพิม พ์ลงบนเสื้ อผ้า จากการสังเกตในงาน
ง
TThailand Com
mic Con
2014 พบว่ามีร้านที่จาํ หน่ายสิ
า นค้าประเเภทเสื้ อผ้าพิมพ์
ม ลายนี้ ที่ทาให้
าํ กลุ่มโอตาาคุมีช่องทางกการหาซื้อ
สิ นค้าเหล่านี้ มากขึ้น
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น่
TThailand Com
mic Con
ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างการขขายเสื้ อผ้าพิมพพ์ลายภาพยนนตร์แอนิเมชันภายในงาน
2014
“ผมเป็ นคนไม่ค่อยสนนใจเรื่ องแฟชัชัน่ ปกติกใ็ ส่ เสื้ อยืดกางเกงยียีนส์ แต่
อ
่ดีไซนน์ดีหน่อย
ลายเเสื้ อยืดก็จะเลือกเป็ นลายจาากแอนิเมชัน่ นี่แหละ แต่เอาแบบที
ใส่ แล้
แ วดูไม่แปลกกหรื อตลก” สสกาล ศรี สุวรรรณ (สัมภาษณ
ณ์, 11 มีนาคมม 2557)
“ผมชอบบบาสเก็ตบอลลมาก หาซื้อเสืสื้ อผ้า รองเท้าของที
า
มที่ชอบบมาเก็บไว้
มีการ์ตูน Slam Dunk ที่เกี่ยวกับบบาสฯ ผมก็ซื้อเสื้ อเบอร์ 10 ที่เป็ น Chaaracter เด่น
มาเก็ก็บไว้” สราวุธ อิสรนุวรรธธน์ (สัมภาษณ์
ณ์, 11 มีนาคม 2557)
“ผมชอบบใส่ เสื้ อลายแออนิเมชัน่ นี่แหละ
ห เจอที่ไหนนก็จะซื้อ ยิง่ เววลา
ท
างปรระเทศ เจอลายสวยๆ ก็ซ้ือทีทละหลายๆ แบบ
แ เพราะไมม่ได้ไป
เดินทางไปต่
บ่อย หรื อถ้ามาอีกที
ก กไ็ ม่รู้จะมี ลายนี้อีกมัย๊ ” กานต์ ศุภบรรรพต (สัมภาษษณ์, 25
พฤษษภาคม 2557))
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“เสื้ อลายยการ์ตูนแอนิเเมชัน่ ก็ดูน่ารักดี
ก เราก็ซ้ือมาาใส่ บา้ ง แต่ตอ้ งดูลายที่
ไม่ฉูฉูดฉาดจนเกินไป
น ผมเจอที่ไไหนสวยก็ซ้ือ ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็ นแบรนด์
ไหนน ขึ้นอยูก่ บั กาารออกแบบล้ว้ นๆ” สรธร ขําแก้ว (สัมภาษณ์, 11 มีน าคม 2557)
จากกการสังเกตภายในงาน Thaailand Comic Con 2014 กาารสัมภาษณ์แแบบเจาะลึก (IIn-depth
Interview) แลละการสนทนนาแบบกลุ่ม (GGroup Intervview) พบว่า กลุ
ก ่มโอตาคุชออบที่จะสวมใส่ เสื้ อผ้า
ที่มีลายจากภาพยนตร์แอนินิเมชัน่ ที่ตนเอองชื่นชอบ ซึ่งอาจพิ
ง มพ์ลายยตัวละคร หรืรอเป็ นสัญลักษณ์
ษ ต่างๆ
ล
กนัก แต่ที่มีผลลมากคือการอออกแบบ
ที่มาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ซึ่งเรื่ องราคาไม่ได้มีผลกระทบมาก
ป
หากมีการออกแบบที่ดี คนนกลุ่มนี้กจ็ ะบบริ โภคสิ นค้าประเภทนี
้
4.3.33 การบริโภคคสิ นค้ าในหมววดหนังสื อ
สิ นค้คาในหมวดนีนี้ ประกอบด้ว ย หนังสื อการ์ ตูน (มังงะ) หนังสื อภาพพ และนิ ตยสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
ภ
แอนิ
อ เมชัน่ หรื อเเกม ภาพยนตตร์แอนิเมชัน่ ในบางเรื
ใ
่ องนั้นั มีการทําเป็ นหนั
น งสื อ
การ์ ตูน (มังงะ)
ง ออกมาก่ก่ อน ซึ่ งมีหล ายเล่ม ในบาางเรื่ องมีมากกว่า 100 เล่ ม เช่ น เรื่ องก้ก้าวแรกสู่
สังเวียน เรื่ องวั
อ นพีช เรื่ องโจโจ้ เป็ นตต้น เมื่ อได้รับความนิ
บ
ย มแแล้ว ก็จะถูกซซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ ไปทํ
ไ าเป็ น
ภาพยนตร์ แอนิ
อ เมชัน่ นันหมายความว
ว่า กลุ่มโอตาาคุน้ ันมีการรูร้้เรื่ องราวโดยยละเอียดจากกการอ่าน
่น
หนังสื อการ์ ตูนก่ อนแล้ว จากนั้นจึ งมมาเสพภาพยนนตร์ แอนิ เ มชัชั่นก่ อน หรื ออในบางกลุ่มมี การชม
ภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่ ก่อน แล้วมาอ่านหหนังสื อการ์ตนภายหลั
ูน
ง

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างหนังสืสอการ์ตูนชุด One Piece
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นอกกจากหนังสื อการ์
ก ตูนที่ได้รับความนิยมแแล้ว ยังมีหนังสื อภาพ หรื อ เรี ยกกันว่า Art
A Book
ที่รวบรวมแนนวคิด การออกแบบตัวละคครต่างๆ ในภาพยนตร์แอนินิเมชัน่ หรื อผลลงานโดดเด่น จาก
ศิลปิ นที่สร้างสรรค์
ง
ผลงานนภาพยนตร์แออนิเมชัน่ หรื อการ์
อ ตูนเรื่ องนั้นๆ ซึ่งหนังงสื อประเภทนีนี้
นอกจากเก็บสะสมได้แล้ว ยังเป็ นแรงบับันดาลใจให้กักบั บุคคลที่สนใจในอุ
น
ตสาหหกรรมนี้ รวมมถึงยัง
เป็ นหนังสื อประเภทสื
ป
่ อเรี ยนการสอนศิศิลปะอีกด้วย

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างหนังสืสอประเภท AArt Book
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่ยวกับภาพยนตร์
นิ ตยสารเกี
ย
บ
แออนิ เมชัน่ ก็ได้รับความนิ ยมในการบริ
ม
โ ภคจากกลุ่มโอตาคุ
โ
ไม่
แพ้กนั เนื้ อหาของหนั
ห
งสื อนั
อ ้ นมีหลายปประเภท เช่น มีคอลัมสัมภาษณ์
ม
ผผู ้ ลิต ศิลปิ น มีการอั
า พเดด
ภาพยนตร์แอนิ
อ เมชัน่ ที่น่าสนใจ เป็ นต้น ส่ วนมากแล้วนิ ตยสารเหหล่านี้มีเนื้ อหหาในส่ วนของงเกม ของ
เล่น ของสะสสม ด้วย ภายใในงาน Thailaand Comic Con
C 2014 ก็มีมสี ิ นค้าประเภภทนี้มาจัดจําหน่
ห ายด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถซื้อหาเล่มปัจจุบบัน และเล่มเกก่าได้ภายในงงาน

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างการจัจัดจําหน่ายสิ นนค้าประเภทนินิตยสารจาก Future
F Game ในงาน Thailland
Comic Con 2014
2
กลุ่มโอตาคุ
ม
เป็ นกกลุ่มหนึ่ งที่มีกการบริ โภคสิสิ นค้าประเภททหนังสื อเป็ นนจํานวนมาก นอกจาก
เป็ นการเก็บสะสมได้
ส
แล้ว การมีหนังสื อการ์ ตูน หนนังสื อภาพ หรื
ห อนิ ตยสารเเก็บไว้น้ นั สาามารถนํา
ออกมาอ่านซํซํ้าได้หลายรอบ
า
ม นิ ยาย หนังสื
ง อการ์ ตูน ชอบแนวสื
ช
บสสวน มีเก็บ
“ชอบอ่านวรรณกรร
หนังสื
ง อการ์ตูนแนนวนี้ ไว้หลายยเรื่ องเลย” ณิ ชณันทน์ เนตรจอมไพร ((สัมภาษณ์,
11 มีนาคม 2557))
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“ผมทํางานเกี่ ยวกับแอนิ เมชัน่ ชอบวาดการ์ ตูน สิ่ งที่ขาดไม่ได้เลยคือ
Art Book ชอบแอนิ เมชัน่ เรื่ องไหนก็ซ้ือ Art Book ของเรื่ องนั้นมาดู มาศึกษา
เป็ นความรู ้เพิ่มเติม เผือ่ ใช้ในการทํางานได้” ตฤณวัตร ดําเนินศิลป์ (สัมภาษณ์,
11 มีนาคม 2557)
“ผมมีงบ 5,000 บาท สําหรับซื้ อ Art Book ในแต่ละเดือน” พีรศักดิ์
เสนาลัย (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2557)
“ผมจะซื้ อนิ ตยสารเกมมาอ่าน เพราะว่าเนื้ อหามันหลากหลายดี คอลัม
Review เกม แนะนําเกมใหม่น่าสนใจสําหรับผม อ่านก็เพลินๆ ดี บางทีก็มีแถม
พวกรหัสใช้ดาวน์โหลดของพิเศษในเกมมาด้วย” สุ ริยกาล กิจสําเร็ จ (สัมภาษณ์,
11 มีนาคม 2557)

4.4 แนวโน้ มการบริโภคสิ นค้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับภาพยนตร์ แอนิเมชั่น (Merchandise) ใน
อนาคต
จากผลการวิจยั พบว่ามีผกู ้ ลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มโอตาคุตอ้ งการสิ นค้าเหล่านี้ อยู่ ประกอบ
กับในปั จจุบนั มีการพัฒนาของสื่ อใหม่อย่างรวดเร็ ว ทําให้การชมภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ไม่เป็ นเรื่ อง
ยากอีกต่อไป ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม และการ์ ตูน สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคง่ายขึ้น มีผลทําให้
แนวโน้มของคนที่ ชื่นชอบสิ่ งเหล่านี้ มากขึ้นตามไปด้วย นั่นหมายความว่าเมื่ อมี คนชื่ นชอบสิ่ ง
เหล่านี้มากขึ้น จะทําให้เกิดการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ นี้มากขึ้นนัน่ เอง
อีกปั จจัยหนึ่ งที่สาํ คัญคือ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการโตขึ้นของบุคคลที่ชอบในภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ เกม และการ์ ตูน การจากไปของบุคคลรุ่ นเก่า ผูต้ ่อต้าน หรื อการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มากขึ้น บุคคลรุ่ นใหม่ที่มีกาํ ลังซื้อ กําลังเติบโตขึ้นมา และเติบโตมากับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ พร้อม
ที่จะสนับสนุน ยอมรับ และให้ความสําคัญกับสิ่ งเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น บุคคลอายุ 30 ซึ่งเป็ นบุคคล
ที่หลงใหลในภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ มีกาํ ลังซื้ อ และกําลังจะมีชีวิตครอบครัว ซึ่ งมีความเป็ นไปได้สูง
มาก ที่ จะปลูกฝั งสิ่ งเหล่านี้ ใหกับลูกหลาน ในอนาคต รวมถึ งการซื้ อสิ นค้า ของเล่น ของสะสม
ตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวให้กบั ตนเอง และลูก เป็ นต้น
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“ผมเป็ นคนหนึ่ ง ที่ ช อบแอนิ เ มชั่น อ่ า นการ์ ตู น แล้ว ก็ เ ล่ น เกมเยอะ
ตอนนี้กท็ าํ ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้อยู่ เราเห็นอยูท่ ุกวัน เห็นอยูว่ ่าตลาดมันไปใน
ทิศทางที่ดีข้ ึน อีกอย่างพอเราโตขึ้น ของเล่นที่เราอยากได้ เราก็ซ้ือ ถ้าผมมีลูกผม
จะซื้ อของที่ผมไม่เคยเล่นตอนเด็กๆ ให้ลูกผมเล่นแน่นอน” กานต์ ศุภบรรพต
(สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2557)
สิ่ งเหล่านี้ รวมถึงเทคโนโลยีที่กา้ วหน้า จะทําให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
เหล่านี้ แทรกซึ มอยู่ในทุกๆ ที่ ทําให้อตั ราการบริ โภค และเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในอุตสาหากรรม
เพิม่ ขึ้นอย่างแน่นอน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคสิ น ค้า ที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ” เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั 2 ข้อดังนี้
1) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ

5.1 รู ปแบบการวิจยั และการกําหนดกลุ่มตัวอย่ าง
ในงานวิจยั นี้ ใช้การรู ปแบบการวิจยั 3 แบบ คือ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Group Interview)
โดยการสังเกต (Observation) นั้นเป็ นการสังเกตภายในงาน Thailand Comic Con 2014 จุด
ขึ้นที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2014 ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) นั้น มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูบ้ ริ หารที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ จํานวน 3 ท่าน และ
การสนทนากลุ่ม (Group Interview) มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คนในการสนทนา

5.2 สรุ ปผลการวิจยั
จากการสังเกต (Observation) ภายในงาน Thailand Comic con 2014 การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Group Interview) สามารถสรุ ปได้เป็ น 3
ประเด็นดังต่อไปนี้
1) บริ บท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ
2) พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มโอตาคุ
3) การบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
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1) บริ บท และภาพรวมพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ
สามาถแบ่งพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุ ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านกิจกรรม (Activities)
กลุ่มโอตาคุมีกิจกรรมหลัก นั่นคือการชมภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ การเล่นเกม และ
การอ่านการ์ตูน รวมถึงยังมีการสะสมของเล่น ของสะสมต่างๆ ตามที่ตนเองสนใจ กลุ่มโอตาคุมีการ
ออกไปร่ วมกิจกรรมบ้าง ซึ่งการไปร่ วมกิจกรรมของกลุ่มโอตาคุ กิจกรรมที่ไปจะต้องมีสิ่งที่ดึงดูดใจ
มากพอเช่น การมีสินค้าลดราคา สิ นค้าหายาก การมีไอดอล ศิลปิ น หรื อบุคคลมีชื่อเสี ยงมาร่ วมงาน
เป็ นต้น ในการใช้เวลาทํากิ จกรรมที่ชื่นชอบอย่างการชมภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เล่นเกม หรื ออ่าน
การ์ตูนนั้น กลุ่มโอตาคุจะใช้เวลาอยูก่ บั สิ่ งเหล่านี้เป็ นเวลานานๆ
(2) ด้านความสนใจ (Interest)
สื บเนื่ องมาจากกิ จกรรมของกลุ่มโอตาคุ ทําให้ความสนใจของคนกลุ่มนี้ มีความ
สอดคล้องกันกับกิจกรรมที่ทาํ นัน่ คือ สนใจในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม และการ์ ตูน ซึ่ งหมายถึง
การทํางานอดิเรกของคนกลุ่มนี้ เช่น ชอบภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เรื่ องกันดั้ม ก็จะมีความสนใจเกี่ยวกับ
ตัวละครในเรื่ องนั้น และซื้ อโมเดลกันดั้มมาต่อ เก็บสะสม เป็ นต้น หากเป็ นกลุ่มโอตาคุที่มีความ
สนใจในเรื่ องการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร หรื อคอสเพลย์ (Cosplay) ก็จะมีความสนใจในเรื่ อง
เครื่ องแต่งกาย เสื้ อผ้า หรื อเครื่ องประดับ
(3) ด้านความคิดเห็น (Opinion)
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้นมีความเห็นว่าตนเองไม่ใช่โอตาคุ เนื่ องจากติดภาพลักษณ์เชิ ง
ลบของบุคคลที่ถูกเรี ยกว่าโอตาคุ นั่นคือ ลักษณะของบุคคลที่ชอบอยู่คนเดียว ไม่มีสังคม ไม่มี
ความสามารถในการพูดคุ ย หรื อเข้าสังคม ซึ่ งหลังจากที่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทําความเข้าใจ และแยกแยะ
ระหว่างความหมายกับภาพลักษณ์แล้วนั้น จึงยอมรับว่าตนเองเป็ นโอตาคุ หรื อแฟนพันธ์แท้ของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม และการ์ตูนที่ตนเองชื่นชอบ
นอกจากนี้ จากผลการวิจยั ยังสามารถแบ่งกลุ่มโอตาคุได้เป็ น 3 ประเภท ตามลักษณะของ
การดําเนินชีวิตและการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ (Merchandise) ดังนี้\
ประเภท 1 โอตาคุนกั สะสม คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบและหลงใหลในภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ เกม
และการ์ ตูน ทั้งในแง่ของเรื่ องราว ภาพประกอบ รวมถึงการออกแบบตัวละครภายในเรื่ อง ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ทาํ ให้เกิดการซื้อสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรื อการ์ ตูนมาเก็บสะสม เช่น
การซื้ อโมเดลจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ชุดกันดั้ม (Gundum) มาต่อ หรื อการตกแต่งห้องทํางานด้วย
ของสะสมเหล่านี้ เป็ นต้น
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ประเภทที่ 2 โอตาคุทวั่ ไป คือกลุ่มคนที่มีชื่นชอบและหลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม
และการ์ ตูน เช่ นเดี ยวกับประเภทแรก แต่จะแตกต่ างออกไปตรงที่ โอตาคุ กลุ่ มนี้ จะซื้ อสิ นค้าที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม หรื อการ์ ตูน ที่ตนเองชอบเท่านั้น และซื้ อในปริ มาณไม่มาก
เท่ากับคนในกลุ่มแรก เช่นการซื้อโมเดลตัวเล็กๆ ซื้ อพวงกุญแจรู ปการ์ ตูน เสื้ อยืดสกรี นลายการ์ ตูน
ที่ชื่นชอบ กระเป๋ าตัวการ์ตูน เป็ นต้น
ประเภทที่ 3 โอตาคุระดับคลัง่ ไคล้ คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบ หลงใหลในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
เกม และการ์ตูน จนถึงขั้นคลัง่ ไคล้ จนทําให้มีพฤติกรรมทางจิต เช่นการพูดคนเดียว หรื อไม่สามารถ
สนทนากับผูอ้ ื่นได้ เป็ นต้น ซึ่ งโอตาคุประเภทนี้ ไม่เพียงแต่หลงใหลในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม
หรื อการ์ตูนเท่านั้น ยังหลงใหลในศิลปิ น หรื อไอดอล (Idol) อีกด้วย
จากข้อมูลข้างต้น และจากการวิจยั ตามระเบี ยบการวิยต่ างๆ ดังกล่าว สามารถนําเสนอ
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
2) พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
จากการวิจยั พบว่ากลุ่มโอตาคุน้ นั มีพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ (New Media) คือการหาข้อมูล
จากสื่ ออินเทอร์ เน็ต อย่างเว็ปไซด์ Google สื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่าง Facebook รวมถึงการใช้
บริ การเว็ปที่ให้บริ การดาวน์โหลด หรื อบิท (Bit Tottent) ทั้งนี้เหตุผลที่กลุ่มโอตาคุเลือกใช้สื่อใหม่
นั้นคือ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่นาํ มาฉาย หรื อจัดจําหน่ายในประเทศไทย อย่าถูกต้องตามลิขสิ ทธิ์นั้น
มีการลดทอนรายละเอียดของภาพและเสี ยง ทําให้เสี ยอรรถรสในการรับชม รวมถึงการออกฉาย
ล่าช้า ไม่ทนั ใจกลุ่มคนเหล่านี้ ทําให้ตอ้ งหาภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ จากต้นฉบับมาชมก่อน ซึ่งสามารถ
หาได้ทวั่ ไปตามอินเทอร์เน็ต
นอกจากการลดทอนรายละเอียด และความล่าช้าของภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ที่ถูกลิขสิ ทธิ์ นั้น
คนกลุ่มนี้ยงั เห็นว่า ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ที่นาํ เข้ามาฉาย หรื อจัดจําหน่าย มีการเซ็นเซอร์ที่ไม่สมควร
หรื อเซ็นเซอร์ มถูกที่ คนกลุ่มนี้ เห็นว่าไม่ตอ้ งเซ็นเซอร์ จะดีกว่า ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากวัฒนธรรมที่แฝง
มากับสื่ อภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของประเทศไทย ทําให้มี
คนจํานวนมากต่อต้าน และไม่ให้การสนับสนุนในที่สุด
3) พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มโอตาคุมีพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ
เมชัน่ (Merchandise) ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั รสนิยม และความชอบส่ วนตัว ซึ่งสามารถแบ่ง
รู ปแบบของการบริ โภคของคนกลุ่มนี้ได้ 3 ประเภท ได้แก่
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(1) การบริ โภคสิ นค้าในหมวดของเล่น ของสะสม เป็ นการบริ โภคสิ นค้าชนิ ดของเล่น
และของสะสมที่เกี่ ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม หรื อการ์ ตูน ของกลุ่มโอตาคุ เช่ นการซื้ อ
โมเดล หรื อฟิ กเกอร์ การซื้อของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ที่เป็ นลายการ์ตูน เป็ นต้น
(2) การบริ โภคสิ นค้าในหมวดของเสื้ อผ้า และเครื่ องแต่งกาย ที่เห็นได้ชดั เจนคือโอตาคุ
ที่ชอบแต่งกายเลียนแบบตัวละครที่ชื่นชอบ หรื อคอสเพลย์ ส่ วนโอตาคุที่ไม่ได้แต่งกายเลียนแบบก็
จะบริ โภคเสื้ อผ้า ที่พิมพ์ลายการ์ ตูน ซึ่ งรวมถึงเครื่ องประดับตกแต่งต่าง ๆ เช่น ที่คาดผมหู แมว หู
กระต่าย หมวกตัวการ์ตูนต่าง ๆ หางแมว สร้อยคอ เป็ นต้น
(3) การบริ โภคสิ นค้าในหมวดหนังสื อ ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ในบางเรื่ องนั้น มีการทํา
เป็ นหนังสื อการ์ ตูน (มังงะ) ออกมาจําหน่ ายก่อน ซึ่ งมีราคาไม่แพงมากนัก ทําให้คนกลุ่มนี้ นิยมซื้ อ
มาอ่าน และยังสามารถเก็บเป็ นของสะสมได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีหนังสื อประเภทหนังสื อภาพ (Art
book) ที่รวบรวมภาพต่างๆ จากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม หรื อการ์ ตูนไว้ ในบางเล่มมีการสอนวาด
ภาพด้วย และหนังสื อนิตยสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ตูน

5.3 อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
กับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ” สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ตามวัตถุประสงค์
งานวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1) การเปิ ดรับสื่ อภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุ
จากการวิจยั พบว่า กลุ่มโอตาคุน้ ันเปิ ดรั บข่าวสารภาพยนตร์ แอนิ เมชั่น เกม และการ์ ตูน
ผ่านสื่ อใหม่ เนื่ องจากสะดวกสบาย และยังสามารถเป็ นการสื่ อสารสองทาง ซึ่ งกลุ่มโอตาคุเอง ก็
สามารถเป็ นได้ท้ งั ผูร้ ับสาร และผูส้ ่ งสาร ดังที่ Burnett and Marshall กล่าวไว้ว่า สื่ อใหม่น้ นั คือสื่ อที่
เอื้ให้ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ทําหน้าที่ส่งสารและรับสารพร้อมกันได้ และสามารถส่ งสารได้หลาย
อย่างพร้อมๆ กัน คือภาพ เสี ยง และข้อความ ซึ่ งสื่ อใหม่น้ ี เป็ นการรวมเอาเทคโนโลยีของสื่ อดั้งเดิม
กับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ผ่านระบบเครื อข่าย และมีศกั ยภาพเป็ นสื่ อแบบ
ประสม (Multimedia)
จะเห็นได้ว่าสื่ อใหม่น้ นั มีความสะดวกสบาย และเอื้ออํานวยในหลาย ๆ ด้าน กลุ่มโอตาคุ
นั้นจึงใช้ประโยชน์จากสื่ อใหม่ ในการเสาะหาข้อมูลใน Search Engine รายใหญ่อย่าง Google เพื่อ
ไปยังเว็ปไซด์ต่างๆ ที่มีขอ้ มูล รวมถึงสร้างข้อมูล หรื อเนื้ อหาขึ้นมาเอง อย่างเช่นการแบ่งปั นข้อมูล
ความคิ ดเห็ นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องกับการแบ่งประเภทสื่ อใหม่ ของ John
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Vivian (2013) ที่แบ่งสื่ อใหม่ออกเป็ น 4 ประเภท นัน่ คือเว็ปท่า (Portals) โปรแกรมช่วยสื บค้นข้อมูล
(Search Engine) การส่ งข้อความ (Messaging) และเว็ปไซด์ที่ผใู ้ ช้เป็ นผูส้ ร้างเนื้อหาเอง
นอกจากกลุ่มโอตาคุจะใช้สื่อใหม่แล้ว ยังมีการใช้สื่อเก่าควบคู่ไปด้วย นัน่ คือสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่
กลุ่มโอตาคุให้ความสนใจมาก คือหนังสื อการ์ตูน เนื่องจากมีราคาถูก และสามารถเก็บสะสมได้ อีก
ทั้งยังนํากลับมาอ่านใหม่ได้ หากไม่เข้าในเนื้ อหา ในบางครั้งหนังสื อการ์ ตูนเหล่านี้ อาจมีเนื้ อหาที่
ละเอียดกว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เนื่องจากสามารถใส่ รายละเอียดของเนื้อหาได้มากกว่า
จากความสะดวกสบายนี้เอง โอตาคุบางคนจึงเลือกที่จะทํากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบอยูเ่ พียง
แค่ในบ้าน อยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อโทรทัศน์ เพื่อรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เล่นเกม หรื ออ่าน
การ์ตูน ผ่านสื่ อต่างๆ เป็ นผลทําให้คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้เข้าสังคม ไม่ได้พดู คุยสนทนากับผูอ้ ื่น มีการ
ซึมซับวัฒนธรรมแฝงต่างๆ จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรื อการ์ตูน ทําให้ในบางครั้งมีพฤติกรรม
ที่แปลกแสดงออกมา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Joli Jeson (2012) ที่กล่าวถึงลักษณะอาการทาง
สังคมของกลุ่มแฟนผูห้ ลงใหลไว้ว่า กลุ่มแฟนผูห้ ลงใหลแต่เพียงลําพัง (Obsessed Loner) จะมี
ความรู ้สึกให้ตนแตกต่างจากผูอ้ ื่น (Alienate) ทําให้ความเป็ นมวลชนน้อยลง เขาหรื อเธอจะถูกตัด
ออกจากครอบครั ว เพื่อน และชุ มชน ชี วิตถูกครอบงําขึ้ นเรื่ องๆ จากสิ่ งที่ ตนชื่ นชอบ จนทําให้
สู ญเสี ยความเป็ นตัวของตัวเองไป คนเช่นนี้ จะถูกยัว่ เย้าด้วยสื่ อมวลชน เข้าสู่ โลกมายา จนกระทัง่
ข้ามเส้นไปสู่ อาการทางจิต ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่สามารถอธิ บายพฤติกรรมแปลกของกลุ่มโอตาคุได้
อย่างดี นอกจากนี้ยงั คล้ายกับงานวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริ ง และการ
เรี ยนรู ้ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคม จากภาพยนตร์ การ์ ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ ของกลุ่มแฟนคลับ” ของ
ปริ ญชาต จรุ งจิตรประชา ที่มีผลการวิจยั ว่ากลุ่มแฟนคลับเปิ ดรับและเรี ยนรู ้ค่านิ ยมส่ งเสริ มสังคม
ที่ มากับตัว สาร หรื อ Message ซึ่ งสิ่ งที่ แฟนคลับเปิ ดรั บได้แก่ เนื้ อหาเกี่ ย วกับลัก ษณะนิ สัย
พฤติกรรมของตัวละคร รวมถึงแฟนคลับยังมีการแสดงออกซึ่ งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความ
จริ ง เช่นการสะสมสิ่ งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาสค์ไรเดอร์ การแต่งกายเลียนแบบมาสค์ไรเดอร์ หรื อ
คอสเพลย์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจจากการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มโอตา
คุ ซึ่งสามารถอภิปรายเป็ นประเด็นย่อยนัน่ คือ
2) การเปิ ดรับสื่ อที่มีแรงจูงใจในการแสดงออกถึงตัวตนของกลุ่มโอตาคุ
กลุ่มโอตาคุน้ นั มีความชื่นชอบและหลงใหลในภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม และการ์ ตูน อย่าง
มาก ซึ่ งในแต่ ละบุคคลก็จะมี ประเภทของภาพยนตร์ แอนิ เมชั่น เกม หรื อการ์ ตูน ที่ แตกต่างกัน
ออกไป ขึ้ นอยู่กับความชอบส่ วนบุ คคล และรสนิ ยมส่ วนตัว มี การบริ โภคสิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องกับ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม การ์ ตูนที่ตนเองชื่นชอบ มีการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม ซึ่ งการซื้อสิ นค้า
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ต่าง ๆ และการเข้าร่ วมงานสังคม เป็ นการแสดงออกถึงตัวตน ความชอบส่ วนบุคคลซึ่งมีแรงจูงใจมา
จากสิ่ งที่ตนหลงใหลนัน่ เอง ซึ่ งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดแสดงรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตตามแบบ
VALS 2 ในกลุ่มของ Self-Expression หรื อกลุ่มที่มีแรงจูงใจจากการแสดงออกถึงตัวตน ซึ่งทฤษฎีน้ ี
กล่าวไว้ว่าคนกลุ่มนี้ ชอบทํากิ จกรรมทางสังคม ยอมรับความเสี่ ยง ชอบซื้ อสิ นค้าและบริ การเพื่อ
แสดงออกถึงตัวตนนัน่ เอง
เนื่องจากกลุ่มโอตาคุ ใช้เวลาอยูก่ บั ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรื อการ์ตูน เป็ นเวลานานมาก
มีผลทําให้เกิ ดปั ญหาในการเข้าสังคม และพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตที่แปลก ดังนั้นซื้ อสิ นค้าที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ หรื อการออกไปร่ วมงานกิจกรรมนั้น ถือว่าเป็ นพื้นที่ที่สาํ คัญของ
คนกลุ่มนี้ ให้สามารถเจอผูค้ น พูดคุย สนทนา และยังเป็ นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสิ่ งที่คน
กลุ่ ม นี้ ชื่ น ชอบ พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ลํา ดับ ขั้น ความต้อ งการของ Maslow
(Maslow’s Hierarchy of Needs) ขั้นที่ 3 คือความต้องการด้านสังคม ความรัก และการยอมรับ การ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม (Love and Belongingness need) เป็ นความต้องการในแง่ของการให้ และ
การได้รับความรัก เป็ นความต้องการที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม รวมถึงเป็ นที่ยอมรับของสังคม
3) พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่
จากการสังเกต (Observe) รวมถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั หรื อกลุ่มโอตาคุ ทั้งที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) และแบบการสนทนากลุ่ม (Group Interview) บุคคล
ทั้งสามกลุ่ม มีกิจกรรม และความสนใจ ความชอบ ที่คล้ายกัน นัน่ คือชอบชมภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
เล่นเกม และอ่านการ์ ตูน รวมถึงการไปร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งเหล่านี้ เหตุผลเนื่องจาก
ความชื่นชอบ และหลงใหล ซึ่ ง Kotler กล่าวไว้ว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต เป็ นหนึ่ งปั จจัยด้านตัว
บุคคล (Personal) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
จะเห็นได้ชดั จากกลุ่มผูบ้ ริ หารที่เป็ นโอตาคุ ที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เล่น
เกม อ่านการ์ ตูน มาตั้งแต่เด็ก แต่อาจจะยังไม่มีกาํ ลังซื้อมากนัก เมื่อโตขึ้น มีกาํ ลังซื้อจึงเติมเต็มส่ วน
ที่ขาดหายไปในวัยเด็ก ในที่ น้ ี คือการซื้ อของเล่น ของสะสมจากภาพยนตร์ แอนิ เมชั่น เกม หรื อ
การ์ ตูน แม้แต่ การทํางาน คนกลุ่มนี้ เลื อกทํางานที่ตนเองชื่ นชอบ และมีความสุ ขไปกับมัน ดังที่
Maslow ได้กล่าวเอาไว้ใน Maslow’s Hierarchy of Needs ขั้นที่ 5 ว่าเป็ นความต้องการเป็ นตัวของ
ตัวเอง ต้องการประสบความสําเร็ จ (Self-Actualization Needs) ซึ่ งก็คือบุคคลที่ตอ้ งการจะบรรลุ
ศักยภาพสูงสุ ดของตนเอง ล้วนแต่เป็ นความต้องการส่ วนตัวของแต่ละบุคคล บุคคลกลุ่มนี้ จึงเลือกที่
จะเติมเต็มชีวิตให้ตนเองในที่สุด
เมื่อมีความชอบเกิดขึ้น ถึงขั้นหลงใหล รวมถึงมีกาํ ลังซื้ อ พร้อมที่จะใช้จ่าย หาซื้ อสิ นค้า
ของเล่น หรื อของสะสมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรื อการ์ตูน บุคคลกลุ่มนี้มีปัจจัยใน
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การเลือกซื้อสิ นค้าคือ การออกแบบที่สวยงาม สามารถสื่ อถึงอารมณ์ความรู ้สึกได้ หรื อคล้ายคลึงกับ
Cartoon Creation ในประเภทของภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ หรื อภาพยนตร์ การ์ ตูนของ รอย พอล เนล
สัน (Roy Paul Nelson) ที่กล่าวไว้ว่า Cartoon Creation คือการวาดภาพการ์ตูนใดๆ ก็ตามที่สร้างขึ้น
ในลักษณะของตัวการ์ ตูน เช่น ตุ๊กตา งานปั้ น ของเล่น หรื อภาพวาดบนผนัง ทั้งนี้ การสร้างสรรค์
ของเล่นของสะสม ล้วนแล้วแต่อา้ งอิงมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรื อการ์ตูนทั้งสิ้ น
เนื่ องจากสิ นค้าประเภทของเล่น ของสะสม มี ราคาค่อนข้างสู ง การตัดสิ นใจซื้ อนั้น ไม่
เพียงแต่การออกแบบที่สวยงามเท่านั้น ยังต้องพิจารณาไปถึงวัสดุ ที่ใช้ในการสร้ างสรรค์ชิ้นงาน
รวมถึงทัศนคติที่มีต่อตัวละครนั้นๆ ผูผ้ ลิต และความเห็นจากกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน เช่นการบอก
ต่อของเพื่อน หรื อการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของทัศนคติ (Attitude)
ที่หมายถึง แนวโน้มของพฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งอาจเป็ นกลุ่มคน ความคิด
หรื อสิ่ งของ โดยมีความรู ้ความเชื่อเป็ นพื้นฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับระดับความพึงพอใจ หรื อเป็ นการ
ประเมิ นการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับความชอบ ซึ่ งสามารถสะท้อนให้เห็ นถึ งความรู ้ สึกของบุคคลนั้น
เกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่าง (ปณิ ศา มีจินดา, 2553)
เมื่อมีทศั นคติที่ดี ประกอบกับความชอบพื้นฐานด้วยนั้น การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจึงทําได้ไม่
ยาก ซึ่ ง Kotler ได้อธิ บายไว้ถึงปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และทัศนคติ
ซึ่ งทั้งหมดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการบริ โภคสิ นค้าของแต่ละบุคคล (Kotler & Levin, 2006)
ดัง นั้น เมื่ อ มี ค วามปั จ จัย ดัง กล่ า วประกอบกัน จึ ง เป็ นผลทํา ให้ก ลุ่ ม โอตาคุ เ ลื อ กที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้า ที่
เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ เกม หรื อการ์ตูนในที่สุด
จากพฤติกรรมบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุน้ นั ทําให้
กลุ่มโอตาคุมีพฤติกรรมการจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าตามมา ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความน่าสนใจ
4) พฤติกรรมการจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าของกลุ่มโอตาคุ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ลักษณะของกลุ่มโอตาคุ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ กลุ่มโอ
ตาคุนักสะสม กลุ่มโอตาคุทวั่ ไป และกลุ่มโอตาคุระดับคลัง่ ไคล้ ซึ่ งทั้ง 3 กลุ่มมีความคลัง่ ไคล้ใน
ระดับที่ต่างกันออกไป
ในกลุ่มของโอตาคุนักสะสมนั้น จะมีการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของเล่นของสะสม
อยู่เสมอ และผูผ้ ลิตแต่ละรายจะมีการจําหน่ ายสิ นค้าที่มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ หาผูผ้ ลิต
หรื อตราสิ นค้าของสิ นค้าชิ้นไหน สามารถผลิตสิ นค้าที่ถูกใจ มีคุณภาพราคาเหมาะสมออกมา คน
กลุ่ ม นี้ ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเป็ นกลุ่ ม จงรั ก ภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า นั้น ๆ ตามไปด้ว ย แต่ ห ากตราสิ น ค้า อื่ น มี
ข้อ เสนอที่ ดี ก ว่ า หรื อ มี สิ น ค้า ที่ น่ า สนใจกว่ า นัก สะสมเหล่ า นี้ ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเปลี่ ย นตราสิ น ค้า
เช่นเดียวกัน ซึ่งทําให้สามารถอธิบายบุคคลกลุ่มนี้ ตามแนวคิดผูบ้ ริ โภคของ Jim Blyth (2008) ได้ว่า
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บุคคลกลุ่มนี้ เป็ นประเภทผูส้ ับเปลี่ยนตราสิ นค้า (Brand Switchers) ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้จะไม่มีความ
จงรักภักดีต่อตราสิ นค้า พวกเขาไม่เชื่ อว่าการเลือกตราสิ นค้าจะส่ งผลอะไรที่สาํ คัญ พวกเขาได้รับ
ผลกระทบทางอารมณ์ได้ง่าย จากปัจจัยที่อยูแ่ วดล้อม เช่น การส่ งเสริ มการขาย อีกทั้งยังสามารถเป็ น
ผูจ้ งรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalists) ที่มีอารมณ์เชื่อมโยงอย่างแข็งแกร่ งต่อตราสิ นค้า ไป
พร้อมๆ กัน
ส่ วนในกลุ่มของโอตาคุทวั่ ไปนั้น คนกลุ่มนี้ ก็จะมีการค้นหาข่าวสารเช่ นเดี ยวกัน คน
กลุ่มนี้ จะมีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ แต่อาจไม่ใช่กลุ่มที่ซ้ื อของเล่น ของสะสมมากนัก หากเจอ
สิ่ งที่ ต นเองอยากได้ ก็จ ะหาซื้ อ แต่ การซื้ อ ของคนกลุ่ มนี้ มัก จะเป็ นสิ น ค้าที่ ร าคาไม่ สูง มากนัก
รวมถึงของเล็กๆ น้อยๆ เช่ นพวงกุญแจ กระเป๋ าสตางค์ หรื อแก้วนํ้าลายการ์ ตูน เป็ นต้น แต่หาก
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ต้องการที่จะซื้ อของเล่น ของสะสมที่มีราคาแพง คุณภาพดี ก็จะหาข้อมูลอย่างมาก
เพื่อทําความเข้าใจกับสิ นค้าชิ้นนั้น ๆ พร้อมกับหาร้านค้าหรื อตราสิ นค้าที่จดั การส่ งเสริ มการขาย ที่
จะสามารถหาซื้ อได้ในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณ ซึ่ งสอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคประเภท ผูค้ น้ หา
ข้อมูล (Information Seekers) ผูบ้ ริ โภคเหล่านี้จะมีขอ้ มูลของสิ นค้า พวกเขาจะใช้ขอ้ มูลอย่างมากใน
การช่ ว ยให้พ บกับ ตราสิ น ค้า ที่ เ หมาะสมภายในผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทนั้น รวมถึ ง ยัง เป็ นผูบ้ ริ โ ภค
ประเภท ผูซ้ ้ือตราสิ นค้าเป็ นกิจวัตร (Routine Brand Buyer) คนเหล่านี้ มีความเกี่ยวพันส่ วนตัวตํ่า
แต่ยงั มีความชื่นชอบในตราสิ นค้า มีความสนใจในชนิ ดของผลที่เชื่อมโยงกับตราสิ นค้าทัว่ ไป และ
ไม่จาํ เป็ นต้องมองหาตราสิ นค้าที่ “ดีที่สุด” เพียงตราสิ นค้าที่พึงพอใจก็พอแล้ว
ส่ วนกลุ่มโอตาคุระดับคลัง่ ใคล้ กลุ่มที่มีกาํ ลังซื้อสู ง ซึ่งโอตาคุกลุ่มนี้มีกาํ ลังซื้ อเพียงพอ ไม่
เพียงแต่หาซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพ และราคาดี คนกลุ่มนี้ ยงั ได้รับอิทธิ พลมาจากภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
เกม การ์ ตูน รวมถึงศิลปิ น หรื อไอดอล (Idol) ที่ตนเองชื่นชอบ ทําให้การหาซื้ อสิ นค้านั้น มีผลต่อ
จิตใจ กล่าวคือสิ นค้ามีคุณค่าทางจิตใจนัน่ เอง ซึ่ งทําให้คนกลุ่มนี้ มีอารมณ์เชื่อมโยงอย่างแข็งแกร่ ง
ต่อตราสิ น ค้า โดยคนที่ ไปคนเหล่ านี้ เชื่ อมโยงประเภทของผลิ ตภัณ ฑ์กับการจัดหาผลที่ ตามมา
เกี่ยวข้องเป็ นส่ วนตัว โดยคนเหล่านี้ ซ้ือ “ตราสิ นค้าที่ดีที่สุด” ในประเภทนั้น และยังรู ้สึกว่าประเภท
ของผลิตภัณฑ์เองเป็ นส่ วนสําคัญของชี วิต ซึ่ งตรงกับผูบ้ ริ โภคประเภทผูจ้ งรั กภักดี ต่อตราสิ นค้า
(Brand Loyalists) นัน่ เอง
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จากลักษณะทั้ง 3 แบบของโอตาคุ ทําให้เขียนเป็ นแผนภาพประเภทของผูบ้ ริ โภคได้ดงั นี้
ผูส้ บั เปลี่ยนตรา
สิ นค้า
กลุ่มโอตาคุนกั
สะสม

ผูค้ น้ หาข้อมูล
กลุ่มโอตาคุ
ทัว่ ไป

ซื้อตราสิ นค้าเป็ น
กิจวัตร
กลุ่มโอตาคุทวั่ ไป

ความเกี่ยวพันตํ่า

ผูจ้ งรักภักดีต่อตราสิ นค้า
กลุ่มโอตาคุนกั สะสม
กลุ่มโอตาคุระดับคลัง่ ใคล้

ความเกี่ยวพันสูง

ภาพที่ 5.1 แสดงความเกี่ยวพันประเภทของผูบ้ ริ โภค
ความเกี่ยวพันนําไปสู่ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า กลุ่มโอตา
คุนกั สะสมนั้น สามารถเป็ นได้ท้ งั ผูส้ ับเปลี่ยนตราสิ นค้า และผูจ้ งรักภักดีต่อตราสิ นค้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับปั จจัยในหลายๆ ด้าน เช่นความชอบ การจัดการส่ งเสริ มการตลาดของตราสิ นค้า คุณภาพของ
สิ นค้า เป็ นต้น
ในขณะที่กลุ่มโอตาคุทวั่ ไปนั้นใช้ขอ้ มูลในการประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ นค้าที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคามาที่สุด หากมีตราสิ นค้าใด ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคน
กลุ่มนี้ ได้ คนกลุ่มนี้ ก็พร้อมที่จะเป็ นผูจ้ งรักภักดีต่อตราสิ นค้า และพร้อมที่จะสับเปลี่ยนตราสิ นค้า
หากไม่พอใจในตราสิ นค้าเดิม หรื อมีขอ้ เสนอจากตราสิ นค้าใหม่ ที่ดีกว่า สิ นค้ามีคุณภาพมากกว่า
ความเกี่ยวพันธ์กบั ตราสิ นค้าจึงอยูใ่ นระดับปานกลาง
จากการทําการวิจยั ทําให้ทราบถึงผลในแง่ของพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และพฤติกรรมการ
บริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทั้งนี้ยงั รวมไปถึงเกม และการ์ตูน
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มโอตาคุในการวิจยั ครั้งนี้ น้ นั กลุ่มโอตาคุมีการใช้สื่อใหม่
ในการหาข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึ งการแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่ งภาพยนตร์ แอนิ เมชั่น เกม หรื อ
การ์ ตูนที่ ตอ้ งการโดยไม่มีการคํานึ งถึงเรื่ องสิ ทธิ ทางปั ญญา หรื อลิขสิ ทธิ์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนั้นพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของคนกลุ่มนี้ น้ นั ไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ ไปที่นิยมใช้สื่อใหม่กนั
อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากมี ความรวดเร็ ว และสะดวก สบาย แต่ ภาพยนตร์ แอนิ เมชั่น เกม หรื อ
การ์ตูนนั้น เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้มีจาํ หน่ายแพร่ หลายกันมาก เหมือนกับภาพยนตร์ทวั่ ๆ ไป อีกทั้งยังมีราคา
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สู ง ทําให้กลุ่มโอตาคุที่ไม่มีกาํ ลังซื้ อนั้น กระทําการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ดังกล่าว นัน่ คือการดาวน์โหลด
จากเว็ปไซด์ที่ให้บริ การดาวน์โหลดหรื อ บิท (Bit Torrent) ซึ่งประเด็นนี้อาจทําให้วงการภาพยนตร์
แอนิเมชัน่ ไม่เติบโตอย่างที่ตวรจะเป็ น
ส่ วนพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุน้ นั
จากการวิจยั ในครั้งนี้ การบริ โภคสิ นค้าดังกล่าว ไม่แตกต่างจากผูค้ นทัว่ ไปมากนัก คือ การพอใจใน
สิ่ งที่ตนอยากได้ อยากมี อยากเป็ น เลือกซื้ อของที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา มีการออกแบบที่
สวยงาม ใช้วสั ดุที่ดี รวมถึงมีการส่ งเสริ มการตลาดที่เหมาะสม
สิ่ งที่กลุ่มโอตาคุมีความแตกต่างจากคนทัว่ ไปนั้น คือ ความหลงไหล ชื่นชอบในภาพยนตร์
แอนิ เ มชั่น เกม หรื อ การ์ ตู น เป็ นอย่า งมาก ทํา ให้ใ นบางรายเกิ ด อาการทางจิ ต เช่ น การแสดง
พฤติกรรมที่แปลกในการเข้าสังคม การพูดคุย กิริยาต่างๆ ดังเช่น ในงานวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั ได้พบเจอมา
เป็ นต้น ซึ่งอาจทําให้ผทู ้ ี่ไม่คุน้ เคยกับคนกลุ่มนี้รู้สึกแปลกไปได้

5.4 ข้ อจํากัดในการวิจยั
การสังเกตภายในงาน Thailand Comic Con 2014 นั้นเป็ นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม จึง
ทําให้ไม่ สามารถเข้าถึ งข้อมูลเชิ งลึกได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้มีขอ้ จํากัดในเรื่ องการมี ส่วนร่ วมกับ
แหล่งข้อมูล

5.5 ข้ อเสนอแนะเชิงประยุกต์ ใช้
1) งานวิจยั ชิ้ นนี้ ทาํ ให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มโอตาคุ ที่ใช้สื่อใหม่กนั
อย่างแพร่ หลาย ซึ่งหากผูป้ ระกอบการต้องการที่จะวางแผนการตลาด หรื อการสื่ อสารกับคนกลุ่มนี้
ควรมุ่งเน้นไปที่สื่อใหม่ สื่ อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook, Twitter หรื อ Instagram เป็ นต้น
2) จากงานวิจยั พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มโอตาคุน้ นั เป็ นกลุ่มที่ค่อนข้างเก็บตัว และมีการ
ชมภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เล่นเกม หรื ออ่านการ์ ตูน แต่เพียงลําพัง ทําให้ขาดปฏิสัมพันธ์กบั สังคม จึง
ควรมีการจัดนิทรรศการ หรื องานอีเว้นต่าง ๆ เพื่อเป็ นพื้นที่ และเวทีสาํ คัญ สําหรับการแสดงออกถึง
ตัวตน และการเข้าร่ วมสังคม พบปะสังสรรค์กบั ผูค้ นที่มีความชอบเหมือนกัน
3) งานวิจยั ชิ้ นนี้ พบว่า โอตาคุตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าที่เกี่ ยวข้องกับภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เกม
หรื อการ์ ตูนจากการออกแบบที่สวยงาม รวมถึงวัสดุที่มีคุณภาพ หากต้องการที่จะทําธุ รกิ จกับคน
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กลุ่มนี้ การออกแบบเป็ นสิ่ งที่สําคัญ ควรออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างชาญฉลาด ใช้วสั ดุ ที่มีคุณภาพ
รวมไปถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ด้วย
4) จากการทําวิจยั พบว่า ผลกระทบที่ตามมาจากการใช้สื่อใหม่ของกลุ่มโอตาคุน้ นั มีการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์กนั อย่างแพร่ หลายในคนกลุ่มนี้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้หน่วยงาน หรื อองค์กรของรัฐบาล
เช่นกรมทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อหน่วยงานใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสามารถนําไปประยุต์ ปรับใช้
ในการป้ องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิ ทธิ์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อภาคธุ รกิจที่เกี่ยวกับสิ นค้า
ลิขสิ ทธิ์ต่อไป

5.6 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1) การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ซึ่ งทําให้รู้ขอ้ มูลในบางส่ วน แต่ยงั ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ ได้ จึงควรมีการทําการวิจยั เชิงชาติพรรณวรรณาเพิ่มเติม เพื่อให้รู้ถึงข้อมูล
เชิงลึกมากขึ้น
2) ควรทําการวิจยั เชิงปริ มาณเพิ่มเติม มีการเก็บข้อมูลอ้างอิงจากประชากรทั้งหมด เพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลเชิงสถิติ รวมถึงการทดสอบที่ใช้ทฤษฎี AIOs เพื่อหาพฤติกรรม การดําเนินชีวิต Sub
Culture หรื อวัฒนธรรมย่อยของคนกลุ่มนี้
3) การทําวิจยั ครั้งนี้เป็ นการทําการวิจยั กลุ่มโอตาคุในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่ งหากมีการวิจยั
ครั้งต่อไปควรมีการเปรี ยบเทียบพฤกติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ และการบริ โภคสิ นค้าที่เกี่ ยวข้องกับ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ ของกลุ่มโอตาคุในประเทศต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงความเหมือน หรื อ
แตกต่างกันของกลุ่มโอตาคุดงั กล่าว และทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจต่อไปได้
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ภาคผนวก

แบบสั งเกต ซึ่งนํามาจากกรอบมโนทัศน์ “SPEAKING” ของไฮมส์
การสังเกตนี้มีการจดบันทึกข้อมูลสําคัญลงในแบบสังเกต ซึ่งนํามาจากกรอบมโนทัศน์
“SPEAKING” ของไฮมส์ (Hymes, 1947) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) Setting หรื อ Scene (S) คือสภาวะของเหตุการณ์ที่ถูกกําหนดโดยเวลา สถานที่เกิดเหตุ
หรื อฉากที่มีการกระทําเกิดขึ้น
2) Participation (P) คือ ผูร้ ่ วมกระทํา ใครเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ใครเป็ นผูร้ ่ วมประกอบด้วยใครบ้าง
3) End (E) คือ จุดประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมายของเหตุ
4) Act sequence (A) คือการเรี ยงลําดับกิจกรรมใดมาก่อนและหลัง กระทําอะไร และ
กระทําอย่างไร
5) Key (K) คือ กุญแจการสื่ อสาร บ่งชี้ดว้ ยนํ้าเสี ยง สี หน้า ท่าทาง อารมณ์ สัญลักษณ์ใน
การสื่ อความหมาย
6) Instrumentality (I) คือ ช่องทางการสื่ อสาร ภาษาเฉพาะวงการ ภาษาถิ่น ใช้การสื่ อ
ความหมายผ่านสื่ อใดและอย่างไร
7) Norm of Communication (N) คือบรรทัดฐานทางการสื่ อสารที่มีปฏิสมั พันธ์กนั และกัน
เป็ นการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูร้ ่ วมการกระทําด้วยกัน ในการตีความสาย
สัมพันธ์ดงั กล่าว ต้องอาศัยวัฒนธรรมของผูเ้ ข้าร่ วมกระทําเข้าช่วยด้วย
8) Genre (G) คือ ประเภทผลงาน เป็ นประเภทของกิจกรรมและถ้อยคําที่ใช้สื่อสาร ซึ่งมีชื่อ
เรี ยกเฉพาะ เช่นการถ่ายทําภาพยนตร์ การสวดมนต์ การสื่ อสารในห้องสนทนาเว็ปไซด์ การสื่ อข่าว
บทละครโทรทัศน์ การเล่นนํ้าสงกรานต์ ฯลฯ

แนวคําถามในการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
และการสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม (Group Interview)er
1) ลักษณะทางประชากร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ที่อยูอ่ าศัย
2) คําถามเกี่ยวกับกิจกรรม (Activities Questions) เป็ นคําถามเกี่ยวกับการทํากิจกรรมต่าง
ๆ ของกลุ่มโอตาคุ เช่น การเข้าร่ วมงานอีเว้น การให้ความบันเทิงกับตัวเอง การเป็ นสมาชิกกลุ่มหรื อ
เวปไซด์ การเล่นกีฬา รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้า เป็ นต้น
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3) คําถามเกี่ยวกับความสนใจ (Interest Questions) เป็ นคําถามเกี่ยวกับความสนใจด้านต่าง
ๆ เช่น ความสนใจเข้าร่ วมกิจกรรม ช่องทางการติดตามข่าวสาร แฟชัน่ รวมถึงชีวิตความเป็ นอยูใ่ น
สังคม เป็ นต้น
4) คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion Questions) ตอบลักษณะเห็นด้วย หรื อไม่เห็น
ด้วย เช่น ความเห็นเกี่ยวกับตนเอง คุณคือโอตาคุ ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ความเห็น
เกี่ยวกับสิ นค้าที่จบั จ่ายใช้สอย ความเห็นเกี่ยวกับโอตาคุกลุ่มอื่น ๆ รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับโอตาคุ
ในแง่เศรษฐกิจ
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