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อิทธิพลของป
จจัยการส่ือสารแบบบอกต�อท่ีมีผลต�อพฤติกรรมผู�บริโภคในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส& 

INFLUENCE OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH FACTORS ON 
CONSUMER BEHAVIOR IN ELECTRONIC BUSINESS 

นางสาวกันต&นลิน เปรมใจสุข 
คณะนิเทศศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 
บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณและใช�วิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา 
อิทธิพลของป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อผ0านสื่ออิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงประกอบด�วย 3 มิติย0อยคือ 
ลักษณะการสื่อสารแบบบอกต0อ ทัศนคติของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส� และคุณภาพของเว็บไซต�อิเล็กทรอนิกส�ท่ีส0งผลต0อ (1) ความพึงพอใจของผู�บริโภคใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� และ (2) ความภักดีของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� โดยใช�แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข�อมูลกับกลุ0มตัวอย0าง ซ่ึงเป�นเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหว0าง 18-34 ป@ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และเป�นผู� ท่ี เคยซ้ือสินค�าผ0านอิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซ ซ่ึงในงานวิจัยนี้ คือ 
เว็บไซต�Lazada และโซเชียลคอมเมิร�ซ ซ่ึงในงานวิจัยนี้คือร�านค�าใน Facebook ภายในระยะเวลา 6 
เดือนท่ีผ0านมา จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว0า ป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อท้ังลักษณะการ
สื่อสารแบบบอกต0อ ทัศนคติของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� และ
คุณภาพของเว็บไซต�ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�มีอิทธิพลต0อความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�ในบริบทอิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซหรือเว็บไซต� Lazada อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ขณะท่ีในบริบทโซเชียลคอมเมิร�ซหรือร�านค�าใน Facebook มีป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อเพียง 2 
มิติย0อยท่ีมีอิทธิพลต0อความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� อย0างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ: การสื่อสารแบบบอกต0อผ0านสื่ออิเล็กทรอนิกส� อิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซ            
โซเชียลคอมเมิร�ซ ความพึงพอใจของผู�บริโภค ความภักดีของผู�บริโภค 
 
Abstract 
 This survey had two objectives to study: (1) Influences of electronic word of 
mouth factors (which consisted to characteristics of electronic word of mouth, 
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attitude towards electronic word of mouth, and website quality) on consumer 
satisfaction (2) and consumer loyalty. Self-administered questionnaires were used to 
collect data form 400 males and females, aged 18 to 34 years old in Bangkok, who 
bought products from Lazada website (Electronic commerce) and store in Facebook 
(Social commerce), in the last six months. The findings showed that all factors, that 
is, characteristics of electronic word of mouth, attitude towards electronic word of 
mouth, and website quality, were significantly and positively influence on consumer 
satisfaction and consumer loyalty in electronic commerce but in social commerce 
only two factors that were significantly and positively influence on consumer 
satisfaction and consumer loyalty, were attitude towards electronic word of mouth 
and website quality.. 
Keyword: ELECTRONIC WORD OF MOUTH / ELECTRONIC COMMERCE/ SOCIAL 
COMMERCE/ CONSUMER SATISFACTION/ CONSUMER LOYALTY 
 
บทนํา 
ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 
 จากความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ส0งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการซ้ือขายสินค�า จากท่ี
ผู�ประกอบการต�องมีสถานท่ีเพ่ือแสดงสินค�าให�ผู�บริโภค  (Brick and mortar) และมีการสื่อสาร
ระหว0างพนักงานกับผู�บริโภค (Face to face communication) เป�นการแสดงสินค�าผ0านเว็บไซต� 
และเป�นการสื่อสารระหว0างหน�าจอกับผู�บริโภค (Screen to face communication) (Benbasat & 
Komiak, 2004) หรือท่ีถูกเรียกว0า ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Business) ซ่ึงจากท่ีกล0าวมา 
การซ้ือสินค�าออนไลน�นั้น ส0งผลให�ผู�บริโภคไม0สามารถจับต�องสินค�า หรือตรวจสอบคุณภาพของสินค�า
ได� ดังนั้น การสื่อสารแบบอกต0อในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�จึงมีความสําคัญ (Kim, Sanders & Yoo 
2015) 
 โดยการสื่อสารแบบบอกต0อในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�จะส0งผลต0อความพึงพอใจของผู�บริโภคใน
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� และความภักดีของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� (Harun, Lily, & Zainal, 
2016; Matute, 2016) ซ่ึงการเกิดความภักดีของผู�บริโภคเป�นความต�องการของผู�ประกอบการและ
นักการตลาดทุกคน แต0การเกิดความภักดีของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� เป�นสิ่งท่ีนักการตลาด
ต�องใช�ระยะเวลาในการสร�างข้ึนมา เนื่องจากผู�บริโภคมีทางเลือกธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�ท่ีหลากหลาย 
สามารถเลือกธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�ท่ีต�องการซ้ือสินค�าได� และสามารถเปรียบเทียบราคาสินค�าจากทุก
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�จากท่ัวโลก โดยความภักดีของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� สามารถเกิดข้ึนได� 
เม่ือผู�บริโภครู�สึกพึงพอใจต0อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� เนื่องจากความพึงพอใจของผู�บริโภคในธุรกิจ
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อิเล็กทรอนิกส� และความภักดีของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� เป�นการเกิดพฤติกรรมท่ีส0งผลต0อ
กัน ดังนั้น ผู�ประกอบการหรือนักการตลาดควรพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�ของตนเพ่ือให�ผู�บริโภคเกิด
ความพึงพอใจเม่ือใช�บริการ  (Anderson & Srinivasan, 2003)  
 จาเหตุผลท่ีกล0าวมา เป�นเหตุให�ผู�วิจัยต�องการศึกษาอิทธิพลของป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อท่ี
ส0งผลต0อพฤติกรรมผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� โดยป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อบนธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส� ประกอบด�วย 3 ป.จจัย ได�แก0  ลักษณะของการสื่อสารแบบบอกต0อในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส� ทัศนคติของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� และคุณภาพ
ของเว็บไซต�ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� และป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อบนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�ดังกล0าว
ส0งผลต0อพฤติกรรมของผู�บริโภค ในด�านความพึงพอใจของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� และความ
ภักดีของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงจะทําให�ผู�ประกอบการบนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�เห็น
ความสําคัญของการจัดการการสื่อสารแบบบอกต0อ ท่ีสามารถทําให�ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�เติบโตในระยะ
ยาวได�อย0างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค7 
1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อผ0านสื่ออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีผลต0อความพึงพอใจ  
   ของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อผ0านสื่ออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีผลต0อ    
   ความภักดีของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� 
 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยครั้ งนี้  ผู� วิจัย มุ0 งศึกษาอิทธิพลของป. จจัยการสื่ อสารแบบบอกต0อในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีส0งผลต0อความพึงพอใจของผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� และความภักดีของ
ผู�บริโภคในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� โดยรูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป�นท่ีนิยมในป.จจุบันคือ รูปแบ
อิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซและรูปแบบโซเชียลคอมเมิร�ซ ซ่ึงตัวแทนการวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�
คอมเมิร�ซคือ เว็บไซต� Lazada และตัวแทนของการวิจัย รูปแบบโซเชียลคอมเมิร�ซคือ ร�านค�าใน 
Facebook โดยใช�การวิจัยเชิงปริมาณด�วยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ และใช�แบบสอบถามท่ีให�กลุ0มตัวอย0าง
เป�นผู�ตอบคําถามด�วยตนเองเป�นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล เพ่ือศึกษาผู�บริโภคเพศชายและเพศหญิง 
ท่ีมีอายุระหว0าง 18 – 34 ป@ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป�นกลุ0มผู�บริโภคท่ีมีชั่วโมงการใช�งาน
อินเทอร�เน็ตโดยเฉลี่ยสูงท่ีสุด และมีกําลังซ้ือสินค�าท่ีตนเองต�องการ และเคยใช�บริการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส�อย0างน�อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน ท่ีผ0านมา จํานวนท้ังหมด 400 คน โดยแบ0งการเก็บ
ข�อมูลเพ่ือใช�ในการวิจัยออกเป�น 2 วิธีคือ การเก็บข�อมูลจากแบบสอบถามออฟไลน� 250 คน และการ
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เก็บข�อมูลจากแบบสอบถามออนไลน� 150 คน กําหนดการเก็บข�อมูลในช0วงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 จากการแบบสอบถามด�วยการพบกลุ0มตัวอย0างโดยตรง (Face-to-face interview) จํานวน 
270 ชุด ได�รับแบบสอบถามท่ีมีจํานวนคําตอบครบถ�วนจํานวน 250 ชุด (ร�อยละ 92.6) ส0วนการเก็บ
ข�อมูลผ0านสื่อออนไลน� (Online survey) มีกลุ0มตัวอย0างตอบแบบสอบถามท้ังหมด 180 คน สามารถ
นําข�อมูลมาใช�ประมวลผลได� 150 ชุด (ร�อยละ 83.3) ดังนั้น แบบสอบถามท่ีสามารถนํามาใช�
ประมวลผลได�มีจํานวนท้ังหมด 400 ชุด โดยกลุ0มตัวอย0าง แบ0งได�เป�นเพศหญิงจํานวน 293 คน (ร�อย
ละ 73.3)  เพศชายจํานวน 107 คน (ร�อยละ 26.8) ส0วนใหญ0มีอายุระหว0าง 26-29 ป@ 183 คน (ร�อย
ละ 45.8) และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 212 คน (ร�อยละ 53.0) ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชนสูงสุด จํานวน 156 คน (ร�อยละ 39.0) มีรายได�ต0อเดือนอยู0ท่ี 20,001-30,000 บาท 
จํานวน 110 คน (ร�อยละ 27.5) ส0วนผลการสํารวจพฤติกรรมการใช�อินเทอร�เน็ตของกลุ0มตัวอย0าง 
พบว0า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0มีการใช�งานอินเทอร�เน็ตมากกว0า 3-5 ชั่วโมงต0อวัน 119 คน (ร�อยละ 
29.8) และในแต0ละเดือนกลุ0มตัวอย0างซ้ือสินค�าออนไลน�โดยเฉลี่ย 3-4 ครั้ง 143 คน (ร�อยละ 35.8)  
โดยมีค0าใช�จ0ายการซ้ือสินค�าโดยเฉลี่ย 101-1,000 บาท จํานวน 216 คน (ร�อยละ 54.0) ส0วนวิธีการ
ชําระค0าสินค�าของกลุ0มตัวอย0างพบว0า ส0วนใหญ0กลุ0มตัวอย0างใช�วิธีการโอนเงินผ0านบัญชีธนาคาร 315 
คน (ร�อยละ 37.8 ของจํานวนคําตอบท้ังหมด) มีเว็บไซต� Google เป�นแหล0งข�อมูลในการตัดสินใจซ้ือ
สินค�า 272 คน (ร�อยละ 24.7 ของจํานวนคําตอบท้ังหมด) ซ่ึงประเภทข�อมูลท่ีกลุ0มตัวอย0างใช�ในการ
ตัดสินใจคือ ข�อมูลเก่ียวกับสินค�า จํานวน 370 คน (ร�อยละ 28.5 ของจํานวนคําตอบท้ังหมด) 
 โดยรายละเอียดของผลการวิจัยพบว0า ป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อซ่ึงประกอบไปด�วย 3 มิติ
ย0อยคือ ลักษณะการสื่อสารแบบบอกต0อ ทัศนคติของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อ และ
คุณภาพของเว็บไซต� มีอิทธิพลต0อความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคในบริบทอิเล็กทรอนิกส�
คอมเมิร�ซ ในขณะท่ีบนบริบทโซเชียลคอมเมิร�ซมีเพียงทัศนคติของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อ 
และคุณภาพของเว็บไซต� ท่ีมีอิทธิพลต0อความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภค ซ่ึงสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได�ดังนี้ 
 เริ่มมิติย0อยแรกคือ ลักษณะการสื่อสารแบบบอกต0อท่ีสามารถทํานายความพึงพอใจและความ
ภักดีได�ในบริบทของอิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซเท0านั้น ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ Erkan และ Evan 
(2016) ท่ีพบว0า ปริมาณการสื่อสารแบบบอกต0อในบริบทอิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซมีปริมาณไม0มาก 
และส0วนใหญ0เป�นการแสดงความคิดเห็นท่ีมาจากประสบการณ�จริงจากการใช�บริการครั้งนั้น ซ่ึง
สามารถกระตุ�นให�ผู�บริโภคซ้ือสินค�าและส0งผลต0อความพึงพอใจได� มากกว0าการสื่อสารแบบบอกต0อบน
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สื่อสังคมออนไลน�ท่ีมีเนื้อหาในเป�นการชักชวน หรือเป�นข�อมูลท่ีไม0มีสิ่งเร�าให�ผู�บริโภคกดซ้ือสินค�าตาม
การบอกต0อบนสังคมออนไลน� ดังนั้น ลักษณะการสื่อสารแบบบอกต0อจึงไม0มีอิทธิพลต0อความพึงพอใจ
และความภักดีของผู�บริโภคในบริบทของโซเชียลคอมเมิร�ซ 
 ต0อมา มิติย0อยท่ี 2 หรือทัศนคติของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อสามารถทํานายความ
พึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคได�ท้ังใน 2 บริบท โดยสามารถนําโมเดลลําดับข้ันการตอบสนอง 
(Hierarchy of effect model) ของ Lavidge และ Striner (1961) ท่ีอธิบายว0า เม่ือผู�บริโภคเป�ดรับ
ความรู�เรื่องสินค�าผู�บริโภคจะทําการประเมินสินค�าว0าชอบหรือไม0 จนอาจทําให�เกิดความพึงใจ 
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงสามารถอธิบายงานวิจัยนี้ได�ว0า เนื่องจากผู�บริโภคมีทัศนคติท่ีดีหรือ
มีความชอบต0อการสื่อสารแบบบอกต0อจึงอาจนําไปสู0ข้ันต0อไปของการตอบสนองของผู�บริโภคคือ 
ความพึงพอใจนั่นเอง และหลังจากผู�บริโภคซ้ือสินค�าแล�ว ผู�บริโภคจะอยู0ในข้ันตอนการประเมินหลัง
การซ้ือสินค�า และจะประเมินในเรื่องของคุณภาพสินค�าว0าเป�นไปตามท่ีการสื่อสารแบบบอกต0อกล0าว
อ�างหรือไม0 หากเป�นไปในแนวทางเดียวกัน ในอนาคตผู�บริโภคสามารถมีแนวโน�มท่ีจะเกิดพฤติกรรม
การซ้ือซํ้าได�ซ่ึงเป�นไปตามกระบวนการการตัดสินใจของผู�บริโภค (Consumer decision process) 
(Solomon, 2015) 
 และมิติสุดท�ายคือ คุณภาพของเว็บไซต� ท่ีผลการวิจัยพบว0า สามารถทํานายความพึงพอใจ
และความภักดีของผู�บริโภคได� ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ Kim, Sanders และ Yoo (2015) ท่ี
พบว0า คุณภาพของเว็บไซต�อิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซ มีอิทธิพลต0อความพึงพอใจของผู�บริโภค 
เนื่องมาจากเว็บไซต�เป�นสื่อกลางการซ้ือขายระหว0างผู�บริโภคกับผู�ประกอบการ ดังนั้น การท่ีผู�บริโภค
จะเลือกซ้ือสินค�าจากธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�หรือไม0นั้น ข้ึนอยู0 กับเว็บไซต�และระบบของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส� (King & Turban, 2011) ซ่ึงการออกแบบเว็บไซต�อิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซท่ีมีคุณภาพ
คือ การออกแบบตรงตามองค�ประกอบ 8 องค�ประกอบ โดยผลการวิจัยของ พนิดา อ0อนลออ และ สุ
รพงษ� โสธนะเสถียร (2559) พบว0าเว็บไซต� Lazada หรืออิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซ มีการออกแบบ
ระบบและโครงสร�างของเว็บไซต�ท่ีสามารถทําให�ผู�บริโภคเข�าใจได�อย0างรวดเร็วซ่ึงนําไปสู0ความพึงพอใจ
และความภักดีของผู�บริโภค ในขณะท่ีบนบริบทโซเชียลคอมเมิร�ซ แม�ว0าโดยพ้ืนฐานของโซเชียล
คอมเมิร�ซหรือร�านค�าใน Facebook ถูกออกแบบเพ่ือให�เป�นสื่อสังคมออนไลน� แต0โซเชียลคอมเมิร�ซมี
องค�ประกอบของคุณภาพเว็บไซต�อิเล็กทรอนิกส� ท่ีสามารถให�ผู�บริโภคเกิดความพึงพอใจได�แก0 ด�าน
การสื่อสาร และเนื้อหาข�อมูล ซ่ึงงานวิจัยของนิอาอีดา นราพิทักษ�กุล (2559) พบว0า องค�ประกอบ
ดังกล0าวเป�นองค�ประกอบท่ีส0งผลให�ผู�บริโภคเกิดความพึงพอใจ 2 อันดับแรก ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย
ของ Chumnumporn และคณะ (2015) ท่ีพบว0า คุณภาพของโซเชียลคอมเมิร�ซส0งผลต0อความภักดี
ต0อร�านค�าในสื่อสังคมออนไลน�ของผู�บริโภค 
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 จึงสามารถสรุปได�ว0า ในบริบทอิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซ ป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อท้ัง 3 
มิติย0อยมีอิทธิพลต0อความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภค แต0ในบริบทของโซเชียลคอมเมิร�ซมี
เพียง 2 มิติย0อยเท0านั้นท่ีมีอิทธิพลต0อความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคคือ ทัศนคติทัศนคติ
ของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อ และคุณภาพของเว็บไซต� 
 
สรุปและข?อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว0า ในบริบทอิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซ ป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อได�แก0 
ลักษณะการสื่อสารแบบบอกต0อ ทัศนคติของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อ และคุณภาพของ
เว็บไซต� สามารถทํานายความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคได� ในขณะท่ีบนบริบทโซเชียล
คอมเมิร�ซ ป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อมีเพียง 2 มิติย0อยท่ีสามารถทํานายความพึงพอใจและความ
ภักดีของผู�บริโภคได�คือ ทัศนคติของผู�บริโภคต0อการสื่อสารแบบบอกต0อ และคุณภาพของเว็บไซต� ซ่ึง
ลักษณะการสื่อสารแบบบอกต0อไม0สามารถทํานายได�  
 โดยมีข�อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคตคือ อาจเพ่ิมเติมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research)  ร0วมด�วย เช0น การสนทนากลุ0ม (Focus group) หรือการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
interview) เพ่ือให�ได�ผลการวิจัยท่ีมีความละเอียดมากยิ่งข้ึน หรือ ศึกษาความสัมพันธ�ของป.จจัยการ
สื่อสารแบบบอกต0อด�วยการเปรียบเทียบจากประเภทสินค�า โดยใช�ความผูกพันต0อสินค�า คือ สินค�าท่ี
เน�นประโยชน� (Utilitarian product) และสินค�าท่ีเน�นอารมณ�ความรู�สึก (Hedonic product) เป�น
เกณฑ�ในการคัดเลือกประเภทสินค�าท่ีจะนํามาใช�ในการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงความแตกต0างของอิทธิพล
ของป.จจัยการสื่อสารแบบบอกต0อในประเภทสินค�าท่ีแตกต0างกัน  
 และข�อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกต�ใช� ในบริบทของอิเล็กทรอนิกส�
คอมเมิร�ซ ผู�ประกอบการหรือนักการตลาดควรส0งเสริมให�ผู�บริโภคมีการสื่อสารแบบบอกต0อในเว็บไซต�
อิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซมากข้ึนและการสื่อสารแบบบอกต0อควรมีความน0าเชื่อถือเพ่ือให�ผู�บริโภคเกิด
ทัศนคติท่ีดีต0อการสื่อสารแบบบอกต0อท่ีสามารถนําไปสู0ความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคได� 
ซ่ึงทางด�านคุณภาพของเว็บไซต�อิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซ เนื่องจากถูกออกแบบมาเพ่ือเป�นสื่อกลางการ
ซ้ือขายสินค�าออนไลน� ดังนั้น เว็บไซต�ของอิเล็กทรอนิกส�คอมเมิร�ซจึงมีการออกแบบและวางระบบท่ีดี
อยู0แล�ว สิ่งท่ีควรทําคือการดูและพัฒนาให�ผู�บริโภครู�สึกว0าเว็บไซต�เป�นเว็บไซต�ท่ีใช�งานง0าย (User-
friendly interface) ส0วนทางด�านบริบทโซเชียลคอมเมิร�ซ เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางมาจากสื่อสังคม
ออนไลน�ซ่ึงมีความเป�นชุมชนสูง ทําให�การสื่อสารแบบบอกต0อมีปริมาณท่ีมากและผู�บริโภครับการ
สื่อสารแบบบอกต0อท่ีอยู0บนสื่อสังคมออนไลน�ตลอดเวลา ดังนั้น การสร�างทัศนคติท่ีดีของผู�บริโภคต0อ
การสื่อสารแบบบอกต0อคือการรักษาคุณภาพของสินค�าหรือการบริการให�ตรงกับการบอกต0อท่ี
ผู�บริโภคได�รับเพ่ือให�ให�ผู�บริโภคเกิดความพึงพอใจซ่ึงสามารถนําไปสู0ความภักดีของผู�ลบริโภคได� และ
เนื่องจากคุณภาพของเว็บไซต�ร�านค�าในโซเชียลคอมเมิร�ซนั้น ข้ึนอยู0กับเว็บไซต�สังคมออนไลน� ดังนั้น 
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ผู�ประกอบการหรือนักการตลาดควรพัฒนาระบบจาดภายใน เช0น การแจ�งข�อมูลการส0งสินค�า หรือการ
จัดวางสินค�าบนร�านค�าใน Facebook ให�ผู�บริโภคสามารถเลือกสินค�าได�สะดวกข้ึน นอกจากนั้น 
แหล0งข�อมูลแรกเม่ือผู�บริโภคส0วนใหญ0ต�องการค�นหาข�อมูลคือ เว็บไซต� Google ผู�ประกอบการหรือ
นักการตลาดบนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส�ท้ัง 2 ประเภท ควรทําให�สินค�าหรือร�านค�าของตนอยู0ในหน�าแรก
ของการค�นหาบนเว็บไซต� Google เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข�าชมของผู�บริโภคและเพ่ิมการรับรู�ของ
ผู�บริโภคเช0นกัน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา 1) กลยุทธ�การสื่อสารของ

บริษัทไทยเพ่ือสินค�าในประเทศเวียดนาม 2) มุมมองของบริษัทไทยต0อพฤติกรรมผู�บริโภคชาว

เวียดนาม และ 3) ข�อควรปฏิบัติและพึงระวังในการสื่อสารสําหรับตลาดประเทศเวียดนาม โดยเก็บ

ข�อมูลด�วยการสัมภาษณ�เชิงลึกประเภทบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทไทยในประเทศเวียดนาม 4 บริษัท 

ได�แก0 บริษัท ซิงไท�ฟู�ด อิมปอร�ต เอ็กซ�ปอร�ต จํากัด (ขนม) บริษัท Perfect Companion Việt Nam 

(อาหารสัตว�เลี้ยง) บริษัท B’s Mart (Việt Nam) จํากัด (ร�านสะดวกซ้ือ) และสายการบินนกแอร�ใน

นครโฮจิมินห� 

ผลการวิจัยพบว0ามีการใช�กลยุทธ�การสื่อสาร ได�แก0 การสร�างการรับรู�ให�องค�กร ตราสินค�าและ

บริการ การสร�างภาพลักษณ�ประเทศแหล0งกําเนิดและการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม กลวิธี

เครือข0ายสังคมออนไลน�เพ่ือประชาสัมพันธ�ในลักษณะการสื่อสารการตลาดและกลวิธีการโฆษณา

เผยแพร0ในสื่อด้ังเดิมและสื่อใหม0เพ่ือการโฆษณาในลักษณะการสื่อสารการตลาด สําหรับด�าน

พฤติกรรมผู�บริโภคชาวเวียดนามพบว0านิยมซ้ือสินค�าไทยเพราะคุณภาพสัมพันธ�กับราคา โดยซ้ือก0อน

สินค�าเวียดนามและจีน 

คําสําคัญ กลยุทธ�การสื่อสารองค�กร การสื่อสารการตลาด กลวิธีการสื่อสาร พฤติกรรมผู�บริโภค 

เวียดนาม 
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Abstract 

This research study is a qualitative research of which the purposes were to 

study 1) Thai products’ communication strategy in Việt Nam 2) Outlook on Việt 

Namese consumer behavior and 3) Outlines for communication within the Việt 

Namese market. Survey method was used by conducting in-depth interviews on 

Corporate and Marketing Communication Executives who have been working for Thai 

companies in Việt Nam which are Singthai Food Import-Export, Perfect Companion 

Việt Nam, B’s Mart (Việt Nam) and Nok Air (Hồ Chí Minh City) 

The results of this research indicated that communication strategies used were 

corporate-brand awareness, country-of-origin image, and attitude-behavior alteration 

while tactics/communication activities were employed by the use of social 

networking to publicize, traditional and new media to advertise. As for Việt Namese 

consumer behavior, they tend to purchase Thai products because of the quality and 

monetary aspects, and gravitate to Thai products first which is a usual occurrence 

while deciding to make a purchase. Việt Namese consumers don’t intend to 

purchase Việt Namese and Chinese products just as much. 

Keywords: Corporate Communication Strategy, Marketing Communication, 

Communication Tactics, Consumer Behavior, Vietnam 

บทนํา 

ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีขนาดตลาดท่ีใหญ0ด�วยจํานวนประชากร 94.3 ล�านคน นครโฮ

จิมินห�เป�นเมืองการค�า มีประชากร 7.4 ล�านคน เวียดนามเป�นหนึ่งในสิบประเทศท่ีเศรษฐกิจเติบโตเร็ว

ท่ีสุดในโลก (อันดับ 3 ในอาเซียน) มีชายฝ.�งท่ีเอ้ืออํานวยต0อการผลิตและกระจายสินค�า มีทรัพยากร

บุคคลเป�นแรงงานอายุพอเหมาะ ตลาดผู�บริโภคมีอัตราการขยายตัว ชนชั้นกลางต�องการสินค�า

ระดับบนมากข้ึนและเป�ดรับต0อกระแสนิยมสากล รายได�เฉลี่ยต0อคนต0อป@เพ่ิมข้ึนร�อยละ 10 ในช0วง 10 
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ป@ท่ีผ0านมา ป@ 2558 ประชากรมีรายได� 2,000 ดอลลาร�สหรัฐฯ การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของ

รัฐบาลส0งผลให�การลงทุนโดยตรงจากต0างประเทศและการจ�างงานเพ่ิมสูงข้ึน เฉพาะจากประเทศไทย

ในปลายป@ 2558 มีมูลค0าเงินลงทุนกว0า 8,000 ล�านเหรียญสหรัฐฯ จัดอยู0ในลําดับท่ี 11 มูลค0าสินค�า

ส0งออกจากไทยกว0า 263 ล�านบาทในป@ 2559 รัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายการลงทุนป@ 2557 ให�

เสรีภาพทางการลงทุนแก0ธุรกิจข�ามชาติ ส0งผลให�มีการสื่อสารตราสินค�าต0างประเทศถึงประชาชน

เพ่ิมข้ึน อีกท้ังไทยยังมีโอกาสผลิตและส0งสินค�าไปเวียดนามท่ีมีสภาพทางเศรษฐกิจเอ้ือต0อการดําเนิน

ธุรกิจ จึงเป�นเหตุจูงใจให�ศึกษาอิทธิพลการสื่อสารของสินค�าไทยท่ีมีต0อพฤติกรรมผู�บริโภคชาว

เวียดนาม 

 

วัตถุประสงค7 

1. ศึกษากลยุทธ�การสื่อสารของบริษัทไทยเพ่ือสินค�าในประเทศเวียดนาม 

2. ศึกษามุมมองของบริษัทไทยต0อพฤติกรรมผู�บริโภคชาวเวียดนาม 

3. ศึกษาข�อควรปฏิบัติและพึงระวังในการสื่อสารสําหรับตลาดประเทศเวียดนาม 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ�การสื่อสารเพ่ือสินค�าไทยและพฤติกรรมผู�บริโภคชาวเวียดนาม” เป�น

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ�เชิงลึกผู�ปฏิบัติงานด�านการสื่อสารองค�กรและการตลาดประจํา

บริษัทไทยในประเทศเวียดนาม 4 บริษัท: สินค�าประเภทขนม อาหารสัตว�เลี้ยง ร�านสะดวกซ้ือ และ

สายการบิน ว0ามีกลยุทธ� การปฏิบัติงานด�านการสื่อสารลักษณะใด และมีมุมมองต0อพฤติกรรม

ผู�บริโภคชาวเวียดนามเช0นไร เพ่ือทราบสถานการณ�การสื่อสารและตลาดประเทศเวียดนาม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

กลยุทธ�การสื่อสารและวิธีการปฏิบัติงานด�านการสื่อสารของบริษัทไทยเพ่ือสินค�าในประเทศเวียดนาม 

จากการสัมภาษณ�เชิงลึกกับฝ�ายสื่อสารองค�กรและการตลาดของบริษัทไทยในประเทศ

เวียดนาม ได�แก0 บริษัท ซิงไท�ฟู�ด อิมปอร�ต เอ็กซ�ปอร�ต จํากัด (ขนม) บริษัท Perfect Companion 
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Việt Nam ออฟฟ�ศนครโฮจิมินห� บริษัทย0อยในเครือ C.P. Group (อาหารสัตว�เลี้ยง) บริษัท B’s Mart 

(Việt Nam) จํากัด ในนครโฮจิมินห� (ร�านสะดวกซ้ือ) และออฟฟ�ศออกต๋ัวเวียดนามของสายการบินนก

แอร�ในนครโฮจิมินห� พบว0าท้ังสองธุรกิจบริการใช�กลยุทธ�การสื่อสารองค�กรประเภทกลยุทธ�การจัดการ

ภาพลักษณ�และชื่อเสียงองค�กร เพ่ือสร�างการรับรู�ให�ผู�บริโภคได�รู�จักเนื่องจากเข�าไปทําตลาดใน

ประเทศเวียดนามได�ไม0นาน 

“แบXงกลุXมลูกค�าและทํากิจการร�านในยXานนักทXองเท่ียว ท่ีอยูXอาศัย และโรงเรียนประถม-

มัธยมศึกษา (เน�นเยาวชน เห็นวXาเปaนกลุXมท่ีสามารถใช�บริการได�ในระยะยาว จึงปลูกฝcงให�รู�จักธุรกิจค�า

ปลีกสมัยใหมX) เปdดร�านให� เห็นตรงหน�าเพราะคิดวXาจุดสัมผัสลูกค�าท่ี ดี ท่ีสุดคือให�สัมผัสด�วย

ประสบการณ�ตรง” 

(ดลวัฒน� กาญจนาเพ็ญกุล บริษัท B’s Mart (Việt Nam), สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

“เน�นให�ชาวเวียดนามรู�วXานกแอร�คือสายการบินและมีบินไปไทย เนื่องจากเพ่ิงเปdดเส�นทางได� 2 

ปp ยังไมXคุ�นเคยกับนกแอร�ดีเหมือนชาวไทย” 

(ณัฏฐรินทร สวัสด์ิภักดี ผู�จัดการท่ัวไป สายการบินนกแอร�โฮจิมินห�, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 

2560) 

สอดคล�องกับแนวคิดการสื่อสารเพ่ือส0งเสริมการตลาดของ Shimp (2000) อ�างถึงในยุบล เบ็ญ

จรงค�กิจ (2554) ท่ีกล0าวว0าสามารถสร�างความน0าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพสร�างการรู�จักตราสินค�าและ

การระลึกจดจําได� 

ธุรกิจดังต0อไปนี้ใช�กลยุทธ�การสื่อสารการตลาดประเภทกลยุทธ�การบริหารภาพลักษณ�และ

ชื่อเสียงตราสินค�า สร�างคุณค0าเพ่ิมให�สินค�าด�วยการสร�างภาพลักษณ�ประเทศแหล0งกําเนิด 

“ใช�ข�อความ “Singthai, Premium Quality, Product of Thailand” มีธงไทย และแสดง

ชื่อสินค�าด�วยภาษาไทย” 

(ฉัตรธิดา นามวงศ� ผู�จัดการฝxายขายตXางประเทศ บริษัทซิงไท�, สัมภาษณ�, 30 พฤษภาคม 

2560) 
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“คงภาษาไทยไว�บนฉลากบรรจุภัณฑ�สินค�าท่ีขายในเวียดนาม ในสัดสXวนร�อยละ 10 ภาษา

เวียดนามร�อยละ 90” (วิธวินท� ตันสกุล ผู�จัดการฝxายการตลาด บริษัท Perfect Companion Việt 

Nam, สัมภาษณ�, 5 มิถุนายน 2560) 

“ตรงชXองสอดป}ายราคาหน�าชั้นวางสินค�ามีแปะสติกเกอร�ธงชาติไทย โดยวางสินค�าไทยรวมกับ

สินค�าประเภทเดียวกัน” (ดลวัฒน� กาญจนาเพ็ญกุล, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

สอดคล�องกับแนวคิดของ Bilkey (1993) อ�างถึงในเบญจรัตน� โอฬารกิจวานิช (2555) ท่ีกล0าว

ว0าภาพลักษณ�ประเทศแหล0งกําเนิดมีบทบาทต0อการพิจารณาและประเมินสินค�าท่ีมาจากประเทศใด

ประเทศหนึ่งในภาพรวม ในด�านชื่อเสียง คุณลักษณะของสินค�า ด�วยอารมณ� ความรู�สึก (Nagashima, 

1970) การผลิต และความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ของผู�บริโภค (Roth & Romeo, 1992) 

พบการใช�กลยุทธ�การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมโดยการแจกสินค�าตัวอย0างขนาดทดลองใน

งานมหกรรมสินค�าไทย ของบริษัทซิงไท�และ Perfect Companion อีกท้ังยังจัดเสวนาด�านโภชนาการ

สัตว�เลี้ยงโดยเชิญสัตวแพทย�มาให�ความรู�เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติของชาวเวียดนามให�คิดว0าอาหารสัตว�

เลี้ยงเป�นสิ่งจําเป�น ขณะท่ี B’s Mart สร�างการรับรู�ในระยะยาวว0าร�านสะดวกซ้ือสามารถมอบความ

สะดวกสบายในการใช�ชีวิตเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติผู�บริโภคชาวเวียดนาม สอดคล�องกับแนวคิดของ

ประดิษฐ� จุมพลเสถียร (2544) ท่ีกล0าวว0าการสื่อสารการตลาดเพ่ือชักชวนและให�ข�อมูลในระยะยาว

โดยการให�เหตุผลและสิ่งจูงใจสามารถเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ และกระตุ�นพฤติกรรมในทางบวกให�

มาสนใจซ้ือสินค�าและบริการ 

ธุรกิจดังต0อไปนี้ใช�กลวิธีกิจกรรมลูกค�าสัมพันธ�เพ่ือการประชาสัมพันธ�ในลักษณะการสื่อสาร

การตลาดโดยดึงดูดลูกค�าให�เข�าร0วมกิจกรรมกับองค�กรหรือตราสินค�า 

“เชิญกลุXมลูกค�าเป}าหมายมาชมโรงงานดูสายพานการผลิต ชิมรสชาติขนม กระตุ�นให�เกิด

พฤติกรรมการซ้ือสินค�าเพ่ือเพ่ิมยอดขาย” (ฉัตรธิดา นามวงศ�, สัมภาษณ�, 30 พฤษภาคม 2560) 

“เชื้อเชิญ Facebook Groups กลุXมผู�เลี้ยงสุนัขแตXละสายพันธุ�รXวมกิจกรรมตามสวนสาธารณะ 

ในงานมีเลXนเกมเพ่ือรับอาหารสูตรพรีเม่ียม สร�างความสัมพันธ� การรับรู� เพ่ือขยายผลการซ้ือสินค�า” 

(วิธวินท� ตันสกุล, สัมภาษณ�, 5 มิถุนายน 2560) 
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“จัดงาน มีการจิ้มลูกโปxงท่ีมีของแจก มีโปรโมชั่นลดราคา 49% และการแถมพร�อมการซ้ือ ซ่ึง

ได�ผลดี” 

(ดลวัฒน� กาญจนาเพ็ญกุล, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

สอดคล�องกับแนวคิดของนธกฤต วันต�ะเมล� (2555) ท่ีกล0าวว0าการตลาดเชิงกิจกรรมเป�น

รูปแบบการสื่อสารเจาะจงพ้ืนท่ีในระดับท�องถ่ินท่ีทําให�ผู�บริโภคกลุ0มเป�าหมายได�รู�จักตราสินค�า ชื่นชม

พอใจสินค�า และเข�ามามีส0วนร0วมกับตราสินค�าอย0างใกล�ชิด โดยใช�ความคิดสร�างสรรค�สร�างกิจกรรม

หรือเหตุการณ�พิเศษเพ่ือเป�นสื่อกลางในการสร�างและดึงดูดความสนใจ 

ใช�กลวิธีเครือข0ายสังคมออนไลน�เพ่ือประชาสัมพันธ�ในลักษณะการสื่อสารการตลาดดังนี้ 

“การทํา Facebook Fanpage ได�ผลดีมาก เม่ือบริษัทท่ีประสงค�เปaนตัวแทนจัดจําหนXายใน

ตXางประเทศเห็นก็ติดตXอมาโดยตรง” (ฉัตรธิดา นามวงศ�, สัมภาษณ�, 30 พฤษภาคม 2560) 

“แจ�งโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมทาง Facebook Fanpage คอย ได�ผลดีกว0าแจ�งบนเว็บไซต� 

B’s Mart” 

(ดลวัฒน� กาญจนาเพ็ญกุล, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

“มีพนักงานชาวเวียดนามดูแล Facebook Fanpage โดยเฉพาะ และจากผลสํารวจท่ีพบว0า

การเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกคือประเทศไทย ทุกการสื่อสารจึงเน�นท่ีนกแอร� คําว0า “บินตรงสู0

กรุงเทพฯ, ไปท0องเท่ียวท่ีกรุงเทพฯ” และโปรโมชั่นด�านราคา” (ณัฏฐรินทร สวัสด์ิภักดี, สัมภาษณ�, 6 

มิถุนายน 2560) 

บริษัท Perfect Companion และ B’s Mart ใช�กลวิธีการจัดพิมพ�เอกสารโฆษณาสินค�าหรือ

บริการออกเผยแพร0เพ่ือการโฆษณาในลักษณะการสื่อสารการตลาด โดยลงโฆษณาในหนังสือพิมพ�

ท�องถ่ิน และลงข0าวพิธีเป�ด ประกาศว0ามีร�านสะดวกซ้ือ B’s Mart เป�ดให�บริการในหลายพ้ืนท่ี 

ตามลําดับ การใช�สื่อสิ่งพิมพ�เฉพาะกิจโดยใช�สื่อสิ่งพิมพ�ออกเป�นครั้งคราวประเภทใบปลิวของ B’s 

Mart ประเภทเอกสารชุดแจกจ0ายตามคลินิกสัตวแพทย� แผ0นพับแนะนําสินค�าบริษัทส0งไปตาม

บริษัทผู�ผลิตยาเพ่ือสัตว�เลี้ยงของบริษัท Perfect Companion ส0วนสายการบินนกแอร�ใช�กลวิธีการ

ผลิตโฆษณาบริการเผยแพร0ในสื่ออินเทอร�เน็ตเพ่ือการโฆษณาในลักษณะการสื่อสารการตลาด โดยซ้ือ
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พ้ืนท่ีโฆษณาในรูปแบบ Ad Banner ตามเว็บไซต�และทํา SEO: Search Engine Optimization ทาง 

Google Ad เพ่ือช0วยเพ่ิมยอดจองต๋ัว สอดคล�องกับแนวคิดของประดิษฐ� จุมพลเสถียร (2544) ท่ีกล0าว

ว0าป.จจัยด�านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ�ท่ีมีอิทธิพลต0อการเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาด โดย

ผลิตภัณฑ�ท่ีมีการซ้ือบ0อยๆ เช0น สินค�าสะดวกซ้ือและสินค�าเปรียบเทียบซ้ือควรใช�การโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ�สร�างการรับรู�และย้ําเตือนกลุ0มเป�าหมาย 

 

มุมมองของบริษัทไทยต0อพฤติกรรมผู�บริโภคชาวเวียดนาม 

ผู�บริโภคชาวเวียดนามมีพฤติกรรมการซ้ือสินค�าไทยท่ีมีคุณภาพดีและราคาไม0แพง ต้ังใจและ

ตัดสินใจซ้ือสินค�าไทยมากกว0าสินค�าเวียดนามและจีน โดยความถ่ีการซ้ือซํ้าจะเพ่ิมข้ึนตามชื่อเสียงและ

การอยู0ในกระแสนิยมมานานของสินค�า 

“คนเวียดนามชอบซ้ือสินค�าไทยเพราะมีคุณภาพ ราคาจับต�องได�” 

(ฉัตรธิดา นามวงศ�, สัมภาษณ�, 30 พฤษภาคม 2560) 

“คนเวียดนามซ้ือสินค�าไทยมาก และเลือกกXอนของเวียดนามและจีน สXวนการรูดบัตรเครดิต

เพ่ิงเริ่มแพรXหลาย” (วิธวินท� ตันสกุล, สัมภาษณ�, 5 มิถุนายน 2560) 

“คนเวียดนามชอบซ้ือของท่ีรู�จักดี ยี่ห�อดังๆ พวกนี้จะซ้ือซํ้าบXอย กลุXมแมXบ�านดูราคากXอนซ้ือ 

คนรุXนใหมXซ้ือตามปcจจัยด�านความพอใจ เชXน เห็นแล�วอยากทานก็ซ้ือเลย” 

(ดลวัฒน� กาญจนาเพ็ญกุล, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

“ชาวเวียดนามมีพฤติกรรมการใช�บริการไทยโดยพิจารณาท่ีปcจจัยด�านราคา” 

(ณัฏฐรินทร สวัสด์ิภักดี, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

สอดคล�องกับแนวคิดของศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล (2557) ท่ีกล0าวว0าป.จจัยส0วนบุคคลด�านทัศนคติ

ท่ีดี เป�นบวก ต0อตราสินค�าหรือกิจการมีอิทธิพลต0อการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค 
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ข�อจํากัดของตลาดประเทศเวียดนาม 

การท่ีชาวเวียดนามไม0คิดว0ามีเหตุผลจําเป�นให�ต�องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค�า 

“ชาวเวียดนามมีพฤติกรรมการซ้ือท่ียึดติดกับร�านขายของชําและตลาดเพราะใช�ชีวิตอยXางไมXเรXง

รีบ จึงรู�สึกไมXจําเปaนต�องพ่ึงร�านสะดวกซ้ือ” (ดลวัฒน� กาญจนาเพ็ญกุล, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

ค0าเช0าพ้ืนท่ีและค0าผลิตสื่อในการสื่อสารการตลาดมีราคาสูง 

“คXาเชXาท่ีสูงกวXาไทย 5 เทXา” (ดลวัฒน� กาญจนาเพ็ญกุล, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

“คXาเชXาท่ี คXาทํา Banner, Building Wrap แพง และไมXดีเทXาท่ีควรเพราะถนนท่ีโฮจิมินห�ถ่ี

มาก” (ณัฏฐรินทร สวัสด์ิภักดี, สัมภาษณ�, 6 มิถุนายน 2560) 

“งานแสดงสินค�าท่ีจัดโดยองค�การของไทยอนุญาตให�ขายของแคX 3 วัน ตXางจากท่ีเวียดนามจัด 

ขายได�ท้ัง 5 วัน” (ฉัตรธิดา นามวงศ�, สัมภาษณ�, 30 พฤษภาคม 2560 และวิธวินท� ตันสกุล, 5 

มิถุนายน 2560) 

สอดคล�องกับแนวคิดของกตัญ�ู หิรัญญสมบูรณ�  (2554) ท่ีกล0าวว0าสภาพแวดล�อมทาง

วัฒนธรรมของแต0ละชาติมีบทบาทสําคัญท่ีส0งผลกระทบต0อนโยบายดําเนินงานบริหารจัดการธุรกิจ

ระหว0างประเทศ และการปรับผลิตภัณฑ�ให�เข�ากับตลาดท�องถ่ินตามสภาพแวดล�อมตลาดเป�าหมาย 

สรุปและข?อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยพบการใช�กลยุทธ�การสร�างการรับรู�ให�องค�กร ตราสินค�าและบริการ การสร�าง

ภาพลักษณ�ประเทศแหล0งกําเนิดและการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม กลวิธีเครือข0ายสังคมออนไลน�

เพ่ือประชาสัมพันธ�ในลักษณะการสื่อสารการตลาด กลวิธีการโฆษณาเผยแพร0ในสื่อด้ังเดิมและสื่อใหม0

เพ่ือการโฆษณาในลักษณะการสื่อสารการตลาด ด�านพฤติกรรมผู�บริโภคชาวเวียดนามพบว0านิยมซ้ือ

สินค�าไทยเพราะคุณภาพสัมพันธ�กับราคา โดยซ้ือก0อนสินค�าเวียดนามและจีน 

งานวิจัยครั้งต0อไปสามารถศึกษาถึงประสิทธิภาพทางการสื่อสารท่ีมีป.จจัยต0อการส0งอิทธิพลต0อ

ผู�บริโภคได�ในบริบทท่ีรอบด�านมากข้ึน เกิดประโยชน�ต0อการขยายตลาดของตราสินค�าผลิตภัณฑ�เพ่ือ

ตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคชาวเวียดนามได�อย0างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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แนวคิดเศรษฐกิจแบ�งป
นในการพัฒนาเครือข�ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ 
Sharing Economy in Developing Academic and Professional  

Speech Communication Network 

นางสาวศิรดา  เลิศพิมลชัย 
คณะนิเทศศาสตร7  จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 

 

บทคัดย�อ 

งานวิจัยนี้มีเป�าหมายเพ่ือนําแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นมาใช�ในการพัฒนาเครือข0าย

วิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ เป�นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช�วิธีวิจัยโดยการสัมภาษณ�เชิง

ลึก กลุ0มตัวอย0างท่ีเป�นผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ซ่ึงเป�นผู�ท่ีมีแนวโน�มจะเป�นสมาชิกเครือข0ายวาทนิเทศใน

อนาคตจํานวน 33 คน ผลการวิจัยพบว0า  

1. กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0มีวัตถุประสงค�ในการเข�าร0วมเครือข0ายคือเพ่ือติดตามข�อมูล 

และเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู� ความคิดเห็น และประสบการณ� ส0วนเป�าหมายของเครือข0ายท่ีสร�าง

ข้ึนควรเป�นเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู� และประสบการณ�ระหว0างสมาชิก  

2. เครือข0ายควรมีการแบ0งป.นความรู� ประสบการณ� ความสามารถ และงาน (Job) 

โดยมีรูปแบบคือการทําฐานข�อมูล การเผยแพร0บทความ และการถ0ายทอดสด (Live)  

3. ป.จจัยท่ีส0งผลให�กลุ0มตัวอย0างตัดสินใจเข�าร0วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับเศรษฐกิจ

แบ0งป.นคือ การมองเห็นประโยชน� ความน0าสนใจของกิจกรรม และการมีเป�าหมายร0วม 

4. ความกังวลของกลุ0มตัวอย0างในการนําเศรษฐกิจแบ0งป.นมาใช�ในเครือข0ายคือ การมี

วาระซ0อนเร�นในเชิงพาณิชย� วิธีลดความกังวลและป�องกันป.ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน คือ การต้ังกฎ

กติกาต0าง ๆ และการจัดกิจกรรมให�สมาชิกเครือข0ายได�รู�จักกันดีเสียก0อน 

คําสําคัญ การพัฒนาเครือข0าย , เครือข0ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ , เศรษฐกิจแบ0งป.น 

 

Abstract 

The purpose of this research is to apply the Sharing Economy theory 

and its concept in developing the academic and professional speech 

communication network. This qualitative research uses an in-depth interview 

approach together with a sample population that has a tendency to participate 
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in the speech communication network as a member in the future in total 3 3 

persons. The result of the research shows that 

1 .  Most of the sample population joins the network in order to 

collect the data and information, to exchange knowledge, personal opinions, 

and experiences. The objectives of the network are, as well, to exchange and to 

share knowledge and experiences amongst members. 

2 .  In the network, members should be exchanging and sharing 

knowledge, experiences, abilities and job by creating data base, publishing 

articles and online streaming or live. 

3. The factors that influence the sample population to participate in 

the Sharing Economy activity are the benefits of the activity, the attraction of the 

activity and the in-common goal. 

4 .  The concern of the sample population in applying the Sharing 

Economy concept with the network is the latent commercial purpose. To 

decrease the concern and prevent the upcoming problems are to establish rules 

and regulations, and to organize activities that support a good interaction 

between members. 

Keyword Network Development, Academic and Professional Speech 

Communication Network, Sharing Economy 

 

บทนํา 

 

ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

เครือข0ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศกําเนิดข้ึนจากการรวมตัวของคณาจารย� ศิษย�เก0า 
และศิษย�ป.จจุบันในป@พุทธศักราช 2555 เพ่ือสร�างโอกาสให�เหล0าคณาจารย�ในสาขาวาทนิเทศ ศิษย�เก0า
ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมไปถึงศิษย�ป.จจุบัน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ได�พบปะ 
แลกเปลี่ยนความรู�ทางวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ อันจะเป�นการพัฒนาและรักษาศาสตร�สาขา
วาทนิเทศในประเทศไทยให�คงอยู0และเติบโตข้ึน (รุ�ง ศรีอัษฎาพร, สัมภาษณ�, 7 กุมภาพันธ� 2560) 
ความพยายามในการพัฒนาเครือข0ายวาทนิเทศได�เป�นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน� โดยการใช�เทคโนโลยี
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มาช0วยพัฒนา ดังจะเห็นได�จากงานวิจัยของพิเชษฐ� แตงอ0อน (2555) เรื่อง การสร�างเครือข0ายวาท
นิเทศในสื่อออนไลน� ท่ีมุ0งเน�นในการพัฒนาเครือข0ายวาทนิเทศออนไลน�ให�เป�นสื่อกลางในการสร�าง
ความร0วมมือระหว0างนักวิชาการ นักวิชาชีพ รวมไปถึงนิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจใน
ศาสตร�วาทนิเทศ งานวิจัยนี้จึงสนใจท่ีจะนําแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นมาใช�ในการพัฒนาเครือข0าย
วิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศต0อไป 

นิยามของเศรษฐกิจแบ0งป.นได�มีนักวิชาการหลายท0านเสนอมุมมองต0าง ๆ เก่ียวกับแนวคิดนี้
มากมาย อาทิ The Economist (2013) การดี เลียวไพโรจน� (2558) ขนิษฐา จุฑานพรัตน� (2558) 
Eckhardt & Bardhi (2015) นวพร เรืองสกุล และอัจฉรา สุทธิ ศิริ กุล (2559) Codagnone & 
Martens (2016) ผู�วิจัยได�สรุปหลักคิดเศรษฐกิจแบ0งป.น คือ การท่ีเจ�าของทรัพยากรอนุญาตให�ผู�อ่ืน
ร0วมใช�ทรัพยากรของตนแลกกับผลประโยชน�อย0างหนึ่ง โดยมีเทคโนโลยีเป�นสื่อกลางในการจับคู0ความ
ต�องการและจัดการความเชื่อใจ โดยมี 6 องค�ประกอบ ในการพัฒนาแนวคิดให�เกิดประโยชน� คือ 
บุคคล ทรัพยากร ต�นทุน ผลประโยชน� ความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบทางลบ และเว็บแอปพลิเคชัน 

เว็บไซต� http://scn.ncath.org ซ่ึงเป�นเว็บไซต�อย0างเป�นทางการเครือข0ายวิชาการและวิชาชีพ
ทางวาทนิเทศท่ีพิเชษฐ� แตงอ0อน ได�พัฒนาข้ึนนั้น สามารถเป�นหนึ่งในองค�ประกอบได� คือเว็บแอป
พลิเคชัน ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.น โดยมีสมาชิกเครือข0ายวาทนิเทศเป�นอีกหนึ่งองค�ประกอบคือ
บุคคลซ่ึงเป�นผู�ใช�บริการ ซ่ึงจะแตกต0างกับแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นปกติท่ีใช�กับคนจํานวนมหาศาลท่ี
ไม0รู�จักกันตรงท่ีเครือข0ายวาทนิเทศเป�นแหล0งรวมกลุ0มคนท่ีมีบางสิ่งบางอย0างเชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้น
ในส0วนของการสร�างความเชื่อใจนั้น การนําแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นมาใช�ในเครือข0ายจะมีความ
ได�เปรียบกว0าการใช�กับบุคคลท่ัวไป เพราะเป�นบุคคลท่ีความเชื่อมโยงกัน Belk (2013) ระบุว0า บุคคล
ท่ีมีความเก่ียวโยงกันจะมีความเชื่อใจต0อกันและกันมากกว0าบุคคลท่ีไม0รู�จักกัน ทําให�เกิดความสะดวก
ใจในการบริโภคชนิดร0วมมือกันมากกว0าในหมู0คนท่ีไม0เก่ียวข�องกัน แต0แม�จะเป�นสมาชิกเครือข0ายวาท
นิเทศเช0นเดียวกัน แต0สมาชิกบางท0านก็ไม0ได�รู�จักซ่ึงกันและกันดี การจะให�เจ�าของทรัพยากรมาแบ0ง
ทรัพยากรของตนให�ผู�อ่ืนร0วมใช�หรือการสละบางอย0างของตนเพ่ือได�ร0วมใช�ในทรัพยากรนั้น ต�องมีการ
ไว�วางใจต0อกัน เพราะฉะนั้นผู�วิจัยจึงต�องการค�นหาว0าสําหรับการนําแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นมาใช�
พัฒนาเครือข0ายวาทนิเทศนั้น ควรจะมีการจัดการความเชื่อใจของสมาชิกเครือข0ายต0อกันและกัน
อย0างไร เพ่ือให�การใช�แนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นสามารถทํางานได�อย0างมีประสิทธิภาพ และสิ่งท่ีจะทํา
ให�สมาชิกเกิดความเชื่อใจต0อกันได�ก็คือการสื่อสาร เว็บไซต� http://scn.ncath.org จะสามารถใช�การ
สื่อสารเพ่ือความเชื่อใจได�อย0างไร 

เม่ือพิจารณาตัวบุคคลซ่ึงเป�นองค�ประกอบหนึ่งในแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.น สมาชิกเครือข0าย
วาทนิเทศแต0ละคนจะเป�นท้ังเจ�าของทรัพยากรและผู�ร0วมใช�ทรัพยากร ในฐานะของเจ�าของทรัพยากร
นั้นการแสวงหาผลประโยชน�จากการนําทรัพยากรท่ีตนมาร0วมใช�อาจไม0ได�อยู0ในรูปแบบของตัวเงิน แต0
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เป�นในส0วนของผลประโยชน�ท่ีจะทําให�สมาชิกเครือข0ายได�บรรลุเป�าหมายในการเข�าร0วมเครือข0าย โดย
ทรัพยากรท่ีตนนํามาเข�าร0วมนั้น ผลประโยชน�อาจจะเป�น การรักษาความสัมพันธ� การยอมรับ เป�นต�น 

ประโยชน�ของเศรษฐกิจแบ0งป.นท่ีจะเกิดข้ึนนั้นคือ การท่ีสมาชิกเครือข0ายเลือกท่ีจะบริโภค
ทรัพยากรบางอย0างร0วมกันจะช0วยลดการเป�นเจ�าของทรัพยากรอย0างเดียวกันซํ้า ๆ กันในหมู0สมาชิก
เครือข0าย ถือเป�นการประหยัดทรัพยากร นอกจากนี้ยังช0วยส0งเสริมให�สมาชิกเครือข0ายเกิดปฏิสัมพันธ� 
เกิดความร0วมมือกัน ซ่ึงจะทําให�เครือข0ายเกิดความเข�มแข็งอีกด�วย และท่ีสําคัญในด�านของวิชาการ
และวิชาชีพนั้นทรัพยากรท่ีสําคัญอย0างหนึ่งคือความรู�และความชํานาญของสมาชิก หากมีการแบ0งป.น
เกิดข้ึนย0อมเสริมสร�างองค�ความรู�ในศาสตร�ให�มีความแข็งแรงและกว�างไกลยิ่งข้ึน 
 จากการสํารวจสมาชิกเครือข0ายในเบ้ืองต�นพบว0า นอกเหนือจากการเป�นสมาชิกในฐานะผู�มี
ความเก่ียวข�องหรือสนใจในศาสตร�สาขาวาทนิเทศ ไม0สามารถทราบได�แน0ชัดว0า สมาชิกเครือข0ายมี
วัตถุประสงค�อย0างไรในการเข�าเป�นสมาชิก มีศักยภาพ ความสามารถอะไรท่ีจะแบ0งป.นในเครือข0าย 
ตามวัตถุประสงค�ของการเกิดเครือข0ายท่ีสมาชิกมีการแบ0งป.นทรัพยากร และความต�องการในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ ง ข�อมูลเหล0านี้ มีความสําคัญอย0างยิ่งในการพัฒนาเครือข0ายให� เติบโตและทํา
คุณประโยชน�ให�แก0สมาชิก อีกท้ังเป�นองค�ประกอบสําคัญของการขยายเครือข0ายให�แก0ผู�สนใจได�เข�า
ร0วมเครือข0ายเพ่ือแบ0งป.นประโยชน�มากข้ึน นอกจากนี้ยังต�องศึกษาไปถึงป.จจัยท่ีจะส0งผลให�สมาชิกเข�า
ร0วมการแบ0งป.น และอุปสรรคท่ีส0งผลให�สมาชิกไม0เข�าร0วมการแบ0งป.น เพ่ือเป�นแนวทางในการวาง
ระบบและสร�างกฎเกณฑ�สําหรับสมาชิกเครือข0ายวาทนิเทศ  

วัตถุประสงค7 

1. เพ่ือค�นหาเป�าหมาย ศักยภาพ และความสามารถของสมาชิกในเครือข0าย เพ่ือการแบ0งป.น 
2. เพ่ือค�นหาเนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบของเศรษฐกิจแบ0งป.นของเครือข0ายวาทนิเทศ 
3. เพ่ือค�นหาป.จจัยท่ีส0งผลต0อการตัดสินใจเข�าร0วมกิจกรรมของเศรษฐกิจแบ0งป.นของสมาชิกใน
เครือข0ายวาทนิเทศ 

 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป�นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศัยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-
Depth Interview) เป�นเครื่องมือหลักในการเก็บข�อมูลจากกลุ0มตัวอย0าง กลุ0มตัวอย0างคือผู� ท่ีใน
อนาคตมีแนวโน�มท่ีจะเป�นสมาชิกของเครือข0ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ โดยแบ0งออกเป�น 4 
กลุ0มด�วยกัน ได�แก0 กลุ0มท่ี 1 คณาจารย�และนักวิชาการในศาสตร�สาขาวาทนิเทศ กลุ0มท่ี 2 นิสิตและ
นักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในศาสตร�สาขาวาทนิเทศ กลุ0มท่ี 3 ศิษย�เก0าท่ีศึกษาใน
ศาสตร�สาขาวาทนิเทศ และกลุ0มท่ี 4 บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในศาสตร�สาขาวาทนิเทศ ผู�วิจัยสัมภาษณ�
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กลุ0มตัวอย0างท่ีเป�นผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informant) ซ่ึงมีคุณสมบัติคือ เป�นสมาชิกกลุ0ม Speech 
Communication Network ใน Facebook และตอบรับการทําแบบสํารวจประชากรของเครือข0าย
วาทนิเทศ รวมเป�นจํานวนท้ังสิ้น 33 คน แบ0งเป�น คณาจารย�และนักวิชาการจํานวน 8 คน นิสิตและ
นักศึกษาจํานวน 7 คน ศิษย�เก0าจํานวน 13 คน และบุคคลท่ัวไปจํานวน 5 คน  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

เปWาหมาย ศักยภาพ และความสามารถของสมาชิกในเครือข�ายวาทนิเทศ เพ่ือการแบ�งป2น 

ในการค�นหาเป�าหมายของสมาชิกเครือข0ายวาทนิเทศ ผู�วิจัยได�สัมภาษณ�กลุ0มตัวอย0างถึง

ภาพเครือข0ายวาทนิเทศในป.จจุบันท่ีสมาชิกรับรู� พบว0า สมาชิกเครือข0ายบางท0านไม0ได�รับรู�ถึงการมี

ตัวตนของเครือข0าย หรือหากรับรู�ว0ามีเครือข0ายอยู0ก็ให�ความเห็นว0า ตนเองไม0ได�เข�าไปร0วมกิจกรรมใด 

ๆ พอถามถึงกิจกรรมท่ีสมาชิกรับกลุ0มนั้นรับรู� สมาชิกก็แทบจะไม0รู�ข0าวสารกิจกรรมใด ๆ เลย และ

สมาชิกส0วนใหญ0มีความคิดเห็นว0า เครือข0ายวาทนิเทศในป.จจุบันมีความเคลื่อนไหวท่ีไม0สมํ่าเสมอ และ

ยังเป�นท่ีรู�จักในวงแคบ บทความวิชาการท่ีเผยแพร0มีความเข�าใจยากเนื่องจากเป�นบทความทาง

วิชาการท่ีใช�ภาษาทางการ จากการสัมภาษณ�พบว0ากลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0มองว0าเครือข0ายวาทนิเทศ

คือสมาคมศิษย�เก0าวาทนิเทศ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย กลุ0มตัวอย0างส0วนหนึ่งเสนอว0า ควรจะผลักดัน

เครือข0ายออกมาให�หลุดพ�นจากภาพของสมาคมศิษย�เก0าให�ได�เพ่ือขยายฐานสมาชิกให�กว�างข้ึน 

ในส0วนของวัตถุประสงค�ในการเข�าร0วมเครือข0ายนั้น สมาชิกส0วนใหญ0ร�อยละ 90 เข�า

ร0วมเครือข0ายเพ่ือติดตามข�อมูลข0าวสาร รองลงมาท่ีร�อยละ 84.85 คือเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู� ความ

คิดเห็นและประสบการณ�ต0อสมาชิกเครือข0ายท0านอ่ืน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ�

กับสมาชิกเครือข0ายท0านอ่ืน เช0น สมาชิกเครือข0ายท่ีเป�นศิษย�เก0า เข�าร0วมเครือข0ายเพ่ืออยากจะรักษา

ความสัมพันธ�ของตนกับศิษย�เก0าท0านอ่ืน และอาจารย� นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการสร�างสายสัมพันธ� 

(Connection) กับบุคคลในเครือข0าย 

กลุ0มตัวอย0างท้ังหมดเห็นว0า ควรจะพัฒนาเครือข0ายวาทนิเทศ โดยร�อยละ 81.82 เห็นว0า

ควรจะพัฒนาท้ังด�านวิชาการและวิชาชีพเพราะวิชาการจะเป�นหลักในการนําไปประยุกต�ใช�ของวิชาชีพ 

และเม่ือวิชาชีพค�นพบว0าโลกป.จจุบันมีสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป ก็จะให�ฝ.�งวิชาการไปค�นหาหลักใหม0 ๆ ท่ี

เข�ากับยุคสมัยแล�วนําไปให�วิชาชีพทดลอง ส0วนร�อยละ 9.09 มีความเห็นว0าควรพัฒนาเฉพาะวิชาการ 

และในร�อยละท่ีเท0ากันคือ 9.09 ควรจะพัฒนาเฉพาะวิชาชีพ ในส0วนนี้ข้ึนอยู0กับว0าตัวของกลุ0มตัวอย0าง

มีความต�องการในด�านใดมากกว0า ร�อยละ 9.09 ท่ีต�องการให�พัฒนาเฉพาะวิชาการ คือศิษย�เก0าท้ังหมด 

ท่ีเห็นว0า งานวิจัยด�านวาทนิเทศป.จจุบันในประเทศไทยยังมีน�อยอยู0มาก ในขณะท่ีอีกร�อยละ 9.09 ซ่ึง

ต�องการให�พัฒนาด�านวิชาชีพ คือ ศิษย�เก0า และ บุคคลท่ัวไป กลุ0มนี้มีความคิดเห็นว0าอยากได�อะไรท่ี
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นําไปพัฒนาตนเองและนําไปใช�ในชีวิตจริงได�เลย ด�านวิชาการนั้นเป�นเรื่องของหากใครสนใจก็ให�ไป

สมัครเรียน 

ในส0วนของวัตถุประสงค�หรือเป�าหมายเครือข0ายวาทนิเทศท่ีสร�างข้ึนนั้น สมาชิกส0วน

ใหญ0เห็นว0าเครือข0ายควรมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�สมาชิกแลกเปลี่ยนความ และประสบการณ�ต0อกันละกัน

มากท่ีสุด รองลงมาคือเพ่ือเป�นแหล0งให�ความรู� เพ่ือเผยแพร0องค�ความรู� รวมไปถึงเพ่ือเป�นช0องทางใน

การประชาสัมพันธ�ศาสตร�สาขา และเพ่ือสร�างสายสัมพันธ�ภายในศาสตร�สาขา  

เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�เหล0านี้ ผู�วิจัยได�ค�นหากิจกรรมท่ีจะทําให�บรรลุประสงค� ใน

วัตถุประสงค�วิจัยท่ี 2  

เนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบของเศรษฐกิจแบ�งป2นของเครือข�ายวาทนิเทศ 

กิจกรรมทางวิชาการท่ีสมาชิกเครือข0ายเห็นว0าควรจัดเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ของ

เครือข0ายคือ การจัดงานประชุมวิชาการ การจัดเสวนารวมไปถึงการจัดสัมนา มากท่ีสุด นอกจากนี้

เนื่องจากบทความวิชาการในป.จจุบันมีความเข�าใจยาก รองลงมาคือการให�คําปรึกษาแก0บุคคลท่ีสนใจ

เพ่ือขยายฐานเครือข0าย สมาชิกเครือข0ายจํานวนหนึ่งอยากให�มีการจัดทําสื่อเพ่ือเผยแพร0ความรู�ท่ัวไป

เก่ียวกับวาทนิเทศแบบเข�าใจง0าย เพ่ือเข�าถึงบุคคลท่ัวไป เช0น พูดต0อหน�าคนเยอะ ๆ อย0างไรให�ไม0

ต่ืนเต�น 

ในด�านของกิจกรรมทางวิชาชีพนั้น สมาชิกเครือข0ายส0วนใหญ0เห็นว0าควรจัดอบรม 

(Workshop) ให�ท้ังสมาชิกเครือข0ายและบุคคลภายนอก มากท่ีสุด นอกจากนี้ควรเชิญบุคคลในศาสตร�

สาขาท่ีประสบความสําเร็จมาพูด ควรมีการแนะนําอาชีพท่ีเก่ียวข�องกับศาสตร�สาขา รวมถึงการจัดเวที

ให�สมาชิกเครือข0ายและบุคคลท่ัวไปได�แสดงความสามารถ 

ส0วนกิจกรรมนอกเหนือ จากกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพนั้น กลุ0มตัวอย0างเห็นว0าควรจัด

งานเลี้ยง พบปะ สังสรรค� เพ่ือให�สมาชิกเครือข0ายได�รู�จักกันและกระชับความสัมพันธ� เพราะป.จจุบัน

แทบจะไม0รู�เลยว0าใครเป�นสมาชิกเครือข0ายบ�าง นอกจากนี้ยังควรประชาสัมพันธ�เครือข0ายอย0างจริงจัง 

และให�ความรู�ทางวาทนิเทศแก0บุคคลภายนอก และท่ีขาดไม0ได�คือการประชุมเพ่ือพัฒนาเครือข0าย 

เพ่ือให�สมาชิกได�รวมตัวกันระดมความคิดว0าเครือข0ายจะเป�นอย0างไรต0อไป 

กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0ไม0รู�จักคําว0าเศรษฐกิจแบ0งป.นแบ0งป.นมาก0อน และเม่ืออธิบาย 

กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0มองเห็นประโยชน�ของเศรษฐกิจแบ0งป.นในระดับปานกลาง จํานวน 11 คน 

ระดับมาก 10 คน และยังไม0สามารถบอกได� 8 คน เพราะยังนึกภาพไม0ออกว0าจะออกมาในรูปแบบใด 

ในด�านของทรัพยากร / ศักยภาพ และความสามารถท่ีอยากให�นํามาใช�ในการพัฒนา

เครือข0ายวิชาการด�วยแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.น กลุ0มตัวอย0างเกือบท้ังหมดเห็นว0าควรแบ0งป.นความรู� 
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เพราะความรู�ของแต0ละบุคคลเป�นองค�ประกอบสําคัญในการพัฒนาเครือข0ายวิชาการ นอกจากนั้นกลุ0ม

ตัวอย0างยังเห็นว0าควรแบ0งป.นในเรื่องของความร0วมมือ ข0าวสารทางวิชาการ งานวิจัยท่ีน0าสนใจ และ

ความชํานาญ  

ในส0วนของทรัพยากร / ศักยภาพ และความสามารถท่ีอยากให�นํามาใช�ในการพัฒนา

เครือข0ายวิชาชีพด�วยแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.น กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0เห็นว0าควรแบ0งป.นในเรื่องของ

ความสามารถเฉพาะตัวทางวิชาชีพ และงาน (Job) นอกจากนี้คือความสามารถเฉพาะทางเช0น 

ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ท่ีอาจจะไม0ถึงข้ันเป�นความชํานาญ แต0เป�นสิ่งท่ีสามารถทําได� 

ในส0วนของทรัพยากร / ศักยภาพ และความสามารถท่ีอยากให�นํามาใช�ในการพัฒนา

เครือข0ายในด�านอ่ืน ๆ ด�วยแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นนั้น กลุ0มตัวอย0างเห็นว0าควรแบ0งป.นข�อมูลส0วน

บุคคลและผลงาน รวมไปถึง ความคิด (Idea) ทุนทรัพย�และสิ่งของ 

ในมุมมองของการเป�นผู�ให�นั้น กลุ0มตัวอย0างให�ข�อมูลว0า ตนมีประสบการณ� มาแบ0งป.น

ให�เครือข0ายมากท่ีสุด รองลงมาคือความรู� นอกจากนี้ยังมีทักษะเฉพาะทาง ความชํานาญในด�านต0าง ๆ 

รวมไปแรงงาน ท่ีนํามาแบ0งป.นได� แต0ในเรื่องของสิ่งของนั้น กลุ0มตัวอย0างส0วนหนึ่งให�ความคิดเห็นว0า 

ไม0สามารถบอกได�ว0าแบ0งป.นอะไรได�บ�าง ต�องดูแล�วแต0กรณีไป เม่ือมีผู�มาขอให�แบ0งป.นสิ่งหนึ่ง จึงจะมา

ดูทรัพยากรของตนเองว0าสามารถแบ0งป.นได�หรือไม0 แล�วจึงค0อยตัดสินใจ 

ในการแบ0งป.นแต0ละครั้งนั้น ผู�แบ0งป.นย0อมคาดหวังอะไรบางอย0างต0อการแบ0งป.น ซ่ึงจะ

เป�นสิ่งท่ีมาทําให�ผู�แบ0งป.นเกิดความพึงพอใจ (Utility) ท่ีมากข้ึน ซ่ึงสิ่งนั้นไม0จําเป�นต�องเป�นเงินแต0

เพียงอย0างเดียวเท0านั้น กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0เห็นว0า ผลตอบแทนท่ีตนต�องการไดรับจากการแบ0งป.น

นั้นคือ การสร�างสัมพันธ� (Connection) เป�นจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทักษะไปพัฒนาตนเอง 

นอกจากนั้นคือ ความรู� ความสุขจากการได�ช0วยเหลือเครือข0าย เงิน ผลงาน การรักษาความสัมพันธ� 

การยอมรับ การหวังจะได�รับความช0วยเหลือตอบแทน คําติชม เป�นต�น 

ส0วนในฐานะท่ีเป�นผู�รับ กลุ0มตัวอย0างมักอยากให�สมาชิกเครือข0ายท0านอ่ืนแบ0งป.นในสิ่งท่ี

ตนเองไม0มี เช0น กลุ0มตัวอย0างท่ีทํางานลูกค�าสัมพันธ� จะไม0อยากได�สายสัมพันธ� (Connection) ในการ

ทํางาน จากเครือข0าย เนื่องจากตนเองมีสายสัมพันธ�ในสายงานของตนอยู0แล�ว โดยภาพรวมแล�วสิ่งท่ี

กลุ0มตัวอย0างอยากให�สมาชิกท0านอ่ืนแบ0งป.นมากท่ีสุดคือความรู� รองลงมาคือประสบการณ� เนื่องจาก

เป�นสิ่งท่ีแต0ละคนมีไม0เหมือนกัน 

ในการแบ0งป.นทรัพยากรอย0างหนึ่งนั้นสามารถมีได�หลายรูปแบบเช0น การแบ0งป.นความรู�

สามารถเป�นไปในทางของ การพูดคุย การเขียน กลุ0มตัวอย0างในงานวิจัยส0วนใหญ0คิดว0ารูปแบบของ

กิจกรรมการแบ0งป.นท่ีอยากให�มีคือ บทความวิชาการ รองลงมาคือการจับคู0คนกับงาน รวมไปถึงการ
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ทําฐานข�อมูล นอกจากนี้กลุ0มตัวอย0างยังอยากให�มีการใช�เศรษฐกิจแบ0งป.นในแต0ละโครงการ เช0น 

โครงการ A ต�องการ ห�องประชุม 1 ห�อง วิทยากรด�านการสื่อสารระหว0างวัฒนธรรม 1 ท0าน ผู�ช0วย

งานท่ัวไป 3 คนมีเบ้ียเลี้ยงให�คนละ 300 บาท คอมพิวเตอร� 1 เครื่อง และอ่ืน ๆ สมาชิกเครือข0ายก็จะ

มาดูว0าตนเองสามารถแบ0งป.นอะไรได�บ�าง 

จากการสัมภาษณ�พบว0ากลุ0มตัวอย0างประมาณครึ่งหนึ่งสนใจท่ีจะเข�าร0วมกิจกรรมท่ีใช�

แนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นในการพัฒนาเครือข0าย และอีกครึ่งหนึ่งต�องพิจารณาแล�วแต0กิจกรรม 

ป2จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการตัดสินใจเข?าร�วมกิจกรรมท่ีใช?แนวคิดเศรษฐกิจแบ�งป2นของสมาชิกใน

เครือข�ายวาทนิเทศ 

เหตุผลท่ีกลุ0มตัวอย0างจะตัดสินใจเข�าร0วมหรือไม0เข�าร0วมแนวคิดท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ

แบ0งป.นนั้น ป.จจัยท่ีกลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0เห็นตรงกัน คือ ความเข�าใจในกิจกรรมและมองเห็น

ประโยชน� เพราะหากไม0เห็นประโยชน�ก็จะไม0เข�าร0วม รองลงมา คือความน0าสนใจของกิจกรรม และ

ความสนใจร0วม / เป�าหมายร0วม ของกิจกรรมและตนเอง นอกจากนี้ป.จจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลคือ ในเรื่อง

ของความสะดวกด�านเวลาและสถานท่ี ตัวผู�จัดกิจกรรม รวมไปถึงรูปแบบวิธีท่ีเข�าถึงได�ง0ายไม0ซับซ�อนก็

ส0งผลต0อการตัดสินใจ 

กลุ0มตัวอย0างตํานวนหนึ่งกังวลถึงการมีวาระซ0อนเร�นในเชิงพาณิชย�ว0า การนําเศรษฐกิจ

แบ0งป.นเข�ามาใช� จะทําให�วัตถุประสงค�ของเครือข0ายผิดเพ้ียนไป กลายเป�นกลุ0มขายของ รองลงมาคือ

กังวลเรื่องความปลอดภัยด�านข�อมูล รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน นอกจากนี้กลุ0ม

ตัวอย0างยังเห็นว0า เพราะไม0รู�จักสมาชิกรายอ่ืนดี จึงรู�สึกไม0ไว�ใจในความสามารถ การทํางาน และ

ลักษณะนิสัย กลุ0มตัวยอ0างจํานวนหนึ่งกังวลว0าตนเองอาจถูกคุกคามจากผู�ใช�รายอ่ืน 

ความกังวลในข�างต�น กลุ0มตัวอย0างได�เสนอถึงแนวทางการแก�ไขคือ การต้ังกฎกติกาต0าง 

ๆ ของเครือข0ายให�รัดกุม ผู�ดูแลเว็บไซต�จะต�องทํางานให�มีประสิทธิภาพและรับงานท่ีหนักมาก มีระบบ

การแจ�งป.ญหา โดยอาจจะมีการต้ังทีมงานเพ่ือดูแลส0วนนี้ โดยเฉพาะ ท่ีสําคัญคือต�องสร�าง

ความสัมพันธ�ภายในเครือข0ายให�แน0นแฟ�นก0อนเพ่ือให�เกิดความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน และยังต�องมี

การคัดกรองสมาชิกใหม0ของเครือข0าย ไม0ใหบุคคลอ่ืนเข�ามาแสวงหาผลประโยชน�ในทางท่ีขัดกับ

วัตถุประสงค�ของเครือขาย และสุดท�ายคือการสร�างความเข�าใจในแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.น 

 

สรุปและข?อเสนอแนะ 

เปWาหมาย ศักยภาพ และความสามารถของสมาชิกในเครือข�ายวาทนิเทศ เพ่ือการแบ�งป2นเป,น

อย�างไรบ?าง 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 325 
 

 ด�านความคิดเห็นของสมาชิกเครือข0ายต0อเครือข0ายวาทนิเทศท่ีมากท่ีสุดในป.จจุบัน ได�แก0 มี

ความเคลื่อนไหวท่ีไม0สมํ่าเสมอ รองลงมาคือเครือข0ายวาทนิเทศยังเป�นท่ีรู�จักอยู0ในวงแคบ ทางด�าน

วัตถุประสงค�ในการเข�าร0วมเครือข0ายวาทนิเทศท่ีมีมากท่ีสุด คือ เพ่ือติดตามข�อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรู� ความคิดเห็น และประสบการณ� ในส0วนของความคิดเห็นเก่ียบกับความสมควรในการพัฒนา

เครือข0ายวาทนิเทศในทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพนั้น มีกลุ0มตัวอย0างเห็นควรท่ีจะพัฒนาท้ังวิชาการ

และวิชาชีพมากท่ีสุด สุดท�ายคือวัตถุประสงค�หรือเป�าหมายของเครือข0ายวาทนิเทศท่ีสร�างข้ึน มีกลุ0ม

ตัวอย0างแสดงความเห็นว0าเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู� และประสบการณ�ระหว0างสมาชิก  

เนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบของเศรษฐกิจแบ�งป2นของเครือข�ายวาทนิเทศเป,นอย�างไร 

การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นในการพัฒนาเครือข0ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ 

ในส0วนของเนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบของเศรษฐกิจแบ0งป.นของเครือข0ายวาทนิเทศท่ีสมาชิก

เครือข0ายต�องการ พบว0ามีประเด็นต0าง ๆ ดังนี้ ทางด�านกิจกรรมทางวิชาการท่ีเครือข0ายควรจัดเพ่ือให�

บรรลุเป�าหมายหรือวัตถุประสงค�ของเครือข0าย คือ จัดงานประชุมวิชาการ / เสวนา / สัมมนา ในส0วน

ของกิจกรรมทางวิชาชีพท่ีเครือข0ายควรจัดเพ่ือให�บรรลุเป�าหมายหรือวัตุประสงค�ของเครือข0าย คือ จัด

อบรม ต0อมาในส0วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเครือข0ายควรจัด ได�แก0 งานเลี้ยง พบปะ สังสรรค� รองลงมา คือ 

การประชาสัมพันธ�เครือข0าย ด�านการรู�จักคําว0าเศรษฐกิจแบ0งป.น ทางด�านการมองเห็นประโยชน�ของ

เศรษฐกิจแบ0งป.นในการพัฒนาเครือข0าย กลุ0มตัวอย0างมองเห็นประโยชน�ในระดับปานกลาถึงระดับ

มาก ในส0วนของทรัพยากร / ศักยภาพ และความสามารถท่ีอยากให�นํามาใช�ในการพัฒนาเครือข0าย

วิชาการด�วยแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นท่ีมากท่ีสุด คือ ความรู� ซ่ึงถือว0ามากกว0าความสามารถอ่ืน ๆ เป�น

จํานวนมาก ในส0วนต0อมาอย0างทรัพยากร / ศักยภาพ และความสามารถท่ีอยากให�นํามาใช�ในการ

พัฒนาเครือข0ายวิชาชีพด�วยแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.น กลุ0มตัวอย0างเห็นพ�องต�องกันว0าอยากให�มี

ความสามารถเฉพาะตัวและงาน (Job)  ต0อมาทรัพยากร / ศักยภาพ และความสามารถท่ีอยากให�

นํามาใช�ในการพัฒนาเครือข0ายในด�านอ่ืน ๆ ด�วยแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นท่ีกลุ0มตัวอย0างอยากให�

นํามาใช�ท่ีสุด คือ ข�อมูลส0วนบุคคลและผลงาน ในส0วนของทรัพยากร / ศักยภาพ และความสามารถ

ของตนท่ีพร�อมจะแบ0งป.นให�เครือข0ายมากท่ีสุด คือ ประสบการณ� รองลงมา คือ ความรู� ทางด�าน

ทรัพยากร / ศักยภาพ และความสามารถท่ีต�องการให�สมาชิกเครือข0ายรายอ่ืนแบ0งป.นเพ่ือให�เกิด

ประโยชน�ต0อตน มากท่ีสุด คือ ความรู� รองลงมา คือ ประสบการณ� ในส0วนของรูปแบบของกิจกรรมท่ี

ใช�แนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นท่ีอยากให�มีมากท่ีสุด ได�แก0 บทความวิชาการ รองลงมา ได�แก0 การจับคู0คน

กับงาน ทางด�านผลประโยชน�ท่ีต�องการได�รับจากการแบ0งป.นของตนเอง มีกลุ0มตัวอย0างต�องการสร�าง

สายสัมพันธ�มากท่ีสุด สุดท�ายคือ ความสนใจในการเข�าร0วมกิจกรรมของเครือข0ายท่ีใช�แนวคิด
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เศรษฐกิจแบ0งป.น มีกลุ0มตัวอย0างสนใจถึง 18 คน คิดเป�นร�อยละ 54.55 และสนใจแล�วแต0กิจกรรมมี

จํานวนรองลงมาจํานวน 15 คน คิดเป�นร�อยละ 45.45 

ป2จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการตัดสินใจเข?าร�วมกิจกรรมท่ีใช?แนวคิดเศรษฐกิจแบ�งป2นของสมาชิกใน

เครือข�ายวาทนิเทศมีอะไรบ?าง 

การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นในการพัฒนาเครือข0ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ 

ในส0วนของป.จจัยท่ีส0งผลกระทบต0อการตัดสินใจเข�าร0วมกิจกรรมท่ีใช�แนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นของ

สมาชิกในเครือข0ายวาทนิเทศ พบว0ามีประเด็นต0าง ๆ ดังนี้ ป.จจัยท่ีมีผลต0อการตัดสินใจเข�าร0วมหรือไม0

เข�าร0วมกิจกรรมท่ีใช�แนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.น มีกลุ0มตัวอย0าง ตัดสินใจเข�าร0วม เพราะความเข�าใจใน

กิจกรรมและมองเห็นประโยชน�มากท่ีสุด รองลงมาเข�าร0วม เพราะความน0าสนใจของกิจกรรม ในส0วน

ของความกังวลในการนําแนวคิดเศรษฐกิจแบ0งป.นเข�ามาใช�ในเครือข0ายวาทนิเทศ ท่ีมากท่ีสุด ได�แก0 

การมีวาระซ0อนเร�นในเชิงพาณิชย� สุดท�ายวิธีลดความกังวลและป�องกันป.ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน มีกลุ0ม

ตัวอย0าง เห็นว0าการต้ังกฎกติกาต0าง ๆ ของเครือข0ายเป�นวิธีลดความกังวลและป�องกันป.ญหา  
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ประสบการณ& ความไว,วางใจและความภักดีต1อตราสินค,าของผู,ใช,บริการในธุรกิจสายการบินของ
ไทย 

BRAND EXPERIENCE, BRAND TRUST AND BRAND LOYALTY OF CUSTOMERS IN THAI 

AIRLINES BUSINESS 

อรญา  มาณวพัฒน& 
สาขานิเทศศาสตร� คณะนิเทศศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

บทคัดย�อ 

 การวิจัยเรื่อง “ประสบการณ� ความไว�วางใจและความภักดีต0อตราสินค�าของผู�ใช�บริการใน

ธุรกิจสายการบินของไทย” มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างประสบการณ�ต0อตรา

สินค�ากับความไว�วางใจต0อตราสินค�า 2) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างความไว�วางใจต0อตราสินค�ากับ

ความภักดีต0อตราสินค�า 3) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างประสบการณ�ต0อตราสินค�ากับความภักดีต0อ

ตราสินค�า โดยการศึกษาครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเภทงานวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) เป�นเครื่องมือ ทําการเก็บ

ข�อมูลกับประชากรท่ีมีอายุระหว0าง 21 – 65 ป@ ท่ีอาศัยอยู0ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

แบ0งเป�นกลุ0มตัวอย0างท่ีใช�บริการสายการบินไทยอย0างน�อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 -12 เดือนท่ี

ผ0านมา จํานวน 200 คน และกลุ0มตัวอย0างท่ีใช�บริการสายการบางกอกแอร�เวย�สอย0างน�อย 1 ครั้ง 

ภายในระยะเวลา 6 -12 เดือนท่ีผ0านมา จํานวน 200 คน 

 ผลการวิจัยพบว0า 1) ประสบการณ�ต0อตราสินค�ามีความสัมพันธ�กับความไว�วางใจต0อตรา

สินค�าในเชิงบวก อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 2) ความไว�วางใจต0อตราสินค�ามีความสัมพันธ�กับ

ความภักดีต0อตราสินค�าในเชิงบวก อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และ 3) ประสบการณ�ต0อตรา

สินค�ามีความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตราสินค�าในเชิงบวก อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01   

คําสําคัญ: ประสบการณ�ต0อตราสินค�า ความไว�วางใจต0อตราสินค�า ความภักดีต0อตราสินค�า สายการ

บินของไทย 
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Abstract  

 This objectives of the research were 1) to study the relationship between 

brand experience and brand trust 2) to study the relationship between brand trust 

and brand loyalty 3) to study the relationship between brand experience and brand 

loyalty. Methodology was qualitative research and used questionnaire for data 

collection from 400 respondents who live in Bangkok and aged between 21 – 65 

years old. The study divided respondents into two type of sample group, 200 per 

each type. One is group of people who have flown with Thai Airways at least once 

during the past 6 – 12 months. While the other is group of people who have flown 

with Bangkok Airways at least once during the past 6 – 12 months.        

 The finding of the study showed that 1) brand experience and brand trust 

was correlated positively in a high level with statistical significant at 0.01 2) brand 

trust and brand loyalty was correlated positively in a high level with statistical 

significant at 0.01 3) brand experience and brand loyalty was correlated positively in 

a high level with statistical significant at 0.01 

Keyword: Brand Experience, Brand Trust, Brand Loyalty, Thai Airlines 

บทนํา 

ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา   

ทุกวันนี้พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู�บริโภคมีทางเลือก

มากมาย อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีท่ีเจริญก�าวหน�า ส0งผลให�เกิดสินค�าและบริการท่ีถูกผลิตข้ึนจํานวน

มากเพ่ือตอบสนองความต�องการท่ีหลากหลาย และเป�นยุคท่ีผู�บริโภคมีความเป�นตัวของตัวเองสูง โดย

ให�ความสําคัญในการเลือกซ้ือสินค�า หรือใช�บริการท่ีก0อให�เกิดความรู�สึกทางด�านอารมณ� หรือ

ประสบการณ�มากกว0าเพียงแค0ประโยชน�ใช�สอยธรรมดา (Morrison & Crance, 2007) 
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ท0ามกลางการแข0งขันท่ีสูงข้ึน และพฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้น การจะสร�าง

ตราสินค�าให�เข�าไปอยู0ในใจผู�บริโภคได� จําต�องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ทางการตลาดให�สอดคล�องกับ

สถานการณ�ป.จจุบัน จากเดิมในอดีตท่ีการตลาดให�ความสําคัญกับหน�าท่ี (Function) และประโยชน�ใช�

สอย (Benefit) ของสินค�าหรือบริการเพียงเท0านั้น มาเป�นการสร�างกลยุทธ�ท่ีทําให�ผู�บริโภคเกิด

ความรู�สึก หรือมีอารมณ�ร0วมไปกับตราสินค�า หรือท่ีเรียกว0า Brand Experience ซ่ึงหมายถึงกลยุทธ�

การสร�างประสบการณ�ระหว0างตราสินค�ากับผู�บริโภคผ0านทางประสาทสัมผัส (Sensory) , ความรู�สึก 

(Emotion) , ความนึกคิด (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) การสร�างประสบการณ�ท่ีดีแก0

ผู�บริโภคนั้นจะก0อให�เกิดความไว�วางใจต0อตราสินค�า (Brand Trust) (Chauduri & Holbrook, 2001) 

และมีความเต็มใจท่ีจะกลับไปใช�สินค�าหรือบริการซํ้า จนนําไปสู0ความสัมพันธ�ท่ีแข็งแกร0งและยาวนาน 

กลายเป�นผู�บริโภคท่ีมีความภักดีต0อตราสินค�า (Brand Loyalty) 

กลยุทธ�การสร�างประสบการณ�ร0วมระหว0างตราสินค�ากับผู�บริโภค จึงเป�นกลยุทธ�ท่ีสําคัญใน

ป.จจุบัน โดยเฉพาะอย0างยิ่งในภาคธุรกิจบริการ ซ่ึงถือเป�นธุรกิจท่ีผู�บริโภคจะมีประสบการณ�โดยตรง

กับตราสินค�า เนื่องด�วยลักษณะพิเศษของการบริการท่ีแตกต0างไปจากการบริโภคสินค�า เพราะการ

บริการเป�นสิ่งท่ีไม0สามารถจับต�องได� และไม0สามารถแยกได�ระหว0างการผลิตกับการบริโภค เพราะเป�น

สิ่งท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1985) ดังเช0นกรณีสายการบินซ่ึง

แท�จริงแล�วผู�บริโภคไม0ได�ซ้ือท่ีตัวบัตรโดยสาร แต0กําลังซ้ือบริการท่ีจะได�รับขณะเดินทาง ในขณะท่ี

ป.จจุบันนั้นธุรกิจสายการบินถือเป�นธุรกิจท่ีมีการแข0งขันกันอย0างหนัก อันเนื่องมาจากการเกิดข้ึนของ

สายการบินต0างๆท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก รวมถึงนโยบายการเป�ดน0านฟ�าเสรี และนโยบายส0งเสริมการ

ท0องเท่ียวท้ังในประเทศและต0างประเทศ ทําให�ผู�บริโภคท่ีเดินทางโดยเครื่องบินมีเพ่ิมมากข้ึน และมี

ตัวเลือกในการเดินทางท่ีหลากหลาย จากสภาวะการแข0งขันท่ีรุนแรง สายการบินจึงต�องมุ0งสร�าง

ประสบการณ�ท่ีดีให�เกิดข้ึนแก0ผู�บริโภค ซ่ึงจะทําให�ผู�บริโภคเกิดความไว�วางใจท่ีจะเลือกใช�บริการ และ

กลายเป�นผู�บริโภคท่ีมีความภักดี อันจะเป�นประโยชน�ต0อสายการบินในการลดต�นทุนจากการรักษา

ฐานลูกค�าเก0าไว�ได� และก0อให�เกิดความได�เปรียบในการสร�างความแตกต0างเหนือคู0แข0ง 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ�ระหว0างประสบการณ� ความไว�วางใจ และความภักดีต0อตรา

สินค�าของผู�บริโภคจะช0วยขยายหรือต0อยอดองค�ความรู�เรื่องดังกล0าว และยังเป�นประโยชน�ในการนําไป

ประยุกต�ใช�ในการสร�างกลยุทธ�ทางการตลาดให�สอดคล�องและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 
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วัตถุประสงค7 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างประสบการณ�ต0อตราสินค�ากับความไว�วางใจต0อตราสินค�า 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างความไว�วางใจต0อตราสินค�ากับความภักดีต0อตราสินค�า 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างประสบการณ�ต0อตราสินค�ากับความภักดีต0อตราสินค�า  

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ประสบการณ� ความไว�วางใจ และความภักดีต0อตราสินค�าของผู�ใช�บริการใน

ธุรกิจสายการบินชั้นนําของไทย” เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเภท

งานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Study)  โดยใช�แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป�นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล สําหรับประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้  คือ 

ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิง อาศัยอยู0ในกรุงเทพมหานคร อายุ 21 - 65 ป@ และเป�นผู�ใช�บริการ

สายการบินท่ีเลือกมาศึกษาอย0างน�อย 1 ครั้ง ภายใน 6 – 12 เดือนท่ีผ0านมา ซ่ึงผู�วิจัยได�กําหนดขนาด

ของกลุ0มตัวอย0างในการวิจัยครั้งนี้ท้ังหมด 400 คน จากการคํานวณตามสูตร Yamane โดยแบ0งกลุ0ม

ตัวอย0างออกเป�น 2 กลุ0ม คือ กลุ0มตัวอย0างสําหรับสายการบินไทย จํานวน 200 คน และกลุ0มตัวอย0าง

สําหรับสายการบินบางกอกแอร�เวย�ส จํานวน 200 คน  

ผู�วิจัยนําข�อมูลมาประมวลด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพ่ือวิเคราะห�ข�อมูล 

ประกอบด�วย 1) การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) โดยวิธีการแจก

แจงความถ่ี ด�วยค0าร�อยละ (Percentage) ค0าเฉลี่ย (Mean) และส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในการอธิบายลักษณะข�อมูลทางประชากร พฤติกรรมการใช�บริการสายการบิน   

      2) การวิ เคราะห�สถิ ติ เชิ งอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานด�วยวิธีการทางสถิติสหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน (Pearson’s correlation coefficient) ใน

การหาความสัมพันธ�ระหว0างตัวแปรต�นกับตัวแปรตาม ได�แก0 ประสบการณ�ต0อตราสินค�ากับความ

ไว�วางใจต0อตราสินค�า ความไว�วางใจต0อตราสินค�ากับความภักดีต0อตราสินค�า และประสบการณ�ต0อ

ตราสินค�ากับความภักดีต0อตราสินค�า 

 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 331 
 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ลักษณะทางประชากรของกลุ�มตัวอย�าง 

 จากกลุ0มตัวอย0าง 400 คน พบว0า เป�นเพศหญิงมากกว0าเพศชาย มีอายุระหว0าง 21 – 30 ป@

โดยส0วนใหญ0เป�นพนักงานเอกชน มีการศึกษาอยู0ในระดับชั้นปริญญาตรี และมีรายได�ต0อเดือน 50,000 

บาทข้ึนไปมากท่ีสุด 

 เม่ือพิจารณาแยกตามสายการบินท่ีใช�ในการศึกษา พบว0า กลุ0มตัวอย0างท่ีใช�บริการสายการ

บินไทย 200 คน และกลุ0มตัวอย0างท่ีใช�บริการสายการบินบางกอกแอร�เวย�ส 200 คน มีลักษณะทาง

ประชากรท่ีใกล�เคียงกัน คือ เป�นเพศหญิงมากกว0าเพศชาย ส0วนใหญ0ประกอบอาชีพเป�นพนักงาน

เอกชน มีการศึกษาอยู0ในระดับปริญญาตรี และมีรายได�ต0อเดือน 50,000 บาทข้ึนไป 

พฤติกรรมการใช?บริการสายการบิน 

 จากกลุ0มตัวอย0างท่ีใช�บริการสายการบินไทย 200 คน พบว0า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0เลือกใช�

บริการท่ีนั่งโดยสารชั้นประหยัด (Economy Class) โดยมีความถ่ีในการใช�บริการ 2 – 3 ครั้ง ภายใน

ระยะเวลา 6 - 12 เดือนท่ีผ0านมา และมีจุดประสงค�ในการเดินทางเพ่ือท0องเท่ียวหรือพักผ0อนมากท่ีสุด 

 ในขณะท่ีกลุ0มตัวอย0างท่ีใช�บริการสายการบินบางกอกแอร�เวย�ส 200 คน พบว0า กลุ0มตัวอย0าง

ส0วนใหญ0เลือกใช�บริการท่ีนั่งโดยสารชั้นประหยัด (Economy Class) โดยมีความถ่ีในการใช�บริการ         

1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 - 12 เดือนท่ีผ0านมา และมีจุดประสงค�ในการเดินทางเพ่ือท0องเท่ียวหรือ

พักผ0อนมากท่ีสุด 

ประสบการณ7ต�อตราสินค?ากับความไว?วางใจต�อตราสินค?า 

 จากการศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างประสบการณ�ต0อตราสินค�ากับความไว�วางใจต0อตราสินค�า

ผลการศึกษา พบว0า ประสบการณ�ต0อตราสินค�ามีความสัมพันธ�กับความไว�วางใจต0อตราสินค�าใน

ระดับสูงและเป�นไปในทิศทางบวก อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซ่ึงเป�นไปตามสมมติฐานทางการ

วิจัย  
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 ผลการศึกษาสอดคล�องกับงานวิจัยของ Ha และ Perks (2005) ท่ีพบว0า ประสบการณ�ต0อ

ตราสินค�าส0งผลโดยตรงต0อความไว�วางใจต0อตราสินค�า นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับท่ี Delgado-

Ballerster และ Munuera-Aleman (2005) เสนอว0า ผู�บริโภคจะประเมินความไว�วางใจต0อตรา

สินค�าจากประสบการณ�ในอดีตท่ีผู�บริโภคมีต0อตราสินค�า ไม0ว0าจะเป�นประสบการณ�ทางตรงจากการใช�

สินค�าหรือบริการ รวมถึงประสบการณ�ทางอ�อม เช0น การบอกต0อจากคนรอบข�าง หรือการโฆษณา 

เป�นต�น 

ความไว?วางใจต�อตราสินค?ากับความภักดีต�อตราสินค?า  

 จากการศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างความไว�วางใจต0อตราสินค�ากับความไว�วางใจต0อตราสินค�า

ผลการศึกษา พบว0า ความไว�วางใจต0อตราสินค�ามีความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตราสินค�าในระดับสูง

และเป�นไปในทิศทางบวก อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซ่ึงเป�นไปตามสมมติฐานทางการวิจัย      

 ผลการศึกษาสอดคล�องกับงานวิจัยของ Hur, Kim และ Kim (2014) ท่ีพบว0า ความไว�วางใจ

ต0อตราสินค�ามีความสัมพันธ�ในเชิงบวกกับความภักดีต0อตราสินค�า ซ่ึงถ�าผู�บริโภคมีความไว�วางใจต0อ

ตราสินค�าเพ่ิมมากข้ึน จะส0งผลให�เกิดความภักดีเพ่ิมมากข้ึนตามไปด�วย ขณะท่ีผลการศึกษายังเป�นไป

ตามท่ี Delgado-Ballerster (2003) กล0าวว0า ผู�บริโภคท่ีมีความไว�วางใจจะมีทัศนคติท่ีดีต0อตราสินค�า 

และมีพฤติกรรมการซ้ือสินค�าหรือใช�บริการซํ้า จนนําไปสู0การเกิดเป�นความภักดีต0อตราสินค�า รวมถึง

ยังสอดคล�องกับท่ี Aaker (1991) เสนอว0า การมอบสินค�าหรือบริการท่ีเป�นไปตามความคาดหวังของ

ผู�บริโภค และปฏิบัติตรงกับคําสัญญาท่ีได�ให�ไว� จะเป�นป.จจัยสําคัญพ้ืนฐานอย0างหนึ่งในการสร�างความ

ภักดีต0อตราสินค�าให�เกิดข้ึนได� 

 

ประสบการณ7ต�อตราสินค?ากับความภักดีต�อตราสินค?า 

 จากการศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างความไว�วางใจต0อตราสินค�ากับความภักดีต0อตราสินค�า 

ผลการศึกษา พบว0า ความไว�วางใจต0อตราสินค�ามีความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตราสินค�าในระดับสูง

และเป�นไปในทิศทางบวก อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซ่ึงเป�นไปตามสมมติฐานทางการวิจัย        

         ผลการศึกษาสอดคล�องกับงานวิจัยในอดีตหลายงาน เช0นงานวิจัยของ Şahin, Zehir และ 

Kitapçı (2011) และ Yoon, Chao และ Dang (2015) ท่ีพบว0า ประสบการณ�ต0อตราสินค�าส0งผล

โดยตรงต0อความภักดีต0อตราสินค�าของผู�บริโภคในเชิงบวก นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล�องกับท่ี 
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Schmitt (1999) เสนอว0า ประสบการณ�ท่ีได�รับระหว0างการบริโภค หรือขณะใช�บริการถือเป�นกุญแจ

สําคัญท่ีจะเป�นตัวตัดสินความพึงพอใจและความภักดีของผู�บริโภคท่ีมีต0อตราสินค�า โดยเฉพาะในธุรกิจ

บริการอย0างสายการบินท่ีการให�บริการและการสร�างประสบการณ�เป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  

สรุปและข?อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยพบว0า ประสบการณ�ต0อตราสินค�ามีความสัมพันธ�ในเชิงบวกกับไว�วางใจต0อ

ตราสินค�าและความภักดีต0อตราสินค�า เช0นเดียวกับความไว�วางใจต0อตราสินค�าท่ีมีความสัมพันธ�ในเชิง

บวกกับความภักดีต0อตราสินค�า ดังนั้นสายการบินจึงควรให�ความสําคัญกับการรักษามาตรฐานท้ังใน

การให�บริการ และความปลอดภัย รวมถึงการปฏิ บั ติตามคําสัญญาท่ีให�ไว�และการคํานึงถึง

ผลประโยชน�ของผู�บริโภคเป�นส0วนสําคัญเพ่ือทําให�ผู�บริโภคเกิดไว�วางใจและยังคงเลือกใช�บริการจาก

สายการบินอย0างต0อเนื่อง 

 สําหรับข�อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต0อไป หากผู�ท่ีสนใจศึกษาเรื่องของประสบการณ�ต0อตรา

สินค�า สามารถท่ีจะนําตัวแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากความไว�วางใจต0อตราสินค�า และความภักดีต0อตรา

สินค�า เข�ามาศึกษาความสัมพันธ�กับประสบการณ�ต0อตราสินค�าได� เช0น ความพึงพอใจของผู�บริโภค 

(Consumer Satisfaction) หรือบุคลิกภาพตราสินค�า (Brand Personality) เป�นต�น 

 นอกจากนี้ งานวิจัยในครั้งต0อไปสามารถท่ีจะนําวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เช0น การสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) หรือการทําสนทนากลุ0ม (Focus 

Group) มาใช�ในการศึกษาควบคู0ไปด�วย เพ่ือท่ีจะได�มุมมองในเชิงลึกของผู�บริโภค หรือได�ประเด็น

ใหม0ๆท่ีผู�วิจัยอาจคิดไม0ถึงในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงลองศึกษากับตราสินค�าบริการประเภทอ่ืนๆ อาทิ 

ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการโรงแรมและการท0องเท่ียว เป�นต�น เพ่ือเป�นประโยชน�ในการต0อยอดองค�

ความรู�เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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แรงจูงใจ การแสวงหาข�อมูล และการตัดสินใจท�องเท่ียวภายในประเทศของผู�บริโภคหญิง
โสดวัยทํางาน 

TRAVEL MOTIVATION, INFORMATION SEEKING AND  
DECISION MAKING OF SINGLE FEMALE WORKING CONSUMERS  

IN DOMESTIC TOURISM 

ธนิศา แสวงพรรค 
คณะนิเทศศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือสํารวจแรงจูงใจในการท0องเท่ียว การแสวงหา
ข�อมูลท0องเท่ียว การตัดสินใจท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน 2) เพ่ืออธิบาย
ความสัมพันธ�ระหว0าง แรงจูงใจในการท0องเท่ียว การแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียวและการ
ตัดสินใจท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน โดยใช�รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเป�นการ
วิจัยเชิงสํารวจ ด�วยการใช�แบบสอบถามออนไลน�เป�นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล กําหนดกลุ0ม
ตัวอย0างเป�นผู�หญิงไทย สถานภาพโสด วัยทํางาน อายุ 35 – 44 ป@ จํานวน 400 คน ผลการวิจัย
พบว0า กลุ0มตัวอย0างเท่ียว 9 ครั้งต0อป@ จํานวน 3 วันต0อครั้ง มักเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห� 
เดินทางด�วยรถยนต� ท0องเท่ียวกับกลุ0มเพ่ือนหรือคนรู�จัก มักเดินทางท0องเท่ียวภาคเหนือและชื่น
ชอบการท0องเท่ียวแบบธรรมชาติ มีการแสวงหาข�อมูลผ0านสื่ออินเทอร�เน็ตอย0างเป�นประจํา และ
ใช�แหล0งข�อมูลภายในตัวนักท0องเท่ียวมากท่ีสุด นอกจากนี้ กลุ0มตัวอย0างให�ความสําคัญกับ
แรงจูงใจแบบป.จจัยผลักดันด�านสังคมและวัฒนธรรมมากท่ีสุด แรงจูงใจแบบป.จจัยดึงดูดด�านการ
บํารุงรักษาของจุดหมายปลายทางมากท่ีสุด ในการศึกษานี้พบว0า แรงจูงใจท้ังป.จจัยผลักดันและ
ป.จจัยดึงดูดมีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจท0องเท่ียว ส0วนการแสวงหาข�อมูลผ0านแหล0งข�อมูล
ต0างๆ มีระดับความสัมพันธ�กับการตัดสินใจท0องเท่ียว โดยท่ีแหล0งข�อมูลภายในตัวนักท0องเท่ียวมี
ระดับความสัมพันธ�มากท่ีสุด  
คําสําคัญ: แรงจูงใจ / การแสวงหาข�อมูล / การท0องเท่ียว / การท0องเท่ียวภายในประเทศ 
         / การตัดสินใจ / ผู�หญิงโสด 
 
Abstract 
 This research aims to explain travel motivation, information seeking and 
decision making of single female working consumers in domestic tourism. This 
research also explores the relationship between travel motivation, information 
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seeking and decision making of single female working consumers. Using 
Quantitative Research method, the survey research. The data were collected 
from 400 single female working consumers whose age are 35-44 years old and 
travelling in six months’ time. Results shows that, the majority of participants 
preferred travelling in 9 time per year, with personal car, and also travel the 
friends and relatives. Most consumers like to visit Northern and natural based 
tourism. Also it was found that Internet and internal source is highly seeking. As 
for the push and pull motivation, the result shows that single female working 
consumer places importance on socio-cultural factors and destination 
maintenance factors. From the hypothesis testing, the result concludes that 
travel motivation in push and pull factors is correlated with the travel decision 
making of single female working consumers with positive and low correlation at 
.05 level. In addition, information seeking in 4 sources is also related to travel 
decision making. Moreover internal source is the primary attribute influencing 
travel decision making of single female working consumers in domestic tourism.  
Keywords: Travel Motivation/ Information seeking / Decision Making / Tourism/ 
    Domestic Tourism / Single Women 
 
บทนํา 
ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

ตามแผนยุทธศาสตร�การท0องเท่ียวไทยใน ป@ 2560 นี้ท่ีจัดทําโดยการท0องเท่ียวแห0งประเทศ
ไทย (2559) นั้น ยังคงดําเนินทิศทางแผนการตลาดในประเทศไว�เช0นเดิมคือ การกระตุ�นการเดินทาง
ท0องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยโดยสอดคล�องกับแนวคิดนโยบาย ไทยแลนด� 4.0 (Thailand 
4.0) ท่ีรัฐบาลต�องการผลักดันให�สร�างความเข�มแข็งจากภายในประเทศ ซ่ึงการท0องเท่ียวถือเป�น
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศ การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย (2559) ให�ความ
สนใจกับกลุ0มเป�าหมายนักท0องเท่ียวท่ีเป�นกลุ0มศักยภาพสูง จึงได�มีการกําหนดกลุ0มเป�าหมายการ
ส0งเสริมการตลาดในประเทศออกเป�น 3 กลุ0มหลักคือ กลุ0มเจนเนอเรชั่นวาย กลุ0มผู�หญิงและกลุ0มผู�สูง
วัย ประกอบกับปรากฏการณ�ท่ีผู�หญิงมีแนวโน�มครองตัวโสดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากผู�หญิงได�รับ
โอกาสทางการศึกษามากยิ่งข้ึนจากอดีต ทําให�มีบทบาท อิทธิพลและมีส0วนร0วมในตลาดแรงงานมาก
ข้ึน จนสามารถพ่ึงพาตัวเองได�โดยไม0จําเป�นต�องพ่ึงผู�ชาย ประกอบกับค0านิยมเก่ียวกับชีวิตคู0 ท่ี
เปลี่ยนไป อีกท้ังผู�หญิงบางกลุ0มรู�สึกพอใจกับการอยู0เป�นโสดมากกว0าและกลุ0มผู�หญิงโดยเฉพาะกลุ0ม
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ผู�บริโภคหญิงโสดท่ีอยู0ในวัยทํางานเป�นตลาดใหม0ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตและมีขนาดใหญ0 เป�นกลุ0มท่ี
มีความกําลังทรัพย�ในการซ้ือความพึงพอใจส0วนตนสูง (การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 2558) โดย
ผู�บริโภคหญิงโสดจะสนใจและมีพฤติกรรมการบริโภคเรื่องกิน ท0องเท่ียวและช็อปป�¡งมากกว0าผู�หญิงท่ี
แต0งงานแล�ว โดยท่ีผู�บริโภคหญิงโสดสมัยใหม0นี้จะมีทัศนคติในการใช�เงินอย0างเต็มท่ี เนื่องจากตนมี
กําลังซ้ือและสามารถตัดสินใจซ้ือเองไม0ต�องปรึกษาใคร (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) แสดงให�เห็นถึงการ
ท่ีในอนาคต “ตลาดสาวโสด” จะเป�นตลาดใหม0ขนาดใหญ0ท่ีจะได�รับความสนใจมากยิ่งข้ึน อย0างไรก็
ตาม พฤติกรรมการท0องเท่ียวของกลุ0มนี้มีประเด็นรายละเอียดท่ีจําเป�นต�องศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจาก
เป�นกลุ0มผู�บริโภคกลุ0มมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากจากกลุ0มผู�บริโภคท่ีเป�นผู�หญิงท่ัวไป 
โดยเฉพาะในเรื่องการเดินทางท0องเท่ียว ซ่ึงนักท0องเท่ียวในป.จจุบันมีการตัดสินใจการท0องเท่ียวและ
การวางแผนการท0องเท่ียวด�วยตนเองมากข้ึน เริ่มจากความต�องการจะเดินทางท0องเท่ียว ซ่ึงเก่ียวเนื่อง
กับแรงจูงใจท่ีแตกต0างกันไปในนักท0องเท่ียวแต0ละกลุ0ม จากนั้นจะค�นหาข�อมูลด�วยตนเองจาก
แหล0งข�อมูลต0าง ๆ ซ่ึงการเลือกใช�แหล0งข�อมูลในการแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียวในแต0ละประเภทก็จะ
มีอิทธิพลต0อการตัดสินใจท0องเท่ียวท่ีแตกต0างกันไป จึงเป�นสิ่งท่ีควรศึกษาเพ่ือท่ีจะสามารถนําไป
ตอบสนองกลุ0มเป�าหมายทางการท0องเท่ียวได�ดียิ่งข้ึน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ0งเน�นการสํารวจ
แรงจูงใจในการเดินทางท0องเท่ียว ท่ีกระตุ�นให�เกิดความต�องการท0องเท่ียวในประเทศไทย รวมท้ังการ
แสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียวในสื่อต0างๆ เพ่ือประเมินทางเลือก และตัดสินใจการเดินทางของผู�บริโภค
หญิงโสดวัยทํางาน ซ่ึงเป�นกลุ0มนักท0องเท่ียวศักยภาพเฉพาะท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในระยะหลังมานี้ 
และเป�นหนึ่งในกลุ0มเป�าหมายหลักตามยุทธศาสตร�การท0องเท่ียว 

 
วัตถุประสงค7 

 1. เพ่ือสํารวจแรงจูงใจในการท0องเท่ียว การแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียว การตัดสินใจ
ท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน 
 2. เพ่ืออธิบายความสัมพันธ�ระหว0างแรงจูงใจในการท0องเท่ียว การแสวงหาข�อมูลการ
ท0องเท่ียว และการตัดสินใจท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน 

 
วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยในครั้งนี้เป�นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีเป�นการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ด�วยการใช�แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล ซ่ึงเป�น
แบบสอบถามออนไลน� (Online Survey) ท่ีเป�นการเก็บวัดผลเพียงครั้งเดียวและผู�ตอบเป�นผู�กรอก
คําตอบเอง ผู�วิจัยกําหนดกลุ0มตัวอย0างเป�นผู�หญิงโสดวัยทํางาน อายุ 35 – 44 ป@ จํานวน 400 คน  มี
วิธีการเลือกตัวอย0างด�วยการสุ0มตัวอย0างแบบลูกโซ0 (Snowball Sampling) การวิเคราะห�ข�อมูลด�วย
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สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ�างอิงเพ่ือทดสอบสมมติฐานด�วยวิธีการวิเคราะห�สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient )  
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข�อมูลลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการทXองเท่ียวภายในประเทศของผู�บริโภคหญิง
โสดวัยทํางาน กลุ0มตัวอย0างมีอายุ 35 และ 36 ป@มากท่ีสุด มีการศึกษาระดับปริญญาโท มากกว0าครึ่ง
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยท่ีมีรายได�ต0อเดือนอยู0ท่ี 15,000 – 30,000 บาท และ มากกว0า 
60,000 บาท มักเดินทางท0องเท่ียวภายในประเทศ 9 ครั้งต0อป@ โดยท0องเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห� 
(เสาร�อาทิตย�) มากท่ีสุด เดินทางท0องเท่ียวจํานวน 3 วันต0อครั้ง มากกว0าครึ่งหนึ่งของกลุ0มตัวอย0างมี
ค0าใช�จ0ายในการท0องเท่ียวต0อครั้งอยู0ท่ี 5,000 – 10,000 บาท มักใช�รถยนต�ส0วนตัวเป�นพาหนะในการ
เดินทาง มากกว0าครึ่งหนึ่งจะเดินทางท0องเท่ียวกับกลุ0มเพ่ือนและคนรู�จัก นอกจากนี้ กลุ0มตัวอย0าง
เดินทางท0องเท่ียวภาคเหนือบ0อยท่ีสุด และชื่นชอบการท0องเท่ียวแบบธรรมชาติมากท่ีสุด  
 2. แรงจูงใจในการทXองเท่ียวภายในประเทศของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน กลุ0มตัวอย0างให�
ระดับความสําคัญของแรงจูงใจในการท0องเท่ียวโดยรวมอยู0ในระดับมาก โดยท่ีกลุ0มตัวอย0างมีแรงจูงใจ
แบบป.จจัยผลักดันในด�านต0างๆ อยู0ในระดับมาก มีเพียงด�านสถานภาพเท0านั้นท่ีอยู0ระดับปานกลาง 
ส0วนแรงจูงใจแบบป.จจัยดึงดูด กลุ0มตัวอย0างให�ความสําคัญกับแรงจูงใจแบบป.จจัยผลักดันโดยรวมอยู0
ในระดับมาก มีเพียงด�านการบํารุงรักษาของจุดหมายปลายทางและด�านความน0าดึงดูดใจของ
จุดหมายปลายทางอยู0ในระดับมากท่ีสุด 
 3. การแสวงหาข�อมูลการทXองเท่ียวภายในประเทศของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน กลุ0ม
ตัวอย0างครึ่งหนึ่งมีการค�นหาและรวบรวมข�อมูลอยู0สมํ่าเสมอ แม�ว0าจะไม0มีแผนการเดินทางก็ตาม
ความถ่ีในการแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียวผ0านสื่ออินเทอร�เน็ตของกลุ0มตัวอย0างอยู0ในระดับประจํา 
โดยกลุ0มตัวอย0างใช�เสิร�ชเอ็นจิ้นมากท่ีสุด สื่อบุคคลอยู0ในระดับปานกลาง โดยกลุ0มตัวอย0างใช�เพ่ือน
และคนรู�จักมากท่ีสุด สื่อเฉพาะอยู0ในระดับปานกลาง โดยกลุ0มตัวอย0างใช�นิทรรศการการท0องเท่ียว
มากท่ีสุด สื่อสิ่งพิมพ�อยู0ในระดับใช�บ�าง ไม0ใช�บ�าง โดยกลุ0มตัวอย0างใช�หนังสือคู0มือการท0องเท่ียวมาก
ท่ีสุด และสื่อมวลชนอยู0ในระดับใช�บ�าง ไม0ใช0บ�าง โดยกลุ0มตัวอย0างใช�โทรทัศน�มากท่ีสุด นอกจากนี้
กลุ0มตัวอย0างมีความถ่ีในการแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียวผ0านแหล0งข�อมูลโดยรวมอยู0ในระดับบ0อยๆ 
โดยท่ีกลุ0มตัวอย0างมีความถ่ีในการแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียวผ0านแหล0งข�อมูลภายในตัวนักท0องเท่ียว 
แหล0งข�อมูลบุคคล แหล0งข�อมูลท่ีไม0ใช0เพ่ือการค�าอยู0ในระดับบ0อยๆ มีเพียงแหล0งข�อมูลเพ่ือการค�า
เท0านั้นท่ีอยู0ในระดับปานกลาง  



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 339 
 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน  
 จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว0า ผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานเดินทางท0องเท่ียวภายในประเทศ 
9 ครั้งต0อป@ ซ่ึงเป�นตัวเลขท่ีสูงและน0าสนใจ เทียบได�กับการเดินทางท0องเท่ียวภายในประเทศเกือบ
เดือนละ 1 ครั้ง เช0นเดียวกันกับรายได�ของผู�บริโภคกลุ0มนี้ท่ีอยู0ในระดับสูง คือมากกว0า 60,000 บาท
ต0อเดือน ทําให�เห็นได�ว0า ผู�บริโภคกลุ0มนี้มีกําลังทรัพย�ในการใช�จ0ายสําหรับการท0องเท่ียว อาจเป�น
เพราะมีสถานภาพโสด หน�าท่ีการงานดี ไม0มีภาระในเรื่องของครอบครัวและบุตรท่ีต�องดูแล ซ่ึง
ผลการวิจัยนี้ต0างกับการท0องเท่ียวของผู�บริโภคกลุ0มอายุอ่ืน เช0นงานวิจัยของ พงศ�เสวก เอนกจํานงค�
พร (2558) พบว0า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0เป�นเพศหญิง อายุ 51-55 ป@ สถานภาพสมรสแต0ไม0มีบุตร มี
การตัดสินใจเดินทางท0องเท่ียว 2 – 3 ครั้งต0อป@ ท้ังนี้ กลุ0มตัวอย0างผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน
มากกว0าครึ่งหนึ่งจะเดินทางท0องเท่ียวกับกลุ0มเพ่ือนและคนรู�จัก โดยท่ีเดินทางท0องเท่ียวภาคเหนือ
บ0อยท่ีสุด และชื่นชอบการท0องเท่ียวแบบธรรมชาติมากท่ีสุด สอดคล�องกับ เบญจวรรณ อุชุพงศ�อมร 
(2552) ท่ีว0า คนวัยทํางานมีการท0องเท่ียวภาคเหนือมากท่ีสุด เดินทางในช0วงวันหยุดต0อเนื่อง เดินทาง
ด�วยรถยนต�ส0วนบุคคล 
 แรงจูงใจในการท0องเท่ียว 
 ผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานให�ความสําคัญกับแรงจูงใจแบบป.จจัยผลักดันโดยรวมอยู0ในระดับ
มาก โดยท่ีด�านสังคมและวัฒนธรรม ด�านการพัฒนาตนเอง ด�านอารมณ�  ด�านร0างกาย ด�าน
ความสัมพันธ�กับคนใกล�ชิดมีความสําคัญอยู0ในระดับมากท้ังหมด ตามลําดับ แต0สําหรับผู�บริโภคหญิง
โสดวัยทํางานนี้ให�ความสําคัญกับด�านสังคมและวัฒนธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงหมายถึง ความต�องการเรียนรู�
หาประสบการณ�และสร�างความสัมพันธ�อันดีกับคนหลากหลายแบบ ต0างกับงานวิจัยของเบญจวรรณ 
อุชุพงศ�อมร (2552) และปฐมลักษณ�  สุเวชวณิชย� (2550) ท่ีนักท0องเท่ียววัยทํางานท่ัวไปให�
ความสําคัญกับเรื่องการพักผ0อนมากท่ีสุด ซ่ึงเปรียบได�กับเป�นแรงจูงใจผลักดันด�านร0างกาย ท้ังนี้
แรงจูงใจแบบผลักดันด�านสถานภาพ เป�นแรงจูงใจด�านเดียวเท0านั้นท่ีอยู0ในระดับปานกลาง 
สอดคล�องกับ เกษรา เกิดมงคล (2546) ท่ีพบว0า กลุ0มคนวัยทํางานมีแรงจูงใจเพ่ือให�บุคคลอ่ืนชื่นชม
ยกย0องอยู0ในระดับความสําคัญน�อย ต0างกับ Li, Wen และ Leung (2011) ซ่ึงพบว0า นักท0องเท่ียว
หญิงจะให�ความสําคัญกับการได�ความรู�และเกียรติยศชื่อเสียงมากท่ีสุด อย0างไรก็ตาม เป�นเพราะ
ข�อจํากัดในการใช�คําในแบบสอบถามท่ีส0งผลให�ผลการวิจัยออกมาไม0ตรงกับความรู�สึกจริง โดยท่ีกลุ0ม
ตัวอย0างจะคํานึงถึงภาพลักษณ�ของตัวเองมากกว0า จึงเลือกคําตอบท่ีคิดว0าจะทําให�ตนเองดูดีท่ีสุด ใน
ส0วนของแรงจูงใจแบบป.จจัยดึงดูด ผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานให�ความสําคัญกับแรงจูงใจแบบป.จจัย
ดึงดูดโดยรวมอยู0ในระดับมาก โดยท่ีด�านความสามารถในการเข�าถึง ด�านความน0าสนใจ ด�าน
ภาพลักษณ� ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ด�านสถานการณ� มีความสําคัญอยู0ในระดับมากท้ังหมด 
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ตามลําดับ อย0างไรก็ตาม มีเพียงด�านการบํารุงรักษาของจุดหมายปลายทางและด�านความน0าดึงดูดใจ
ของจุดหมายปลายทางอยู0ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงกลุ0มตัวอย0างให�ระดับความสําคัญกับสภาพภูมิทัศน�
และสภาพอากาศในบริเวณท0องเท่ียวมากท่ีสุด ตรงกับงานวิจัยของเบญจวรรณ อุชุพงศ�อมร (2552) 
ท่ีกล0าวว0า กลุ0มคนวัยทํางานมีแรงจูงใจด�านความน0าดึงดูดใจ เช0น ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สถานท่ี
ท0องเท่ียวท่ีโดดเด0น มากท่ีสุด และให�ความสําคัญกับด�านสิ่งอํานวยความสะดวกเช0น สถานท่ีพักท่ี
สะอาดและปลอดภัย และสอดคล�องกับ McGehee, Locker-Murphy และ Uysal (1996) ท่ีระบุว0า 
นักท0องเท่ียวหญิงให�ความสําคัญมักท่ีจะกับเรื่องความสะอาดและความสะดวกสบาย จึงทําให�ป.จจุบัน
นี้สถานท่ีท0องเท่ียว โรงแรมและท่ีพัก ต0างก็มีการแข0งขันกันสร�างเอกลักษณ�และความโดดเด0น 
เพ่ือท่ีจะสามารถดึงดูดนักท0องเท่ียวได�มากยิ่งข้ึนผ0านการประชาสัมพันธ�และโฆษณาผ0านสื่อต0างๆ 
 การแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียว  
 จากผลการวิจัยแสดงให�เห็นว0า กลุ0มตัวอย0างครึ่งหนึ่งมีการค�นหาและรวบรวมข�อมูลอยู0
สมํ่าเสมอ แม�ว0าจะไม0มีแผนการเดินทางก็ตาม ซ่ึงสอดคล�องกับทฤษฎีของ Asseal (1998) ท่ีระบุว0า
การค�นหาในลักษณะนี้เป�นการแสวงหาข�อมูลด�วยความกระตือรือร�น (Active information search) 
โดยผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานมีการแสวงหาข�อมูลอย0างต0อเนื่อง (Ongoing search) กล0าวคือ จะมี
การแสวงหาข�อมูลอยู0ตลอด เป�นประจําและสมํ่าเสมอ โดยแหล0งข�อมูลท่ีกลุ0มตัวอย0างท่ีมีค0าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุดคือ แหล0งข�อมูลภายในตัวนักท0องเท่ียวผ0านสื่ออินเทอร�เน็ตอยู0ในระดับประจํา โดยใช�เสิร�ชเอ็น
จิ้นมากท่ีสุด เช0นเดียวกับนฤมล เพ่ิมชีวิต (2552) ท่ีพบว0า นักท0องเท่ียววัยทํางานส0วนใหญ0ใช�เสิร�ช
เอ็นจิ้นในการแสวงหาและเข�าถึงข�อมูลการท0องเท่ียวจากสื่อออนไลน�ท่ีผู�บริโภคสร�างข้ึนเองมากท่ีสุด 
อีกท้ังผลการวิจัยในครั้งนี้พบว0า ผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานมีการแสวงหาข�อมูลอย0างเป�นประจํา 
ผ0านเว็บไซต�ท่ีมีเนื้อหาท0องเท่ียว กระทู�ด�านท0องเท่ียวเช0นพันทิพดอทคอมและโซเชียลมีเดียต0างๆ 
ชี้ให�เห็นถึงการท่ีสื่ออินเทอร�เน็ตเข�ามามีบทบาทในการแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียวของผู�บริโภคกลุ0ม
นี้อย0างมาก อย0างท่ี Dunham (2015) ได�พูดถึงพฤติกรรมนักท0องเท่ียวหญิงยุคใหม0ว0าจะค�นหาจาก
การอ0านบทความท่ีถ0ายทอดประสบการณ�การท0องเท่ียวจากนักท0องเท่ียวคนอ่ืนในสื่อออนไลน�เพ่ือ
ค�นหาข�อมูลต0างๆ ในสถานท่ีท0องเท่ียวท่ีเป�นจุดหมายปลายทาง  
 ความสัมพันธ�ระหว0างแรงจูงใจในการท0องเท่ียวและการตัดสินใจท0องเท่ียว  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว0า แรงจูงใจในการท0องเท่ียวมีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจ
ท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีแรงจูงใจในการ
ท0องเท่ียวแบบป.จจัยผลักดันโดยรวมและแบบป.จจัยดึงดูดโดยรวมมีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจ
ท0องเท่ียวอยู0ในระดับตํ่าและมีทิศทางเดียวกัน อย0างไรก็ตาม งานวิจัยนี้พบว0ามีเพียง 3 ด�านของ
แรงจูงใจในการท0องเท่ียวท่ีไม0มีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัย
ทํางาน ได�แก0 (1) ด�านความสัมพันธ�กับคนใกล�ชิด ซ่ึงอาจเป�นผลมาจากการท0องเท่ียวคนเดียว (Solo 
Travel) เป�นท่ีนิยมมากข้ึน สนับสนุนด�วยงานวิจัยของ Bond (2014) ท่ีได�ศึกษาบทบาทและ
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พฤติกรรมของนักท0องเท่ียวผู�หญิงในสหรัฐอเมริกา พบว0า ส0วนใหญ0ของผู�หญิงท่ีเดินทางคนเดียวคือ 
กลุ0มผู�หญิงโสด ทําให�เห็นว0า ผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานมีแนวโน�มท่ีจะเท่ียวคนเดียวมากข้ึน เพ่ือท่ี
ได�อยู0กับตัวเองมากข้ึน ซ่ึงอาจจะไม0ได�ต�องการกระชับความสัมพันธ�กับคนรอบข�างท่ีเป�นคนรู�จักอยู0
แล�ว แต0เป�นการเท่ียวคนเดียวเพ่ือได�รู�เจอกับคนอ่ืนมากข้ึน สอดคล�องกับผลการวิจัยในครั้งนี้
สนับสนุนว0า ผู�บริโภคหญิงโสดให�ความสําคัญกับการสร�างความสัมพันธ�กับคนท่ีหลากหลายแบบ (2) 
ด�านความสามารถในการเข�าถึงของจุดหมายปลายทาง จากผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้พบว0า 
ผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานส0วนใหญ0เดินทางด�วยรถยนต�ส0วนบุคคล จึงทําให�เห็นว0าบริการขนส0ง
สาธารณะไม0ได�มีผลต0อการตัดสินใจในการท0องเท่ียว เพราะสามารถขับรถยนต�ส0วนตัวเข�าถึงจุดหมาย
ปลายทางได�โดยไม0ต�องพ่ึงพาระบบขนส0งสาธารณะและกูเก้ิลแมพ (Google Map) ก็ทดแทนการไม0มี
ป�ายบอกทางได� อย0างไรก็ตาม รูปแบบการท0องเท่ียวในป.จจุบัน พบว0า นักท0องเท่ียวผู�หญิงมุ0งเน�นการ
ท0องเท่ียวแบบผจญภัย สัมผัสธรรมชาติ ค�นหาสิ่งแปลกใหม0 (Skyscanner, 2559) ท้ังนี้  การ
ท0องเท่ียวในลักษณะนี้มีความต�องการท่ีจะได�รับประสบการณ�ทางการเดินทางท่ีประทับใจ ต�องการ
เปลี่ยนสิ่งแวดล�อมเดิมในชีวิตประจําวัน จึงทําให�ความยากลําบากในการเดินทางและเข�าถึงจุดหมาย
ปลายทางอาจถูกลดความสําคัญลงไป (3) ด�านการบํารุงรักษาของจุดหมายปลายทาง ป.จจุบันสื่อ
อินเทอร�เน็ตมีบทบาทในกลุ0มนักท0องเท่ียวมากข้ึน โดยนฤมล เพ่ิมชีวิต (2552) พบว0า นักท0องเท่ียว
ชาวไทยมีลักษณะการใช�สื่อออนไลน�ในการแสวงหาข�อมูลท0องเท่ียวจากสื่อออนไลน�ท่ีผู�บริโภคสร�าง
ข้ึนเอง ซ่ึงตรงตามผลการวิจัยในครั้งนี้ท่ีกลุ0มตัวอย0างมีการใช�สื่ออินเทอร�เน็ตในการค�นหาข�อมูลผ0าน
เสิร�ชเอ็นจิ้นอย0างเป�นประจําและแสวงหาข�อมูลผ0านแหล0งข�อมูลท่ีไม0ใช0เพ่ือการค�าในส0วนของแหล0งท่ี
เป�นการถ0ายทอดประสบการณ�โดยตรงจากนักท0องเท่ียวอยู0ในระดับบ0อยๆ ทําให�สามารถรับรู�ถึงระดับ
ความปลอดภัยของจุดหมายปลายทางและยอมรับในความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนหากยังมีการเดินทาง 
กล0าวคือ แม�ผู�บริโภคหญิงโสดจะให�ความสําคัญกับป.จจัยด�านนี้ แต0ป.จจัยด�านนี้จะไม0ส0งผลต0อการ
ตัดสินใจท0องเท่ียว 
 ความสัมพันธ�ระหว0างการแสวงหาข�อมูลท0องเท่ียวและการตัดสินใจท0องเท่ียว  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว0า การแสวงหาข�อมูลการท0องเท่ียวผ0านแหล0งข�อมูลต0างๆ มี
ความสัมพันธ�กับการตัดสินใจท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยแหล0งข�อมูลบุคคล แหล0งข�อมูลเพ่ือการค�าและแหล0งข�อมูลท่ีไม0ใช0เพ่ือการค�ามี
ความสัมพันธ�กับการตัดสินใจท0องเท่ียวโดยมีความสัมพันธ�ในระดับตํ่ามากและมีทิศทางเดียวกัน มี
เพียงแหล0งข�อมูลภายในตัวนักท0องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ�อยู0ในระดับตํ่าและมีทิศทางเดียวกัน อย0างไร
ก็ตาม นักท0องเท่ียวกลุ0มนี้มีการแสวงหาข�อมูลท่ีหลากหลายประเภทประกอบกันโดยท่ีมีการแสวงหา
ข�อมูลอย0างกระตือรือร�นแม�ว0าจะไม0มีแผนการเดินทางก็ตาม โดย Asseal (1998) กล0าวว0า ถ�า
ผู�บริโภคมีความรู�สึกเก่ียวพันกับสินค�าอยู0ในระดับสูงมากเท0าไหร0 จะมีพฤติกรรมการแสวงหาข�อมูลท่ี
มากข้ึนเท0านั้น ดังนั้น การท่ีนักท0องเท่ียวกลุ0มนี้มีข�อมูลเก่ียวกับการท0องเท่ียวอยู0มาก เม่ือถึงเวลาการ
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ตัดสินใจท0องเท่ียวจะสามารถนําข�อมูลท่ีมาจากแหล0งข�อมูลภายในตัวนักท0องเท่ียวมาใช�ในการ
ตัดสินใจวางแผนท0องเท่ียวก0อนเป�นอันดับแรก ก0อนท่ีจะใช�แหล0งข�อมูลอ่ืนๆ ประกอบกันไป 
เช0นเดียวกับ Solomon (2015) ท่ีบอกว0า ผู�บริโภคจะเริ่มจากการแสวงหาแหล0งข�อมูลภายในก0อน 
(Internal search) แต0เม่ือข�อมูลไม0เพียงพอจะทําการหาจากแหล0งข�อมูลภายนอก (External 
search) เพ่ิมเติม ต0างจากงานของ Pizam และ Mansfeld (1999) และ เกษรา เกิดมงคล (2546) 
ขัดแย�งว0า แหล0งข�อมูลภายในตัวนักท0องเท่ียว ไม0ใช0แหล0งข�อมูลท่ีมีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจ
ท0องเท่ียวมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับแหล0งข�อมูลอ่ืนๆ แต0เป�นแหล0งข�อมูลบุคคลแทน ดังนั้น จะเห็นได�ว0า 
กลุ0มผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานมีความแตกต0างจากกลุ0มอ่ืนตรงท่ีข�อมูลท่ีมาจากแหล0งข�อมูลภายใน
ตัวนักท0องเท่ียวจะมีความเก่ียวข�องกับการตัดสินใจท0องเท่ียวภายในประเทศ ในขณะท่ีการศึกษา
นักท0องเท่ียวท่ัวไปพบว0า แหล0งข�อมูลบุคคลเป�นแหล0งข�อมูลท่ีมีผลกับการตัดสินใจท0องเท่ียวมากท่ีสุด 

 
สรุปและข?อเสนอแนะ 
แรงจูงใจทางการท0องเท่ียวท้ังป.จจัยผลักดันและป.จจัยดึงดูดส0งผลต0อการตัดสินใจ

ท0องเท่ียวของผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางาน อีกท้ังการแสวงหาข�อมูลผ0านแหล0งข�อมูลต0างๆ 
โดยเฉพาะแหล0งข�อมูลภายในมีผลต0อการตัดสินใจของผู�บริโภคกลุ0มนี้มากท่ีสุด ท้ั งนี้ 
ข�อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต�ใช� คือ การส0งเสริมการท0องเท่ียวแบบเน�นการได�ประสบการณ�
ใหม0ๆ การได�เรียนรู�ในวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี สามารถกระตุ�นให�ผู�บริโภคหญิงโสดวัยทํางานหันมา
ท0องเท่ียวภายในประเทศได�มากข้ึนไปอีก และเพ่ิมการนําเสนอความน0าสนใจและความน0าดึงดูด
ใจของจุดหมายปลายทางผ0านแหล0งข�อมูลต0างๆ และเน�นสื่ออินเทอร�เน็ต สําหรับข�อเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยครั้งต0อไปคือ ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงประเภทของนักท0องเท่ียวผู�หญิงโสดให�ละเอียด
และชัดเจนมากยิ่งข้ึน และศึกษาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการท0องเท่ียวต0างประเทศ เพ่ือหา
คําตอบว0าแรงจูงใจอะไรท่ีทําให�ผู�บริโภคกลุ0มนี้มีการตัดสินใจท0องเท่ียวต0างประเทศ เหมือนหรือ
ต0างกับการตัดสินใจท0องเท่ียวภายในประเทศอย0างไร 
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การรู�จัก ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต�อสินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�นําเสนอ
ตราสินค�าและไม�ใช�ผู�นําเสนอตราสินค�าผ�านละครโทรทัศน&เกาหลี 

BRAND AWARENESS, ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION OF THAI CONSUMERS 

TOWARDS PRODUCTS PRESENTED BY BRAND PRESENTERS AND NON-BRAND 

PRESENTERS IN KOREAN DRAMA 

นางสาวป0ณฑิตา โรจนกนันท& 
คณะนิเทศศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

บทคัดย�อ 

 การวิจัยเรื่องการรู�จัก ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อสินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�

นําเสนอตราสินค�าและไม0ใช0ผู�นําเสนอตราสินค�าผ0านละครโทรทัศน�เกาหลี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา

ความแตกต0างของการรู�จัก ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคต0อสินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�นําเสนอ

ตราสินค�าและสินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าว0ามีความแตกต0างกันหรือไม0 

อย0างไร และการรู�จัก ทัศนคติ ความต้ังใจซ้ือต0อสินค�าท่ีนําเสนอมีความสัมพันธ�กันหรือไม0 อย0างไร 

โดยท้ังหมดของงานวิจัยนี้อยู0ในบริบทของละครโทรทัศน�เกาหลีสองเรื่องคือ Descendant of the 

sun และ Doctors ซ่ึงเป�นละครโทรทัศน�เกาหลีท่ีได�รับความนิยมในประเทศเกาหลีและประเทศไทย 

จัดอันดับความนิยมโดยเว็บไซต�ท่ีเชื่อถือได� โดยทําการวิจัยจากกลุ0มตัวอย0าง 400 คน อายุ 18 ป@ข้ึนไป 

ท่ีเคยดูละครโทรทัศน�เกาหลีสองเรื่องนี้เรื่องละ 8 ตอนข้ึนไป (จากจํานวนเรื่องละ 20 ตอน) ผล

การศึกษาพบว0า การรู�จัก ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ือสินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�นําเสนอตราสินค�าและ

สินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�ามีความแตกต0างกัน แต0ในด�านความสัมพันธ�

ผลการวิจัยพบว0าการรู�จัก ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ือสินค�าท่ีนําเสนอในละครโทรทัศน�เกาหลีไม0มี

ความสัมพันธ�กัน 

คําสําคัญ : ละครโทรทัศน�เกาหลี ผู�นําเสนอตราสินค�า การรู�จัก ทัศนคติ ความต้ังใจซ้ือ 
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 The purpose of this research is to study the variations of brand awareness, 

attitude and purchase intention of Thai consumers towards products in Korean 

dramas which presented by brand presenter and non-brand presenter and also the 

relations of brand awareness, attitude and purchase intention of products in Korean 

dramas. The overall of this research is in context of 2 Korean dramas which are 

Descendant of the sun and Doctors that are popular and well-known in both Korean 

and Thailand rated by the trustworthiness websites of both countries. The research 

was gathering from 400 representative samples who ages from 18 and used to watch 

Descendant of the sun and Doctors for from 8 episodes. (from 20 episode per each) 

The results of these researches are 2 parts 1) There are variations of brand 

awareness, attitude and purchase intention of Thai consumers towards products in 

Korean dramas which presented by brand presenter and non-brand presenters but 2) 

There are no correlation of brand awareness, attitude and purchase intention of 

products in Korean dramas. 

Keywords : Korean drama, Brand awareness, attitude, purchase intention  

 

บทนํา 

 การโฆษณาสินค�าในป.จจุบัน มีวิธีการท่ีแตกต0างหลากหลายกันไป โดยกลยุทธ�ท่ีปรับเปลี่ยน

เพ่ือให�เข�ากับสถานการณ�และสามารถรองรับและเข�าถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปได� 

นักการตลาดจึงมีการเลือกใช�ผู�นําเสนอตราสินค�าเพ่ือเป�นจุดดึงดูดความสนใจจากผู�บริโภค และช0วยให�

เกิดการรู�จัก รวมถึงการดึงศักยภาพของสินค�านั้นออกมาได�อย0างดีอีกเช0นกัน และนอกจากการใช�ผู�นํา

เสนอตราสินค�าจะส0งผลท่ีดีต0อการรู�จัก การจดจํา ยังสามารถส0งผลกับทัศนคติและการต้ังใจซ้ือสินค�า

ของผู�บริโภคอีกเช0นกัน 

กระแส ฮันรยู (Hallyu) หรือกระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี เกิดข้ึนเมือช0วงป@ ค.ศ.1999 

เริ่มต�นโดยนักข0าวชาวจีนได�ค�นพบว0ากระแสวัฒนธรรมเกาหลีได�มีการเติบโตและแพร0หลายอย0างมาก

ในประเทศแถบเอเชีย ไม0ว0าจะเป�นประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย หรือไทย ซ่ึงกระแสฮันรยูจะ
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หมายถึงวัฒนธรรมในวงการเพลง ละครโทรทัศน� ภาพยนตร� หรือเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัยจากประเทศ

เกาหลี ท่ีเข�ามามีอิทธิพลต0อคนในประเทศอ่ืนๆ และเติบโตอย0างรวดเร็ว โดยในทุกวันนี้ผู�คนได�รับการ

แพร0หลายของสื่อและวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีมากมาย โดยเฉพาะทางละครโทรทัศน�และเพลง 

ในป.จจุบันเราจึงได�เห็นการใช�การตลาดจากกระแสฮันรยูของบริษัทในประเทศเกาหลีต0อประเทศท่ัว

เอเชีย และกําลังแพร0หลายในหลายทวีปท่ัวโลกเช0นกัน (Koreal Herald, 2013 and Korea Times, 

2012 อ�างถึงใน Cologne, 2013)  โดยในประเทศไทย กระแสฮันรยูนับว0ามีอิทธิพลต0อคนไทยท่ีเป�น

วัยรุ0นถึงวัยทํางานอย0างมาก ในด�านการดําเนินชีวิต ส0งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และ

เกิดการแสดงออกอย0างเห็นได�ชัด ไม0ว0าจะเป�นวัฒนธรรมการแต0งกาย การทําผม การฟ.งดนตรี และ

การรับประทานอาหาร คุณวราภรณ� เลิศวัฒนชัย ประชาสัมพันธ�องค�การส0งเสริมการท0องเท่ียวเกาหลี 

กล0าวว0า “เม่ือภาพยนตร� แดจังกึม ออกอากาศ ทําให�มีผู�สนใจในอาหารเกาหลีเพ่ิมมากข้ึน มีธุรกิจ

อาหารเกาหลีเกิดข้ึนในประเทศไทยอย0างมหาศาล” โดยภาพยนตร�เหล0านี้เป�นวัฒนธรรมแฝงท่ี

เชื่อมโยงกับการบริโภคสินค�าเกาหลีในหลายรูปแบบ เช0น การแต0งกาย ธุรกิจท0องเท่ียว อาหารเกาหลี 

เครื่องสําอางค� ยานพาหนะ เครื่องใช�ไฟฟ�า ประเทศเกาหลีจึงนับเป�นประเทศท่ีประสบผลสําเร็จมาก

จากการเผยแพร0 อุตสากรรม วัฒนธรรม พร�อมไปกับการทําธุรกิจค�าผลกําไร และรัฐบาลเกาหลียังได�

บรรจุการส0งออกอุตสาหกรรมด�านภาพยนตร� ท่ีประกอบไปด�วย ภาพยนตร�ตอนเดียวจบ และ

ภาพยนตร�ท่ีเป�นซีรี่ย�ยาวหรือเรียกอีกอย0างหนึ่งว0าละครโทรทัศน�เกาหลี โดยการจัดให�เป�นหนึ่งใน

นโยบายหลักของประเทศ (คุณวราภรณ� เลิศวัฒนชัย, 2551 อ�างถึงใน นพดล อินจันทร�, 2558) 

รัฐบาลเกาหลีได�จัดการออกกฎหมายว0าในโรงภาพยนตร�เกาหลีนั้นต�องฉายหนังเกาหลีในสัดส0วน 70 

ต0อ 30 ท่ัวท่ังประเทศ อีกท้ังรัฐบาลยังออกทุนในการสร�างหนัง และการสร�างสตูดิโอเพ่ือถ0ายทําหนัง 

จัดเทศกาลภาพยนตร�เมืองปูซาน รวมท้ังการจัดต้ัง “องค�การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี” (Korea 

Culture and Content Agency – KOCCA) ข้ึนในป@  พ.ศ.2543 เพ่ือการพัฒนากลยุทธ�ในการ

ถ0ายทอดความเป�นวัฒนธรรมเกาหลีไปสู0สายตาโลก โดยละครโทรทัศน� “แดจังกึม” ก็เกิดจากความ

ร0วมมือของภาครัฐและเอกชนในเกาหลีท่ีประสบความสําเร็จอย0างสูง (อุบลรัตน� ศิริยุวศักด์ิ, 2549 

อ�างถึงใน นพดล อินจันทร�, 2558)  

 การเข�ามามีอิทธิพลของกระแสฮันรยูอย0างสูงในประเทศไทยจึงเป�นการตอกย้ําความสําเร็จ

อย0างสูงในการมีอิทธิพลของประเทศเกาหลีในประเทศไทยอีกเช0นกัน โดยในประเทศไทย ละคร

โทรทัศน�เกาหลี หรือท่ีคนไทยเรียกกันง0ายๆว0า ซีรี่ย�เกาหลี นับว0าเป�นอุตสาหกรรมด�านบันเทิงท่ีได�รับ
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ความนิยมอย0างสูงท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยเช0นกัน โดยเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน�เกาหลีจะมี

พล็อตเรื่องหลายรูปแบบท่ีน0าสนใจและน0าติดตาม เช0นแบบ ดราม0า เมโลดราม0า คอมเมด้ี รวมไปถึง

ละครย�อนยุคท่ีได�รับความนิยมอย0างท�วมท�นเช0นกัน โดยนอกจากเนื้อเรื่องจะมีความน0าสนใจติดตาม

แล�วนั้น สิ่งหนึ่งท่ีก็มีความโดดเด0นและเห็นได�ชัดเจนอีกหนึ่งอย0างคือการโฆษณาสินค�าสปอนเซอร�ใน

ละครแต0ละเรื่องนั้น ท่ีทําให�เห็นได�อย0างชัดเจนและเป�นจุดสนใจของผู�ชม และมีการพูดถึงกันต0อๆมา

ว0าเป�นสินค�าท่ีตัวละคนในเรื่องนั้นๆใช� โดยเว็ปไซต� DramaFever เว็ปไซต�ท่ีมีข�อมูลท่ีครอบคลุมสื่อ

บันเทิงของเกาหลีได�ทําสถิติเก่ียวกับ สินค�าและสถานท่ีท่ีถูกนําไปแสดงในละครโทรทัศน�เกาหลีมาก

ท่ีสุด 9 ประเภท ดังนี้  

1. โทรศัพท�มือถือ 

2. ร�านเครื่องด่ืม 

3. รองเท�ากีฬา 

4. เสื้อกันหนาว 

5. ลิปสติก / เครื่องสําอาง 

6. ร�านอาหาร Fast Food 
7. รถ 
8. โทรทัศน� 
9. เครื่องด่ืม 

และด�วยวิธีการใช�บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในการนําเสนอตราสินค�า เป�นวิธีท่ีได�รับความนิยมมากใน

แวดวงการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ� โดยเฉพาะการนําเสนอในภาพยนตร�และละคร

โทรทัศน� ท่ีมีการจัดวางสินค�าหลากหลายรูปแบบ ไม0ว0าจะเป�นวิธีการวางแบบเห็นได�ชัด วิธีการพูดชื่อ

สินค�า และ/หรือการให�ตัวละครใช�สินค�า เพ่ือให�ผู�บริโภคท่ีเป�ดรับชมภาพยนตร�หรือละครโทรทัศน�ได�มี

โอกาสซึมซับสินค�าอย0างกลมกลืนไปกับการรับชมเนื้อหาในละคร ซ่ึงคาดว0าน0าจะส0งผลต0อการรู�จัก 

การจดจํา ทัศนคติและความต้ังใจซ้ือสินค�าเหล0านั้น ซ่ึงเป�นกลยุทธ�ท่ีสร�างการตอบรับท่ีดีให�กับสินค�า 
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วัตถุประสงค7ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจดจํา ทัศนคติและความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อตราสินค�าท่ีนําเสนอใน

ละครโทรทัศน�เกาหลี 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต0างการจดจําและความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อตราสินค�าท่ีนําเสนอ

โดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�นําเสนอตราสินค�าและไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าในละครโทรทัศน�

เกาหลี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ของการจดจํา ทัศนคติและความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อตรา

สินค�าท่ีนําเสนอในละครโทรทัศน�เกาหลี 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การรู�จัก ทัศนคติและความต้ังใจซ้ือต0อสินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�นําเสนอตรา

สินค�าและไม0ใช0ผู�นําเสนอตราสินค�าผ0านละครโทรทัศน�เกาหลี” ทําการวิจัยโดยการใช�วิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ  (Quantitative Research) ด� วยวิ ธี การวิ จั ย เชิ งสํ ารวจ  (Survey Research) และใช�

แบบสอบถาม (Questionnaire) ด�วยวิธีการเก็บข�อมูลครั้งเดียว (One-Shot Study) เป�นเครื่องมือใน

การเก็บข�อมูล โดยทดสอบสมมติฐานความแตกต0างโดยสถิติ T-Test และทดสอบสมมติฐาน

ความสัมพันธ�โดยใช�สถิติ Pearson’s Correlation 

 โดยกลุ0มตัวอย0างในการวิจัยครั้งนี้ ใช�กลุ0มตัวอย0างในการวิจัยจํานวน 400 คน ซ่ึงกลุ0มตัวอย0าง

ต�องเป�นผู� ท่ีอายุ 18 ป@ ข้ึนไป เคยดูละครโทรทัศน� เกาหลี เรื่อง Descendant of the sun และ 

Doctors จํานวนเรื่องละ 8 ตอนข้ึนไป (จากจํานวนเรื่องละ 20 ตอน) และต�องเคยเห็นการนําเสนอ

สินค�าในละคนโทรทัศน�เกาหลีสองเรื่องข�างต�น ในแบบสอบถามจะประกอบไปด�วยคําถามท่ีวัด 3 ด�าน 

ดังต0อไปนี้ 

1. การวัดการรู�จัก 

2. การวัดทัศนคติ 

3. การวัดความต้ังใจซ้ือ 
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ผลการวิจัย 

 ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยแบบสอบถาม ได�ผลการวิจัยตาม

สมมติฐานการวิจัยดังต0อไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัย 

1. การรู�จักของผู�บริโภคไทยต0อตราสินค�าท่ีนําเสนอโดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�นําเสนอตราสินค�า

และไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าในละครโทรทัศน�เกาหลีมีความแตกต0างกัน 

2. ทัศนคติของผู�บริโภคไทยต0อตราสินค�าท่ีนําเสนอโดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�นําเสนอตราสินค�า

และไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าในละครโทรทัศน�เกาหลีมีความแตกต0างกัน 

3. ความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อตราสินค�าท่ีนําเสนอโดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�นําเสนอตรา

สินค�าและไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าในละครโทรทัศน�เกาหลีมีความแตกต0างกัน 

4. การรู�จักและทัศนคติของผู�บริโภคไทยต0อตราสินค�าท่ีนําเสนอในละครโทรทัศน�เกาหลีมี

ความสัมพันธ�กัน 

5. การรู�จักและความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อตราสินค�าท่ีนําเสนอในละครโทรทัศน�เกาหลีมี

ความสัมพันธ�กัน 

6. ทัศนคติและความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อตราสินค�าท่ีนําเสนอในละครโทรทัศน�เกาหลีมี

ความสัมพันธ�กัน 

 ผลการวิจัยพบว0า กลุ0มตัวอย0างมีการรู�จัก มีทัศนคติ และมีความต้ังใจซ้ือต0อสินค�าท่ีนําเสนอ

โดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�นําเสนอตราสินค�าและไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าในละครโทรทัศน�เกาหลี

แตกต0างกันอย0างมี¤นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงเป�นไปตามสมมติฐานท่ี 1-3 โดยกลุ0มตัวอย0างมีการรู�จัก

สินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�ท่ีเป�นผู�นําเสนอตราสินค�ามากกว0าผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�า คิดเป�น

ค0าเฉลี่ยเท0ากับ 1.1 ในขณะท่ี ผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�นําเสนอสินค�ามีค0าเฉลี่ยการรู�จักเท0ากับ 0.7 และในด�าน

ทัศนคติกลุ0มตัวอย0างมีทัศนคติต0อสินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�ท่ีเป�นผู�นําเสนอตราสินค�ามากกว0าผู�ท่ีไม0ได�เป�น

ผู�นําเสนอตราสินค�า คิดเป�นค0าเฉลี่ยเท0ากับ 3.59 ในขณะท่ี ผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�นําเสนอสินค�ามีค0าเฉลี่ยการ

รู�จักเท0ากับ 2.90 และในสมมติฐานข�อ 3 ด�านความแตกต0างของความต้ังใจซ้ือ ผลการวิจัยพบว0าสินค�า

ท่ีตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�นําเสนอกลุ0มตัวอย0างมีความต้ังใจซ้ือมากกว0าผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�า 

โดยค0าเฉลี่ยอยู0ท่ี 3.60 และ 3.13  
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 ในด�านสมมติฐานการวิจัยข�อ 4-6 เรื่องความสัมพันธ�ของการรู�จัก ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ือ

ต0อสินค�าท่ีนําเสนอโดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�นําเสนอตราสินค�าและไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าในละคร

โทรทัศน�เกาหลีนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานด�วยการวิเคราะห�สถิติสหสัมพันธ�แบบเพียร�สันออกมาว0า 

ท้ังสามตัวแปรไม0มีความสัมพันธ�กัน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยข�างต�นพบว0า จากสมมติฐานข�อ 1-3 จะเห็นได�ว0าการใช�ผู�นําเสนอสินค�าในละคร

โทรทัศน�เกาหลีท่ีเป�นผู�นําเสนอสินค�าจะทําให�เกิดความแตกต0างระหว0างการจดจํา ทัศนคติ รวมถึง

ความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อสินค�าท่ีนําเสนอโดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�และผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�ท่ีไม0ได�เป�น

ผู�นําเสนอตราสินค�า โดยสอดคล�องกับงานวิจัยของ Goldsmith (2000) ท่ีกล0าวไว�ว0า การใช�ผู�มี

ชื่อเสียงในการสื่อสารตราสินค�า เพ่ือโฆษณาหรือโปรโมทสินค�าในรายการโชว�หรือภาพยนตร�นั้น จะ

ช0วยให�เกิดการระลึกถึงสินค�าของผู�บริโภคได�มากยิ่งข้ึน ท้ังจะเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพการรู�จัก การ

จดจํา และทําให�เกิดการชื่นชอบต0อตราสินค�า ซ่ึงก็รวมถึงการมีทัศนคติท่ีดีต0อตราสินค�านั้นๆด�วย และ

ยิ่งไปกว0านั้นยังรวมถึงการต0อยอดการซ้ือตราสินค�านั้นไปได�อีกด�วย เพราะเม่ือผู�บริโภคสามารถจดจํา

และระลึกถึงสินค�าท่ีนําเสนอโดยผู�นําเสนอตราสินค�าได�มากกว0าแล�ว เม่ือเกิดความรู�สึกท่ีดีกับตรา

สินค�า ย0อมเกิดกระบวนการการตัดสินใจซ้ือท่ีตามมา โดยความชื่นชอบ ความเชื่อม่ัน และความดึงดูด

ของผู�มีชื่อเสียงท่ีเป�นผู�นําเสนอตราสินค�า ล�วนเป�นป.จจัยในความต้ังใจและการตัดสินใจซ้ือของ

ผู�บริโภคต0อสินค�าใดๆ และยิ่งไปกว0านั้นถ�าสินค�าและผู�นําเสนอตราสินค�านั้นสามารถเข�าคู0กันได�อย0างดี

แล�วนั้น จะยิ่งส0งผลดีต0อภาพลักษณ�ของตราสินค�าอีกด�วย (Jain& Kabra, 2010)  

สมมติฐานการวิจัยด�านความสัมพันธ�ของการจดจํา ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภค

ไทยต0อสินค�าท่ีนําเสนอโดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�และผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าใน

ละครโทรทัศน�เกาหลีในข�อ 4-6 นั้น ผลการวิจัยได�ออกมาว0าไม0มีความสัมพันธ�กัน สามารถอภิปราย

ผลได�ว0า ผู�บริโภคอาจจะจดจําสินค�านั้นได�มาก แต0อาจจะไม0เกิดความชื่นชอบและความต้ังใจซ้ือ 

เพราะสินค�านั้นไม0ได�อยู0ในความต�องการของผู�บริโภค ผู�บริโภคอาจมีการจดจํา มีการระลึกถึงสินค�านั้น

ได�อย0างดี แต0สินค�าท่ีอยู0ในละครโทรทัศน�เกาหลีนั้นอาจจะไม0ได�เป�นเป�าหมายหรือสิ่งท่ีอยู0ในความ

สนใจของผู�บริโภค (Kahle and Homer, 1985 อ�างถึงใน ปนัดดา เซ็นเชาวนิช ,2556) เช0น ผู�บริโภค
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เป�นคนไม0ชอบแต0งหน�า แต0สินค�าเป�นลิปสติก จึงเป�นเหตุผลให�ผู�บริโภคไม0มีความต้ังใจซ้ือ หรือสินค�า

เป�นตราสินค�าซัมซุง แต0ผู�บริโภคเป�นสาวกไอโฟน จึงมีการจดจําสินค�าได�ดี แต0ไม0ทําให�เกิดความต้ังใจ

ซ้ือ รวมถึงการท่ีผู�บริโภคแต0ละคนจะมีความต้ังใจและตัดสินใจซ้ือสินค�าแต0ละประเภทแล�วนั้นจะต�องมี

การตัดสินใจหลายอย0างประกอบกันด�วย จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายโดยรวมได�ว0าการรู�จักและ

จดจําสินค�าในละครโทรทัศน�เกาหลีได�ไม0ได�ส0งผลให�เกิดทัศนคติต0อสินค�าท่ีนําเสนอในละครโทรทัศน�

เกาหลีและไม0มีความสัมพันธ�ต0อความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภค กล0าวได�ว0า เม่ือผู�บริโภคเห็นสินค�าท่ีถูก

นําเสนอในละครโทรทัศน�แล�วอาจจะมีทัศนคติท่ีดีหรือไม0ดีต0อสินค�านั้นๆ และไม0ส0งผลให�รู�สึกต�องการ

ซ้ือหรือไม0ต�องการซ้ือต0อสินค�านั้นเช0นกัน (ปนัดดา เซ็นเชาวนิช ,2556) 

 

สรุปและข?อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยชิ้นนี้มีข�อสรุปได�ว0าการรู�จัก ทัศนคติ และความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อสินค�าท่ี

นําเสนอโดยตัวแสดงนําท่ีเป�นผู�และผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�ท่ีไม0ได�เป�นผู�นําเสนอตราสินค�าในละครโทรทัศน�

เกาหลีในงานวิจัยนี้มีผลวิจัยว0า มีความแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซ่ึงเป�นไปตาม

สมมติฐานท่ีกล0าวมาในข�อ 1-3  และผลการวิจัยด�านความสัมพันธ�ของการรู�จัก ทัศนคติ และความ

ต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคไทยต0อสินค�าท่ีนําเสนอในละครโทรทัศน�เกาหลี ผลวิจัยออกมาว0าไม0 มี

ความสัมพันธ�กันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซ่ึงไม0เป�นไปตามสมมติฐานท่ีกล0าวมาในข�อ 4-6 

 

ข�อเสนอแนะ 

1. งานวิจัยชิ้นนี้ทําออกมาในรูปแบบเชิงปริมาณเท0านั้น ในอนาคตอาจทําในรูปแบบคุณภาพเช0น

การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) หรือการสัมภาษณ�กลุ0มย0อย (Focus Group) 

สําหรับกลุ0มท่ีชื่นชอบและสนใจเก่ียวกับละครโทรทัศน�เกาหลี เพราะอาจจะได�ข�อมูลเชิงลึก

และน0าสนใจมากยิ่งข้ึน 

2. ควรขยายกลุ0มสินค�าในการศึกษาหรือพิจารณาประเภทละครท่ีเข�าถึงกลุ0มผู�ชมท่ีท่ีมีความ

แตกต0างทางลักษณะประชากร เพ่ือต0อยอดทางวิชาการด�านการศึกษาเก่ียวกับการจดจํา 

ทัศนคติ และพฤติกรรมผู�บริโภค ผ0านทางเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทบุคคล ผู�นํา

เสนอตราสินค�า การนําเสนอตราสินค�าในรายการโทรทัศน� ภาพยนตร� และสื่อบันเทิงอ่ืนๆ 
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การรับรู�ภาพลักษณ&ดารายอดนิยมในประเทศไทยผ�านส่ือสังคมออนไลน&ของกลุ�มเจเนอ
เรชั่น วาย 

GENERATION Y’S PERCEPTION ON IMAGE OF THAI SUPERSTARS THROUGH 

SOCIAL MEDIA 

สุพรรณรัตน& มนต&วิเศษ 
คณะนิเทศศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 

 

บทคัดย�อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณและใช�วิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงค� 1)เพ่ือ
ศึกษาการรับรู�ภาพลักษณ�ดารายอดนิยมในประเทศไทยของผ0านสื่อสังคมออนไลน�ของกลุ0มเจ 
เนอเรชั่น  วาย 2)ความสัมพันธ�ระหว0างการเป�ดรับข0 าวสารดารา กับการรับรู�ภ าพลักษณ�  
โดยใช�แบบสอบถามออนไลน�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลผู�ใช�สื่อสังคมออนไลน� เพศหญิง เพศชาย และ
เพศทางเลื อก มีอายุ ระหว0 าง 17 - 36 ป@  (เกิดระหว0 าง พ .ศ . 2524 - 2543) ท่ี อา ศัยอยู0 ใน 
กรุงเทพมหานครฯ จํานวน 404 คน ท่ีเป�ดรับข0าวสารดาราจาก เฟสบุ�ก (Facebook) อินสตาแกรม 
(Instagram) ทวิตเตอร� (Twitter) โดยศึกษาภาพลักษณ�ดารายอดนิยมท่ีมีจํานวนผู�ติดตาม ในอินสตา
แกรมสูงท่ีสุดในประเทศไทย  
 ผลการวิจัยพบว0า กลุ0มตัวอย0างในเรื่องเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ย
ท่ีแตกต0างกัน มีการรับรู�ภาพลักษณ�ดารายอดนิยมในประเทศไทยท่ีแตกต0างกัน อย0างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ยกเว�นป.จจัยทางด�านช0วงอายุต0อการรับรู�ภาพลักษณ�ดารายอดนิยม ในประเทศไทยไม0แตกต0าง
กัน 
 ทางด�านป.จจัยการเป�ดรับข0าวสารผ0านสื่อสังคมออนไลน�มีความสัมพันธ�กับการรับรู�ภาพลักษณ� 
ดารายอดนิยมในประเทศไทยของกลุ0มประชากร อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

คําสําคัญ การรับรู�, ภาพลักษณ�, ดารา, สื่อสังคมออนไลน�, เจเนเรชั่นวาย 
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Abstract 

 This research is an exploratory research, using quantitative methods. This 
report aims to study: 1) Generation Y’s perception on image of Thai superstars 
through social media. 2) to study the correlation between the exposure of social 
media and perception. Self-administered online questionnaires were used to collect 
data form 404 males, females and LGBT, aged 17 to 36 years old in Bangkok, who 
use social media to receive entertainment news. 
 Thai Superstars were chosen by the largest number of followers on Instagram. 
Facebook, Instagram and Twitter were used to describe as social media on this 
research as well as television, newspaper, magazine and radio described as mass 
media. 
 The finding of this research found that Generation Y’s exposure to social 
media was statistically significant difference in gender, relations, education, 
occupation and income. But there was no statistically significant difference in age. 
 There was statistically significant correlation between Generation Y’s exposure 
to social media and Thai Superstars image perception. 

 

Keyword Perception, Image, Superstars, Social media, Generation Y 

 

บทนํา 

 

ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

 อาชีพดารานักแสดง กลุ0มคนอาชีพนี้ถือว0าเป�น บุคคลสาธารณะกลุ0มหนึ่ง ท่ีมีอิทธิพล และมี
บทบาทเป�นอย0างมากต0อสาธารณชน ด�านการให�ความบันเทิง ประชาชนมักให�ความสนใจ ท้ังในเรื่อง
ของการทํางานและชีวิตส0วนตัว การเป�ดเผยเรื่องราวชีวิตส0วนตัวต0อสาธารณชน เป�นเหมือนการ
ตอบสนองความต�องการอยากรู�อยากเห็นของประชาชนอย0างหนึ่ง ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจาก
ผลงานทางการแสดงแล�ว ดาราก็ต�องอาศัย กระแสข0าวเพ่ือให�ผู�คนยังจดจํา หรือเพ่ือไม0ให�ตัวเอง
หายไปจากสังคม การนําเสนอเรื่องราวชีวิตส0วนตัวเพ่ือตอบสนองความต�องการ ของประชาชน จึงเป�น
กลยุทธ�หนึ่งท่ีดาราบางท0านนํามาใช� เพ่ือให�ตนยังเป�นท่ีติดตามของประชาชนอยู0  
 ในป.จจุบันดาราหลายท0านใช�สื่อสังคมออนไลน�เป�นช0องทางในการนําเสนอตัวตน ผลงาน ความ
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เคลื่อนไหว ไลฟ§สไตล� ทัศนคติ ตลอดจนชีวิตความสัมพันธ� ให�ประชาชนได�ติดตามอย0างใกล�ชิด 
ช0องทางท่ีใช�ในการติดตามข0าวสารดารามีหลากหลายช0องทาง อาทิเช0น Facebook ของดาราโดยตรง 
(Personal account) หรือการติดตามจาก “แฟนเพจ” (Fan page) โดยเพจเหล0านี้ถูกสร�างข้ึน โดย
บล�อกเกอร� ผู� มี อิทธิพลบนโลกออนไลน�  (Online influencer) เพจข0าวบันเทิงเก่ียวกับดารา 
เปรียบเสมือนหนังสือพิมพ� หน�าบันเทิงในสมัยก0อน ท่ีนําเสนอข0าวคราวความเคลื่อนไหวของเหล0า 
ดาราท้ังในเชิงบวก และเชิงลบ โดยมีเจ�าของเพจ เป�นผู�ชูประเด็น  
 อินสตาแกรม (instagram) ก็เป�นช0องทางหนึ่งท่ีดาราใช�ในการประชาสัมพันธ�  
โดยเน�นการนําเสนอเรื่องราวด�วยภาพและคําอธิบาย โดยกลุ0มคนท่ีชื่นชอบจะถูกเรียกว0า ผู�ติดตาม 
(Follower) โดยดาราท่ีเป�นท่ีนิยมมักจะมีผู�ติดตามเป�นจํานวนมาก และเม่ือดาราทําการโพสท�รูปภาพ 
ลงในพ้ืนท่ีออนไลน�ส0วนตัว เหล0าผู�ติดตามจะเห็นเรื่องราวเหล0านั้น และบางคนจะแสดงพฤติกรรม การ
ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน� เช0นการกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น หรือการแบ0งป.นข0าวสาร ไปยัง
เพ่ือนหรือคนรู�จัก เช0นเดียวกับทวิตเตอร� (Twitter) ซ่ึงทําหน�าท่ีคล�ายแหล0งส0งต0อ ข0าวสารด�วย 
ข�อความไม0เกิน 140 ตัวอักษร นอกเหนือจากสื่อสังคมออนไลน� จะเป�นช0องทางในการประชาสัมพันธ� 
สื่อสังคมออนไลน�ยังเปรียบเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ท่ีเป�นแหล0งวัดความนิยมหรือกระแสตอบรับ 
จากประชาชนอีกด�วย  
 อย0างไรก็ตามการนําเสนอตัวตนของดารา ข0าวสารความเคลื่อนไหวทางการแสดง การตกเป�น
ประเด็นหรือกระแสทางสังคม ทางช0องทางใดช0องทางหนึ่ง ล�วนแล�วแต0ส0งผลให�ประชาชน เกิด
ทัศนคติต0อบุคคลคลนั้นอย0างหลีกเลี่ยงไม0ได� ซ่ึงจะเรียกทัศนคติของประชาชนท่ีมีต0อตัวดารา คนนั้นว0า 
“ภาพลักษณ�” ก็ได� ซ่ึงภาพลักษณ�มีความสําคัญและมีผลต0อความสําเร็จของอาชีพดารา เป�นอย0าง
มาก กล0าวคือ ภาพลักษณ�เป�นเหมือนหัวใจสําคัญในการสะท�อนทัศนคติของประชาชน ท่ีมีต0อตัวดารา 
ซ่ึงส0งผลให�ประชาชนเป�นผู�ตัดสินใจว0าจะสนับสนุนผลงานของบุคคลนั้นหรือไม0 หากดาราคนใดมี
ภาพลักษณ�ท่ีพึงประสงค� เป�นแบบอย0างท่ีดี ก็มักจะส0งผลให�ได�รับการตอบรับท่ีดี จากประชาชน 
ในทางกลับกันภาพลักษณ�ท่ีไม0ดีก็อาจจะส0งผลต0อชื่อเสียง เกิดกระแสวิพากษ�วิจารณ� และส0งผลให�ไม0
เป�นท่ียอมรับในสังคม ขาดการสนับสนุน ดังเช0นท่ีเคยปรากฏบนสื่อมาแล�วอยู0บ0อยครั้ง โดยจาก
งานวิจัยเก่ียวการบริโภคข0าวสารบันเทิงพบว0า กลุ0มประขากรเจเนอเรชั่น วาย เป�นกลุ0มประชากรท่ีมี
การบริโภคข0าวสารบันเทิงมากท่ีสุด อีกท้ังยังเป�นกลุ0มท่ีมีการเป�ดรับสื่อ อย0างกว�างขวาง ท้ังสื่อด้ังเดิม 
และสื่อใหม0 และจากการสถิติการสํารวจพฤติกรรมการใช�อินเทอร�เน็ต คนไทยในป@ 2559 ของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส� หรือ ETDA พบว0า มีผู� ใช�งานอินเทอร�เน็ต ผ0าน
โทรศัพท�มือถือมากถึงร�อยละ 85.5 โดยกลุ0มคนท่ีใช�อินเทอร�เน็ต โดยเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุ0มคนเจเนอ
เรชั่น วาย  ผู�ศึกษาจึงมีความต�องการท่ีจะวิจัยเก่ียวกับการรับรู�ภาพลักษณ�ดารายอดนิยมในประเทศ
ไทย 
ผ0านเครื่อข0ายสังคมออนไลน� ถึงพฤติกรรมการเป�ดรับข0าวสาร ของกลุ0มเจนเนอเรชั่น วาย เนื่องจาก 
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เป�นกลุ0มประชากรท่ีมีความน0าสนใจท้ังในด�านการเป�ดรับ ขนาดของประชากรและสื่อท่ีใช�ในการ 
บริโภคข0าวสาร ว0ามีการเป�ดรับข0าวสารดาราจากช0องทางใดบ�าง ความถ่ีในการเป�ดรับเป�นอย0างไร การ
รับรู�ภาพลักษณ�ของดาราในประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน� ของกลุ0มเจเนเรชั่น วาย ท่ีมีลักษณะ 
ทางประชากรท่ีแตกต0าง ได�แก0 อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต0อเดือน ส0งผล
ต0อการรับรู�ท่ีแตกต0างกันหรือไม0 เพ่ือใช�เป�นแนวทาง ในการวางแผนกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� บุคคล
ท่ีมีชื่อเสียงโดยใช�สื่อสังคมออนไลน�  

 

วัตถุประสงค7 

1.เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการเป�ดรับของกลุ0มประชากรเจเนอเรชั่น วาย เก่ียวกับข�อมูลข0าวสาร

ด า ร า ย อ ด นิ ย ม ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย ผ0 า น สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไล น� แ ล ะ สื่ อ ม ว ล ช น   

2.เพ่ือศึกษาการรับรู�ของกลุ0มประชากรเจเนอเรชั่น วาย เก่ียวกับภาพลักษณ�ดารายอดนิยมใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ผ0 า น สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น� แ ล ะ สื่ อ ม ว ล ช น   

3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างการเป�ดรับข0าวสารผ0านสื่อสังคมออนไลน� และการรับรู�เก่ียวกับ

ภาพลักษณ�ดารายอดนิยมในประเทศไทย 

 

วิธีการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

การวิจัยในครั้งนี้เป�นการศึกษาเก่ียวกับการรับรู�ภาพลักษณ�ดารานักแสดงท่ีเป�นท่ีนิยม 

ในประเทศไทยผ0านสื่อออนไลน� โดยใช�แบบสอบถามออนไลน�เป�นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล จากกลุ0ม

ตัวอย0างเจนเนอเรชั่น วาย ท่ีเป�นผู�ใช�สื่อสังคมออนไลน� เพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือก มีอายุ

ระหว0าง 17 - 36 ป@ (เกิดระหว0าง พ.ศ. 2524-2543) ท่ีอาศัยอยู0ในกรุงเทพมหานครฯ  

โดยผู�ศึกษาได�ทําการสุ0มตัวอย0างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให�ได�กลุ0มตัวอย0าง 

ท่ีมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค�การวิจัย โดยผู�ตอบแบบสอบถาม ต�องเป�นกลุ0มเจเนอเรชั่น วาย 

ท่ีมีการใช�สื่อสังคมออนไลน� เฟซบุ�ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร� (Twitter) 

ช0องทางใดช0องทางหนึ่ง หรือหลายๆช0องทางในการติดตามข0าวสารดาราในประเทศไทย จํานวนท้ังสิ้น 

404 คน  

 2.เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัยแบบสอบถาม โดยใช�คําถามชนิดปลายป�ด 

(Closed-end Questions) คําถามแต0ละชุดจะประกอบไปด�วยเนื้อหา ในการคัดเลือกกลุ0มตัวอย0างใน
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การตอบแบบสอบถาม (Screening questionaire) และ แบบสอบถามหลัก (Main questionaire) 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือคัดเลือกกลุ0มตัวอย0างในการตอบแบบสอบถาม (Screening 

questionaire) ประกอบด�วยคําถามเก่ียวกับการใช�งานสื่อสังคมออนไลน� ซ่ึงผู�ถูกคัดเลือก จะต�องมี

บัญชีของสื่อออนไลน�ประเภทใดประเภทหนึ่ง และเคยติดตามข0าวสารเก่ียวดารา ผ0านทางเฟซบุ�ก 

(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร� (Twitter) ช0องทางใดช0องทางหนึ่ง หรือหลายๆ

ช0องทางในการติดตามข0าวสารดาราในประเทศไทย 

ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามหลัก 

ตอนท่ี 1 เป�นคําถามเก่ียวกับ ลักษณะทางประชากร ของกลุ0มตัวอย0างได�แก0 เพศ อายุ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต0อเดือน คําถามจะมีลักษณะแบบปลายป�ด (Close 

Ended Question) จํานวน 6 ข�อ โดยใช�ระดับการวัดข�อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ได�แก0 เพศ และข�อมูลประเภทการจัดลําดับ (Ordinal Scale) ได�แก0 อายุ รายได� ระดับการศึกษา 

รายได�เฉลี่ยต0อเดือน 

ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเป�ดรับข0าวสารจากสื่อออนไลน� และ

สื่อมวลชน ด�านความถ่ีในการเป�ดรับ ใช�มาตรการวัดประเมินค0า (Rating scale) 

ตอนท่ี 3 เป�นแบบสอบถามการรับรู�เก่ียวกับภาพลักษณ�ดารา นักแสดงผ0านสื่อสังคมออนไลน� 

การอภิปรายผลการวิจัยลักษณะแบบสอบถามท่ีใช�ในระดับ การวัดข�อมูลประเภทอันตรภาค  

(Interval Scale) เป�นการวัดแบบมาตราส0วนประมาณค0า (Rating Scale) ของลิเคิร�ท  

(Likert Scale) 

3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข?อมูล  

ผู�ศึกษาได�ทําการประชาสัมพันธ� เพ่ือขอความร0วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยการแจกจ0าย

แบบสอบถามและเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต�แบบสอบถามไปยัง Facebook แฟนเพจดารา กลุ0ม

แฟนคลับ ตลอดจนเพจข0าวสารดาราต0างๆ  

 4. การวิเคราะห7ข?อมูลและสถิติท่ีใช?ในการวิเคราะห7ข?อมูล การวิเคราะห�ข�อมูลโดยการนํา

แบบสอบถามท่ีได�รวบรวมมาดําเนินการตรวจสอบข�อมูล (Editing) โดยตรวจดูความสมบูรณ�ของ

แบบสอบถามและคัดเลือก แบบสอบถามท่ีไม0สมบูรณ�ออก จากนั้นทําการลงรหัส (Coding) บันทึกลง

รหัสตามท่ีกําหนดไว� ทําการประมวลผลข�อมูลลงเครื่อง คอมพิวเตอร� โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

เพ่ือคํานวณหาค0าสถิติท่ีท่ีใช� ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ คํานวณหาค0าความถ่ี 
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(Frequency) และหาค0าร�อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายข�อมูลลักษณะทางประชากร และ

พฤติกรรมการเป�ดรับข�อมูลข0าวสารดารา นักแสดงจากสื่อสังคมออนไลน� และสื่อมวลชน 

2. การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป�นสถิติท่ีใช�ในการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย ทดสอบความแตกต0างระหว0างค0าเฉลี่ยของกลุ0มตัวอย0างท่ีมีมากกว0า 2 กลุ0ม

ข้ึนไป โดยใช�สถิติการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบ

ความสัมพันธ� (Pearson Correlation) เป�นการศึกษาความสัมพันธ� ระหว0างตัวแปรจะเรียกว0า

สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ� แ บ บ เพี ย ร� สั น  (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) เป�นค0าท่ีใช�วัดความสัมพันธ�ระหว0างตัวแปร  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ด?านลักษณะทางประชากรของกลุ�มตัวอย�าง 
 ผลการวิจัยพบว0าลักษณะทางประชากรศาสตร�ของกล0¤มตัวอย0างท้ังสิ้น 404 คน ส0วนใหญ0เป�น
เพศหญิง ร�อยละ  82.7 มีช0วงอายุ 27- 31 ป@ มีสถานภาพโสด ร�อยละ 86.4 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร�อยละ 57.9 มีอาชีพเป�นพนักงานบริษัท ร�อยละ 38.6 และรายได�เฉลี่ยต0อเดือนน�อยกว0า
หรือเท0ากับ 15,000 บาท ร�อยละ 37.4 โดยจากการสํารวจ พบว0ามีผู�สนใจตอบแบบสอบถามเป�นเพศ
หญิงมากท้ังนี้เนื่องจากเพศหญิงเป�นกลุ0มท่ีมีความสนใจทางด�านข0าวสารดารา เนื่องจากกลุ0มเป�าหมาย
ของละครโทรทัศน�นั้นคือกลุ0มผู�หญิง และเนื้อหาส0วนใหญ0 ของละครโทรทัศน�จะว0าด�วยเรื่องราวท่ี
ผู�หญิงท่ัวไปเผชิญหน�าอยู0ในชีวิตประจําวัน  
 จึงกล0าวโดยสรุปได�ว0าเพศหญิงมีความสนใจ ตลอดจนมีการเป�ดรับข�อมูล ข0าวสารเก่ียวกับดารา 
มากกว0า เนื่องจากสื่อบันเทิงมักถูกสร�างสรรค�ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความปรารถนาบางอย0างของสตรี 
และมีพลังท่ีจะสร�างความรื่นรมย�ให�เกิดข้ึนได� กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0จึงเป�นเพศหญิง  
 
ด?านพฤติกรรมการเปoดรับข�าวสาร 
 พบว0ากลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0 มีพฤติกรรมการใช�อินเทอร�เน็ตในการเป�ดรับข0าวสารเก่ียวกับดารา 
ต0อวันอยู0ในช0วงระหว0างน�อยกว0า 30 นาที / วัน คิดเป�นร�อยละ 35.6 และมีการเป�ดรับข0าวสารทุกวัน 
เป�นส0วนใหญ0  มีการเป�ดรับข�อมูลข0าวสารดาราผ0านทาง Instagram มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
Facebook ข0าวสารดารา Facebook แฟนเพจดารา และ Twitter ตามลําดับ เนื่องจากสื่อสังคม
ออนไลน� ในแพลตฟอร�ม Instagram เน�นการแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มากกว0าข�อความ 
ประกอบกับป.จจัยทางด�านข�อเท็จจริงเก่ียวกับข0าวสารดารา โดย Instagram เป�นการส0งสารจากตัว
ดาราโดยตรง ทําให�ประชาชนสามารถพิจารณาข�อเท็จจริง เพ่ือใช�ประกอบกับ กระแสข0าวท่ีปรากฎ



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 360 
 

จากสื่อช0องทางอ่ืน อีกท้ัง Instagram ยังเป�นท่ีนิยมของดารา มากกว0าแฟลตฟอร�มอ่ืนๆอีกด�วย ซ่ึ ง
สะท�อนให�เห็นว0ากลุ0มประชากรเจนเนอเรชั่น วาย มีการพิจารณาข0าวสารจากแหล0งท่ีมา โดยตรง
มากกว0าการรับข0าวสารจากการส0งต0อจากแหล0งอ่ืน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยเก่ียวกับ กลุ0มประชากรเจ
เนอเรชั่น วาย ของ Tapscott (2552) ในส0วนทัศนคติ และพฤติกรรมว0า กลุ0มคนเจเนอเรชั่น วาย มี
ความพินิจพิเคราะห� (Scrutiny) ด�วยการท่ีเป�นกลุ0มคนท่ีเติบโต มาพร�อมกับความก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยี จึงมักมีการใช�ประโยชน�จากเทคโนโลยีในการหาข�อมูล สินค�าและบริการต0างๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบก0อนตัดสินใจ ซ่ึงในด�านของการบริโภคข0าวสาร จึงกล0าวได�ว0ากลุ0มคนเจเนอเรชั่น วาย มี
การพิจารณาข�อมูลจากแหล0งต0างๆ ถึงความเป�นไปได� และข�อเท็จจริง ก0อนการป.กใจเชื่อโดยทันที 
 
ด?านพฤติกรรมติดตามข�าวสาร 
 ผลการศึกษากลุ0มตัวอย0างด�านพฤติกรรมการติดตามข0าวสารพบว0า  
พฤติกรรมท่ีกลุ0มประชากรแสดงออกมาท่ีสุดคือการกดถูกใจ (like) ซ่ึงสอดคล�องกับ Schramm 
(1971)  ว0ามนุษย�มีแนวโน�ม ในการเป�ดรับข0าวสารท่ีมีความพยายามน�อย มักเลือกข0าวสารท่ี เข�าถึงได�
ง0าย หรืออยู0ใกล�ตัว ตรงตามความสนใจ มีประโยชน�ต0อตนเอง และตอบสนองความต�องการ ของ
ตนเอง จึงทําให�คะแนนพฤติกรรมการกดถูกใจ ในสื่อสังคมออนไลน�ต0างๆมีคะแนนสูงกว0า การแสดง
พฤติกรรมการติดตามข0าวสารอ่ืนๆ เนื่องจากเป�นการแสดงพฤติกรรมท่ีง0าย และรวดเร็วท่ีสุด  
 ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ วั¤ฒนพงษ� น0¤มสุวรรณ และวีรพงษ� พลนิกรกิจ (2556) พบว0า
ผู�บริโภคให�ความสนใจกับการนําเสนอในรูปแบบรูปภาพ มากกว0าการนําเสนอในรูปแบบอ่ืน โดยมี
พฤติกรรมการกดปุ�มถูกใจมากในเนื้อหาท่ีแตกต0างกันไป โดยการนําเสนอในแบบรูปภาพสามารถ 
ตีความหมายได�มากกว0าข�อความ มีความน0าสนใจ และเข�าใจได�ง0ายกว0า 
 
ด?านการรับรู?ภาพลักษณ7ดารายอดนิยมในประเทศไทย 
 กลุ0มตัวอย0างมีการรับรู�ภาพลักษณ�ดารายอดนิยมฝ�ายหญิงในประเทศไทยผ0านสื่อสังคมออนไลน� 
คุณอ้ัม พัชราภา ไชยเชื้อ สูงกว0าดารายอดนิยมชาย ซ่ึงมีคุณบอย ปกรณ� ฉัตรบริรักษ� ในด�านรูปร0าง
หน�าตา บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความจริงใจ ผลงาน ความรับผิดชอบ การพัฒนาตนเอง การมีจิต
สาธารณะ และการเป�นแบบอย0างท่ีดีแก0สังคม มีเพียงด�าน มนุษยสัมพันธ� ท่ีกลุ0มประชากร มีการรับรู�
ภาพลักษณ�คุณบอย ปกรณ� ฉัตรบริรักษ� สูงกว0าคุณอ้ัม พัชราภา ไชยเชื้อ แต0เม่ือพิจารณาในรูปแบบ
ของระดับการรับรู� คุณอ้ัม พัชราภา มีระดับการรับรู�ในทุกด�าน “ค0อนข�างสูง” ซ่ึงแตกต0างจาก คุณ
บอย ปกรณ� ท่ีกลุ0มประชากรมีระดับการรับรู�ในทุกด�าน “ค0อนข�างสูง” ยกเว�นด�าน ความจริงใจ ซ่ึงมี
ระดับการรับรู� “ปานกลาง”    
 ในด�านการรับรู�ภาพลักษณ�ของกลุ0มประชากรเจเนอเรชั่น วาย พบว0ากลุ0มประชากร มีการรับรู�
ภาพลักษณ�ดารายอดนิยม ค0อนข�างสูง เม่ือเปรียบเทียบระหว0างภาพลักษณ�ดาราฝ�ายหญิง และฝ�าย
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ชาย พบว0า ดารายอดนิยมฝ�ายหญิง คือคุณอ้ัม พัชราภา กลุ0มประชากรมีการรับรู� ภาพลักษณ�ท่ีสูงกว0า 
ดารายอดนิยมชาย คุณบอย ปกรณ�  ท้ังนี้อาจเป�นเพราะคุณบอย ปกรณ� เคยตกเป�นกระแสข0าว ใน
ด�านลบ จึงส0งผลให�คะแนนการรับรู�ภาพลักษณ�ด�านความจริงใจ อยู0ในระดับปานกลาง  
 ซ่ึงสอดคล?องกับความคิดเห็นของเสรี วงษ7มณฑา (2541) ท่ีให?ความเห็นว�า ภาพลักษณ7เป,น
ข?อเท็จจริง บวกกับการประเมินส�วนตัว แล?วกลายเป,นภาพท่ีฝ2งอยู� ในความรู?สึกนึกคิดของบุคคล 
อยู�ได?นานยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ประกอบกับคุณอ้ัม พัชราภา อยู0ในแวดวงบันเทิง มายาวนานกว0า
คุณบอย ทําให�มีประสบการณ� และมีความพร�อมมากกว0า ในการปรากฎตัวหรือแสดงออกต0อสื่อ
สาธารณะ ประกอบกับภาพลักษณ�ของคุณอ้ัม ท่ีถูกนําเสนอในเพจข0าวสารดาราต0างๆ ท่ีแสดงให�เห็น
ว0าคุณอ้ัม มีความเป�นมืออาชีพ ท้ังทางด�านการแสดง และทางด�านการวางตัวต0อสาธารณะชน ซ่ึง
ส0งผลให�กลุ0มประชากร มีการรับรู�ภาพลักษณ�โดยรวมของคุณอ้ัม สูงกว0าคุณบอย โดยเม่ือพิจารณาใน
ส0วนนี้จะพบว0า ทิศทางการนําเสนอภาพลักษณ�ของสื่อ ก็ส0งผลต0อการรับรู�ของประชาชนได�เช0นกัน 
 ในทางกลับกัน คุณบอยมีคะแนนด�านมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี สูงกว0าคุณอ้ัม พัชราภา ท้ังนี้เม่ือ
พิจารณาจากอินสตาแกรมส0วนตัวของคุณบอยแล�ว จะพบว0าคุณบอยมีการโพสต�ภาพ หรือข�อความท่ี
แสดงถึง ความมีมนุษยสัมพันธ�สูงมาก ท้ังกับดาราด�วยกันเอง และกับประชาชน ท่ีชื่นชอบคุณบอย ซ่ึง
สอดคล�องกับความเห็นของ มานิต รัตนสุวรรณ (2527) ว�า ภาพลักษณ7 เป,นความประทับใจในส่ิงท่ี
เรารู?สึกต�อส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือคนใดคนหนึ่งหรือองค7กรใดองค7กรหนึ่ง “จะเรียกว�าช่ือเสียงก็ได?” ใน
กรณีท่ีนําเสนอภาพลักษณ7ในเชิงบวกก็ส�งผลให?ได?รับความนิยม ของดาราคนนั้น ประชาชนก็เกิด
ทัศนคติท่ีดี แต�หากมีข�าวในแง�ลบ หรือมีการนําเสนอภาพลักษณ7 ในแง�ลบ ก็ส�งผลต�อความนิยม
เช�นกัน ดังท่ีเคยปรากฏเป,นข�าวมาแล?วท้ังในส่ือสังคมออนไลน7เอง และส่ือมวลชนเป,นผู?นําเสนอ 
ท้ังนี้ ท้ังนั้นข้ึนอยู�กับการปฏิบัติตัวของตัวนักแสดงด?วย เพราะอาชีพ นักแสดง ถือเป,นบุคคล
สาธารณะชนและเป,นท่ีจับตามองของประชาชนจึงจําเป�นต�องคํานึงถึง 
การกระทํา ท่ีอาจก0อให�เกิดภาพลักษณ�ท่ีไม0ดี และส0งผลเสียต0อสังคมโดยรวม นอกเหนือจากการ 
ประกอบอาชีพสร�างความบันเทิงให�แก0สาธารณะชนแล�ว ดารายังเป�นผู�มีอิทธิพลทางสังคม เป�น
แบบอย0างให�แก0เยาวชนอีกด�วย  และเม่ือเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ�กับคะแนนการรับรู�
ภาพลักษณ�ดารายอดนิยม 
ในประเทศไทยผ0านสื่อสังคมออนไลน� พบว0า การเป�ดรับข0าวสารผ0านสื่อสังคมออนไลน� มีความสัมพันธ� 
กับการรับรู�ภาพลักษณ�ดารายอดนิยมในประเทศไทย ของกลุ0มประชากรเจเนอเรชั่น วาย โดยต0างมี
ความสัมพันธ�ในทิศทางเดียว และมีความสัมพันธ�ในระดับปานกลาง  ท้ั ง นี้ ก า ร เป� ด รั บ ข อ ง ก ลุ0 ม
ประชากรอาจเป�นการอ0านข�อความ ดูรูปภาพ การได�ยิน หรือเห็นภาพเคลื่อนไหวเพียงอย0างเดียว 
ไม0ได�แสดงพฤติกรรม เช0น การกดถูกใจ การเพ่ิมความเห็น หรือการส0งต0อทุกครั้ง จึงทําให�กลุ0ม
ประชากรมีคะแนนการเป�ดรับในระดับค0อนข�างตํ่า แต0เนื่องจาก กลุ0มประชากรมีการเป�ดรับข0าวสาร
จากท้ังสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน� จึงมีการรับรู�ภาพลักษณ� ดาราค0อนข�างสูง ซ่ึงถือว0ามี
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ความสัมพันธ�ไปในทิศทางเดียวกัน แต0เป�นไปในระดับปานกลาง  
 

สรุปและข?อเสนอแนะ 

 กลุ0มประชากรเจเนอเรชั่น วาย มีการรับรู�ภาพลักษณ�ดารายอดนิยมในระดับค0อนข�างสูง โดย
เพศหญิงเป�นกลุ0มท่ีมีความสนใจเก่ียวกับข0าวสารดาราเป�นอย0างมาก มีการเป�ดรับทุกวัน โดยใช�เวลาใน
แต0ละวันโดยเฉลี่ยน�อยกว0า 30 นาที มีแนวโน�มเป�นผู�รับสารเพียงอย0างเดียว มากกว0าการแสดง
พฤติกรรมทางสื่อสังคมออนไลน� ช0องทางท่ีใช�ในการบริโภคข0าวสารดารา มากท่ีสุดคือ Instagram ซ่ึง
ดาราส0วนใหญ0นิยมใช�ในการประชาสัมพันธ�  
 ข�อเสนอแนะ ควรศึกษาเพ0¤มเติมเก่ียวกับภาพลักษณ� สาขาอาชีพอ่ืนในวงการบันเทิง เช0น 
นักร�อง พิธีกร นางแบบฯลฯ ว0ามีความเหมือนหรือต0างกันอย0างไร หรือศึกษาถึงขอบเขตและ 
จรรยาบรรณสื่อสังคมออนไลน� ต0อการนําเสนอภาพลักษณ�ดารา ศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องป.จจัยในการสร�าง 
ภาพลักษณ�ของนักแสดง เพ่ือให�ทราบถึงแนวทางในการนําไป ประยุกต�ใช� ในการประชาสัมพันธ� 
ทางด�านภาพลักษณ�ให�ดียิ่งข้ึน หรือศึกษาถึงป.จจัยท่ีส0งเสริมให�กลุ0มคนเจเนเรชั่น วาย มีการแสดงออก 
ทางด�านพฤติกรรม การติดตามข0าวสารบนสื่อสังคมออนไลน� 
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ความสัมพันธ&ระหว�างบุคลิกภาพตราสินค�าเคร่ืองสําอางเกาหลีกับบุคลิกภาพผู�บริโภค 
และความภักดีต�อตราสินค�า 

RELATIONSHIP  BETWEEN  KOREAN  COSMETIC  BRAND PERSONALITY,  
CONSUMER  PERSONALITY  AND  BRAND  LOYALTY 

นางสาวอุษา  เชิดชู 
คณะนิเทศศาสตร�  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�  ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี  2) 

เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี  3) เพ่ือศึกษาความภักดีต0อตราสินค�า
เครื่องสําอางเกาหลี 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพเครื่องสําอางเกาหลีกับบุคลิกภาพ
ผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี  5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพตราสินค�า
เครื่องสําอางเกาหลีกับความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี 6) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0าง
บุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลีกับความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี โดย
ศึกษาตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี 2 ตราสินค�าคือ อีทูด้ี เฮ�าส� (Etude house) และสกินฟู�ด 
(Skinfood) การวิจัยมี 2 ส0วน คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�เชิงลึกผู�จัดการตราสินค�า
ร0วมกับการศึกษาเอกสาร 2) การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข�อมูลจากกลุ0มตัวอย0างเพศหญิงท่ีใช�
เครื่องสําอางเกาหลีอีทูด้ี เฮ�าส�(Etude house) หรือสกินฟู�ด (Skinfood) ในกรุงเทพมหานคร ตรา
สินค�าละ 200 คน  รวมเป�น 400 คน  โดยใช�แบบสอบถามในการเก็บข�อมูล   
 ผลการวิจัยพบว0า  ตราสินค�าอีทูด้ี เฮ�าส� (Etude house)  มีบุคลิกภาพแบบน0ารัก ส0วนตรา
สินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มีบุคลิกภาพแบบเลือกใช�เครื่องสําอางท่ีผลิตจากธรรมชาติ  ส0วนกลุ0ม
ตัวอย0างท่ีใช�ตราสินค�าอีทูด้ี เฮ�าส� (Etude house) มีบุคลิกภาพแบบเป�นตัวของตัวเอง  มีความภักดี
ต0อตราสินค�าในระดับค0อนข�างสูง  ส0วนกลุ0มตัวอย0างท่ีใช�ตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มีบุคลิกภาพ
แบบอัธยาศัยดี  มีความภักดีในระดับค0อนข�างสูง  บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีมี
ความสัมพันธ�กับบุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลีในเชิงบวกอย0างมีนัยสําคัญ  
บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี
ในเชิงบวกอย0างมีนัยสําคัญ  และบุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�กับ
ความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีในเชิงบวกอย0างมีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ  บุคลิกภาพตราสินค�า  บุคลิกภาพผู�บริโภค  ความภักดีต0อตราสินค�า 
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Abstract 
 This purpose of this research were 1)  to study Korean cosmetic brand 
personality. 2) to study Korean cosmetic consumer personality. 3) to study Korean 
cosmetic consumer brand loyalty. 4) to study relationship between Korean cosmetic 
brand personality and Korean cosmetic consumer personality.   5)  to study 
relationship between Korean cosmetic brand personality and Korean cosmetic 
consumers brand loyalty.  6)  to study relationship between Korean cosmetic 
consumer personality and Korean cosmetic consumer brand loyalty. This study was 
based on qualitative and quantitative methods 1)  In-depth interview with Brand 
manager of two Korean cosmetic brands and Documentary research.  2) 
Questionnaires used to collect data from 400 female in Bangkok who were Etude 
house or Skinfood users. 
 The results showed that Etude House is lovely and Skinfood is a natural 
cosmetic products user. Etude house users are independent and Skinfood users are 
good-natured and Brand loyalty of both are relatively high level.  
 The hypothesis testing found the relationship between Korean cosmetic 
brand personalities and Korean cosmetic consumers personalities, Korean cosmetic 
brand personalities and Korean cosmetic consumers brand loyalty, Korean cosmetic 
consumers personalities and Korean cosmetic consumers brand loyalty  were 
significantly and positively correlated. 
Keyword Brand personality, Consumer personality, Brand Loyalty  
 
 
บทนํา 
ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

นักการตลาดและนักวิชาการมีความเชื่อเก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพตราสินค�า
และผู�บริโภคว0า ผู�บริโภคเม่ือตัดสินใจซ้ือสินค�าไม0ว0าจะเป�นสินค�าประเภทใดหรือซ้ือสินค�านั้นอย0างไร  
ป.จจัยด�านบุคลิกภาพมักมีส0วนสําคัญในการตัดสินใจของผู�บริโภคเสมอ  ดังนั้นนักโฆษณาและนักการ
ตลาดจึงนิยมสอดแทรกลักษณะทางบุคลิกภาพผ0านทางโฆษณาหรือการทํากิจกรรมทางการตลาดอยู0
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เสมอ (Schiffman & Kanuk, 2004)  เช0นเดียวกับ Sirgy (1982) ท่ีกล0าวว0าผู�บริโภคมีแนวโน�มท่ีจะ
ซ้ือสินค�าท่ีมีภาพลักษณ�หรือบุคลิกภาพใกล�เคียงกับภาพลักษณ�และบุคลิกภาพของตนเอง  เพราะ
ต�องการใช�สินค�าเป�นเครื่องมือในการส0งเสริมหรือยืนยันตนเอง 
 เครื่องสําอาง  เป�นกลุ0มสินค�าหนึ่งท่ีผู�บริโภคสามารถใช�เพ่ือส0งเสริมและยืนยันตนเองได�  จาก
การสํารวจของบริษัท โอสถสภา จํากัด  พบว0า  ป.จจุบันผู�หญิงไทยเริ่มแต0หน�าเร็วข้ึนท่ีอายุเฉลี่ย 15 ป@  
และพบว0าผู�หญิงพกเครื่องสําอางติดตัวหลายชิ้นมาก (“สาววัยรุ0นไทย,” 2557)  โดยจากข�อมูลของ 
ลอรีอัล ประเทศไทย  พบว0า  ตลาดผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางในประเทศไทย  มีมูลค0ารวมอยู0ท่ี 77,721 
ล�านบาท  และมีขนาดของตลาดกลุ0มผลิตภัณฑ�เสริมความงาม (Make up) และกลุ0มผลิตภัณฑ�ดูแลผิว 
(Skin care) ใหญ0ท่ีสุดในอาเซียน (“ส0วนแบ0งผลิตภัณฑ�ความงาม,”2557)  ตลาดเครื่องสําอางใน
ประเทศไทยมีการเติบโตอย0างต0อเนื่องประมาณร�อยละ 10 ต0อป@  ในระยะเวลา 4-5 ป@ท่ีผ0านมา 
(“เครื่องสําอางเกาหลียังฮอต,” 2557)   และกลุ0มเครื่องสําอางในระดับกลาง  เป�นกลุ0มเครื่องสําอางท่ี
มีการเติบโตทางการตลาดสูงท่ีสุด  เนื่องจากการนําเสนอผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมใหม0ๆ ท่ีมีคุณภาพ
ใกล� เคียงกลุ0 มผลิตภัณฑ� เครื่องสํ าอางเคาน� เตอร�แบรนด�  (Counter brand) (“4เรื่องตลาด
เครื่องสําอางโต,” 2557) 
 กลุ0มเครื่องสําอางเกาหลีเป�นกลุ0มเครื่องสําอางดาวรุ0งในตลาดประเทศไทย  เห็นได�จากตรา
สินค�าเครื่องสําอางเกาหลีท่ีทยอยเข�ามาเป�ดตลาดอย0างต0อเนื่อง  ซ่ึงในขณะนี้ได�เข�ามาทําการตลาดใน
ประเทศไทยอย0างครอบคลุม  ท้ังในระดับบน  ระดับกลาง  และระดับล0าง (“เครื่องสําอางเกาหลี
ยังฮอต,” 2557)  ซ่ึงจากความนิยมเครื่องสําอางเกาหลีได�ส0งผลต0อตราสินค�าเครื่องสําอางของไทย  
อย0างเช0น  การเลือกใช�ผู�นําเสนอสินค�าเป�นนักแสดงหรือศิลป�นเกาหลี  กล0าวอ�างอิงว0าเครื่องสําอาง
ผลิตจากประเทศเกาหลี  กล0าวโฆษณาว0าผลิตภัณฑ�ใช�แล�วให�ผลสวยงามแบบเกาหลี เป�นต�น 
 และจากเติบโตอย0างรวดเร็วของตลาดเครื่องสําอาง  ทําให�มีผู�ผลิตเครื่องสําอางเพ่ิมข้ึน  และ
ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางมีคุณสมบัติท่ีไม0แตกต0างกัน  ผู�บริโภคจึงมีทางเลือกมากข้ึน  โดยผู�บริโภคใน
ป.จจุบันจึงมองการเลือกซ้ือเครื่องสําอางเป�นการทดลองและเป�นเรื่องสนุกสนาน และมีแนวโน�มจะมี
ความภักดีต0อตราสินค�าอาจลดลง (“เจาะเทรนด�ธุรกิจความงาม,” 2557) ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ�
เครื่องสําอางให�ตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค  อาจไม0เพียงพอต0อการแข0งขันในป.จจุบัน  จึง
จําเป�นต�องอาศัยกลวิธีอ่ืนเข�ามาช0วย  ซ่ึงบุคลิกภาพตราสินค�าเป�นหนึ่งกลวิธีท่ีน0าสนใจ  เพราะ
สามารถสร�างความแตกต0างให�กับตราสินค�าได�  และตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีเป�นท่ีนิยมของ
ผู�บริโภคในป.จจุบัน  ดังนั้นบุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีจึงมีความน0าสนใจแก0การศึกษา  
เพ่ือเป�นประโยชน�และนําองค�ความรู�ท่ีได�เป�นแนวทางสําหรับผู�ผลิตเครื่องสําอางประยุกต�ใช�กับการ
สร�างตราตราสินค�า 
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วัตถุประสงค7  
1. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี 
2. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี 
3. เพ่ือศึกษาความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีกับบุคลิกภาพของ

ผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีกับความภักดีต0อตรา

สินค�าเครื่องสําอางเกาหลีของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี 
6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลีกับความภักดี

ต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วยการวิจัยเป�น 2 ส0วน   
ส0วนท่ี 1 เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพตราสินค�า

เครื่องสําอางเกาหลี  โดยใช�การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) ผู�ดูแลตราสินค�าเครื่องสําอาง
เกาหลี  ร0วมกับการศึกษาเอกสาร (Documentary analysis) โดยตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีท่ี
เลือกวิจัยครั้งนี้คือตราสินค�าอีทูดี้ เฮ�าส� (Etude house) และตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood)  

ส0วนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพตราสินค�า
เครื่องสําอางเกาหลีในการรับรู�ของผู�บริโภค  บุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี  และ
ความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี  ใช�แบบสอบถามเก็บข�อมูล  โดยเก็บข�อมูลจากกลุ0ม
ตัวอย0างเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร  และเป�นผู�ใช�เครื่องสําอางเกาหลีอีทูดี้ เฮ�า (Etude house) 
หรือตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) โดยเก็บข�อมูลตราสินค�าละ 200 คน  รวมเป�น 400 คน   
การประมวลผลข?อมูล 
 ประมวลผลข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป spss ใช�สถิติเชิงพรรณนาอธิบายข�อมูลลักษณะ
ประชาการของกลุ0มตัวอย0าง  บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี  บุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�
เครื่องสําอางเกาหลี  และความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอาง 
และใช�การวิเคราะห�ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  ใน
การทดสอบสมมติฐานท้ัง 3 ข�อ 
 
 
 
 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 367 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการวิจัย 
ส�วนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research)  
 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาบุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี ด�วยวิธีการสัมภาษณ�
เชิงลึกผู�จัดการตราสินค�าร0วมกับการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�อง  พบว0า  ตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีอี
ทู ด้ี  เฮ�าส�  (Etude house) มีบุคลิกภาพแบบเป�นคนน0ารัก สดใสร0าเริง สนุกสนาน  ทันสมัย  
อ0อนหวาน เป�นตัวของตัวเอง  มองโลกแง0ดี  อัธยาศัยดี  และเป�นคนน0าเชื่อถือ  ส0วนตราสินค�าสกินฟู�ด 
(Skinfood) มีบุคลิกภาพเป�นคนเลือกใช�เครื่องสําอางท่ีผลิตจากธรรมชาติ สุภาพเรียบร�อย  สดใสร0า
เริง  อ0อนโยน  เป�นมิตร  เป�นตัวของตัวเอง  สวยดูดี  ให�ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล�อม และ
เป�นคนรักสุขภาพ 
 
ส�วนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีในการรับรู�ของกลุ0มตัวอย0าง พบว0า  กลุ0มตัวอย0างท่ี
ใช�อีทูดี้ เฮ�าส� (Etude house) มองว0าตราสินค�ามีบุคลิกภาพแบบเป�นคนน0ารักมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
มีบุคลิกภาพแบบเป�นคนอ0อนหวาน  และมีบุคลิกภาพแบบสวยดูดี  ตามลําดับ   

ส0วนกลุ0มตัวอย0างท่ีใช�ตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มองว0าตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มี
บุคลิกภาพแบบเป�นคนเลือกใช�เครื่องสําอางท่ีผลิตจากธรรมชาติมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  มีบุคลิกภาพ
เป�นคนท่ีดูเป�นมิตร  และมีบุคลอกภาพแบบคิดบวกมองโลกแง0ดี  ตามลําดับ   

บุคลิกภาพผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี  พบว0า  กลุ0มตัวอย0างท่ีใช�ตราสินค�าอีทูด้ี เฮ�าส� 
(Etude house) มีบุคลิกภาพแบบเป�นตัวของตัวเองมากท่ีสุด  รองลงมาคือมีบุคลิกภาพแบบ
สนุกสนาน  และมีบุคลิกภาพแบบสดใสร0าเริง  ตามลําดับ   

ส0วนกลุ0มตัวอย0างท่ีใช�ตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มีบุคลิกภาพแบบอัธยาศัยดีมากท่ีสุด  
รองลงมามีบุคลิกภาพแบบเป�นตัวของตัวเอง  และมีบุคลิกภาพแบบเป�นคนสนุกสนาน  ตามลําดับ  

ความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลี  พบว0า  กลุ0มตัวอย0างท่ีใช�ตราสินค�าอีทูด้ี เฮ�าส� 
(Etude house)  มีความภักดีต0อตราสินค�าในระดับค0อนข�างสูง  โดยมีความภักดีในด�านมีความสนใจ
เครื่องสําอางตัวใหม0ๆ ของตราสินค�าอีทูด้ี เฮ�าส� (Etude house)มากท่ีสุด    รองลงมากลุ0มตัวอย0าง
รู�สึกว0าอีทูด้ี เฮ�าส� (Etude house) เป�นเครื่องสําอางท่ีดี  และกลุ0มตัวอย0างมีความภักดีในการอ0าน
หรือดูรีวิวเครื่องสําอางของอีทูดี้ เฮ�าส� (Etude house) เป�นประจํา  ตามลําดับ 

ส0วนตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) พบว0า กลุ0มตัวอย0างท่ีใช�ตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มี
ความภักดีต0อตราสินค�าในระดับค0อนข�างสูง  โดยมีความภักดีต0อตราสินค�าในด�านรู�สึกว0าสกินฟู�ด 
(Sknfood)เป�นเครื่องสําอางท่ีดีมากท่ีสุด  รองลงมามีความภักดีในด�านสนใจเครื่องสําอางใหม0ของส
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กินฟู�ด (Skinfood)  และมีความภักดีในด�านแนะนําเครื่องสําอางสกินฟู�ด (Skinfood) ให�เพ่ือนหรือคน
รู�จัก  ตามลําดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�กับบุคลิกภาพของ
ผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว0า  บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�
กับบุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี  ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว�  อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ท้ัง 2 ตราสินค�า  โดยตราสินค�าอีทูดี้ เฮ�าส� (Etude house)  มีค0าความสัมพันธ�ในระดับ
ปานกลาง   ส0วนตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มีค0าความสัมพันธ�ในระดับตํ่า 

สมมติฐานท่ี 2 บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตรา
สินค�าเครื่องสําอางเกาหลีของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว0า  บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�
กับความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี  ตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว�อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ัง 2 ตราสินค�า   โดยตราสินค�าอีทูด้ี เฮ�าส� (Etude 
house) มีค0าความสัมพันธ�ในระดับตํ่า ส0วนตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มีค0าความสัมพันธ�ในระดับ
ปานกลาง 

สมมติฐานท่ี 3 บุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�กับความภักดี
ต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว0า  บุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลีมี
ความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีของผู�บริโภคท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลี  
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว�  อย0างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01  ท้ัง 2 ตราสินค�า  โดยท้ังตราสินค�าอีทูด้ี เฮ�าส� 
(Etude house)  และตราสินค�าสกินฟู�ด (Skinfood) มีค0าความสัมพันธ�ในระดับตํ่าท้ัง 2 ตราสินค�า 
อภิปรายผล 

ตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีอีทูด้ี เฮ�าส� (Etude house) และสกินฟู�ด (Skinfood) มีการ
กําหนดบุคลิกภาพตามแนวคิดของตราสินค�าและคํานึงให�สอดคล�องกับบุคลิกภาพของกลุ0มเป�าหมาย 
สอดคล�องกับแนวคิดการสร�างบุคลิกภาพตราสินค�าของ Temporal (2000) ท่ีกล0าวว0าการกําหนด
บุคลิกภาพตราสินค�าต�องคํานึงให�สอดคล�องกับบุคลิกภาพของกลุ0มเป�าหมายท่ีกําหนดไว� และเม่ือ
เทียบคุณลักษณะกับมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินค�าของ Aaker, J (1997) แล�ว  ตราสินค�าอีทูด้ี เฮ�าส� 
(Etude house) มีบุคลิกภาพอยู0ในกลุ0มบุคลิกภาพแบบต่ืนเต�น (Excitement) ส0วนตราสินค�าสกินฟู�ด 
(Skinfood) มีบุคลิกภาพในกลุ0มบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) 

บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�กับบุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�
เครื่องสําอางเกาหลีในเชิงบวก อธิบายได�ตามแนวคิดของ Aaker, D. A. (1996) กล0าวว0า  บุคลิกภาพ
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ตราสินค�ากับบุคลิกภาพของผู�บริโภคท่ีใช�ตราสินค�าจะมีความใกล�เคียงกัน  ซ่ึงผู�บริโภคเลือกใช�สินค�า
เพ่ือเป�นการบ0งบอกอัตลักษณ�ตนเอง (Self-identity) และตราสินค�ายังเป�นเครื่องยืนยันตัวตนของ
ผู�บริโภคต0อสังคม กล0าวคือ  ผู�บริโภคชื่นชอบท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ�และตราสินค�าท่ีสะท�อนบุคลิกภาพของ
ตนเองมากท่ีสุด ผลการวิจัยนี้สอดคล�องกับงานวิจัยของ Lin (2010) ท่ีศึกษาบุคลิกภาพผู�บริโภค  
บุคลิกภาพตราสินค�า  และความภักดีต0อตราสินค�าในกลุ0มผู� ซ้ือของเล0นและวีดีโอเกมส�  ซ่ึงพบว0า
บุคลิกภาพผู�บริโภคมีความสัมพันธ�กับบุคลิกภาพตราสินค�า  งานวิจัยของ นนทกร ศาลิคุปต (2550) 
ได�ศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพตราสินค�ากับบุคลิกภาพของผู�บริโภค กับกลุ0มตัวอย0างผู�ท่ีใช�
ตราสินค�าและผู�ท่ีไม0ใช�ตราสินค�า  พบว0า  บุคลิกภาพตราสินค�ามีความสัมพันธ�กับบุคลิกภาพของ
ผู�บริโภคท่ีใช�ตราสินค�า  มากกว0าผู�บริโภคท่ีไม0ใช�ตราสินค�า  งานวิจัยของพรทิพย� เลือดจีน (2544) 
ศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพผู�บริโภคและบุคลิกภาพตราสินค�า  ในสินค�าท่ีใช�การไตร0ตรอง
ซ้ือ คือ รถยนต� และสินค�าท่ีใช�ความรู�สึกซ้ือ คือ น้ําอัดลม  พบว0า บุคลิกภาพของผู�บริโภคมี
ความสัมพันธ�กับบุคลิกภาพตราสินค�าในเชิงบวก  และส0วนงานวิจัยของ พัชรินทร� เทอดวงศ�วรกุล 
(2555) ท่ีศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพผู�บริโภคกับบุคลิกภาพตราสินค�า  ของตราสินค�า 
Apple และตราสินค�า Acer  พบว0าบุคลิกภาพผู�บริโภคมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับบุคลิกภาพตรา
สินค�า 

บุคลิกภาพตราสินค�าเครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตราสินค�า
เครื่องสําอางเกาหลี ในเชิงบวก อธิบายได�ตามแนวคิดของ Aaker, D. A. (1996) ท่ีกล0าวว0า  
บุคลิกภาพตราสินค�าสามารถทําให�ผู�บริโภครู�สึกเหมือนตราสินค�านั้นเป�นเพ่ือนของตนเอง  โดยตรา
สินค�าต�องใช�การสื่อสารท่ีแสดงให�เห็นว0าตราสินค�ากําลังพูดคุยกับผู�บริโภค  ผู�บริโภคจะมีความสัมพันธ�
ท่ีดีกับตราสินค�า  และเป�นสิ่งท่ีเสริมสร�างให�เกิดความภักดีต0อตราสินค�า  ซ่ึงท้ัง 2 ตราสินค�าใช�สื่อ
สังคมออนไลน�ในการสื่อสารกับกลุ0มเป�าหมาย  และผลการวิจัยนี้สอดคล�องกับงานวิจัยของ Lin 
(2010) ท่ีศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพตราสินค�ากับความภักดีต0อตราสินค�า  โดยพบว0า
บุคลิกภาพตราสินค�ามีความสัมพันธ�ในเชิงบวกกับความภักดีต0อตราสินค�า  ท้ังในกลุ0มตราสินค�าของ
เล0นและวีดีโอเกมส�  ส0วนงานวิจัยของ Chung และ Park (2017) ได�ศึกษาความสัมพันธ�ระหว0าง
บุคลิกภาพตราสินค�ากับความภักดีต0อตราสินค�าของผู�ใช�โทรศัพท�มือถือ พบว0าบุคลิกภาพตราสินค�ามี
ความสัมพันธ�ในเชิงบวกกับความภักดีต0อตราสินค�า  และพัชรินทร� เทอดวงศ�วรกุล (2555) ได�ศึกษา
ความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพตราสินค�ากับความภักดีต0อตราสินค�าซ่ึงผลการศึกษาพบว0าบุคลิกภาพ
ตราสินค�าในมุมมองของผู�บริโภคมีความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตราสินค�าคอมพิวเตอร�โน�ตบุ�กของ
กลุ0มผู�ใช�ตราสินค�า Acer และ Apple    

บุคลิกภาพผู�ใช�เครื่องสําอางเกาหลีมีความสัมพันธ�กับความภักดีต0อตราสินค�าเครื่องสําอาง
เกาหลีในเชิงบวก สอดคล�องกับงานวิจัยของผลการวิจัยของพัชรินทร� เทอดวงศ�วรกุล (2555) ท่ีศึกษา
ความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพผู�บริโภคกับความภักดีต0อตราสินค�า  ซ่ึงผลการวิจัยพบว0าบุคลิกภาพ
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ผู�บริโภคมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับความภักดีต0อตราสินค�าคอมพิวเตอร�โน�ตบุ�ก Acer และ Apple  
และงานวิจัยของ Lin (2010) ท่ีศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างบุคลิกภาพตราผู�บริโภค  บุคลิกภาพตรา
สินค�า  ความภักดีต0อตราสินค�าของผู�ซ้ือของเล0นและวีดีโอเกมส�  ซ่ึงผลการวิจัยระบุว0า  บุคลิกภาพ
ของผู�บริโภคมีความสัมพันธ�ในเชิงบวกกับความภักดีต0อตราสินค�า  ซ่ึง Lin ได�กล0าวเสริมว0าการท่ี
บุคลิกภาพของผู�บริโภคมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับความภักดีต0อตราสินค�าอาจข้ึนอยู0กับประเภทของ
สินค�าของตราสินค�านั้นสนองต0อรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู�บริโภค  เช0น ผู�บริโภคท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัวจะมีความภักดีต0อตราสินค�าของเล0นและวีดีโอเกมส�มากกว0า ผู�บริโภคท่ีมีบุคลิกภาพชอบ
กิจกรรมกลางแจ�ง อย0างไรก็ตาม Schiffman & Kanuk (2004) กล0าวว0า การคาดเดาความภักดีต0อ
ตราสินค�าจากบุคลิกภาพของผู�บริโภคเป�นเรื่องท่ียาก  เพราะนอกจากบุคลิกภาพของผู�บริโภคแล�วยัง
ต�องพิจารณาถึงประเภทของสินค�านั้นด�วย  

 
สรุปและข?อเสนอแนะ 

สรุป 
บุคลิกภาพตราสินค�าช0วยสร�างเอกลักษณ�ให�กับตราสินค�า  สร�างทัศนคติท่ีดีของผู�บริโภคต0อ

ตราสินค�า  เป�นแนวทางในการออกแบบการสื่อสารของตราสินค�าให�สามารถเข�าถึงกลุ0มเป�าหมาย
อย0างมีประสิทธิภาพ  และทําให�ผู�บริโภคเกิดความภักดีต0อตราสินค�า  ส0วนผู�บริโภคนั้นจะเลือกซ้ือ
เลือกใช�ตราสินค�าท่ีสอดคล�องกับบุคลิกภาพของตนเอง  มากกว0าตราสินค�าท่ีมีบุคลิกภาพไม0สอดคล�อง
กับบุคลิกภาพของตนเอง  หรือเลือกตราสินค�าท่ีช0วยเสริมสร�างบุคลิกภาพแบบท่ีตนเองอยากจะเป�น   
 
ข?อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต�อไป 
 1.อาจศึกษาในเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life style) ของกลุ0มตัวอย0าง  เนื่องจากกลุ0ม
ตัวอย0างท่ีใช�เครื่องสําอางเกาหลีอาจมีแนวโน�มในการรับสื่อจาเกาหลี  หรือมีความชื่นชอบ  สนใจ
เก่ียวกับสื่อบันเทิงของเกาหลีใต� 
 2.อาจศึกษาในตราสินค�าเครื่องสําอางท่ี มีการวางตําแหน0งต0างกัน เช0น  ตราสินค�า
เครื่องสําอางระดับบน  กับตราสินค�าเครื่องสําอางระดับกลาง  หรือตราสินค�าเครื่องสําอางท่ีมีประเทศ
ต�นกําเนิดท่ีต0างกัน   
ข?อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต7ใช? 
 ผู�บริโภคจะรับรู�ถึงบุคลิกภาพตราสินค�าได�จากองค�ประกอบท่ีเก่ียวข�องและไม0เก่ียวข�องกับ
สินค�า  โดยบรรจุภัณฑ�ของสินค�าเป�นองค�ประกอบท่ีเก่ียวข�องกับสินค�าท่ีสามารถสื่อถึงบุคลิกภาพของ
ตราสินค�าได�มากท่ีสุด  เจ�าของตราสินค�าเครื่องสําอางจึงต�องให�ความสําคัญกับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ�  และควรออกแบบให�สอดคล�องกับบุคลิกภาพตราสินค�า   
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 สําหรับสื่อสังคมออนไลน�เป�นช0องทางการสื่อสารท่ีตราสินค�านิยมใช�ในป.จจุบัน  และเป�น
ช0องทางท่ีตราสินค�าสามารถใช�สร�างบุคลิกภาพตราสินค�าได�  และสําหรับตราสินค�าท่ีต�องการเข�าถึง
กลุ0มเป�าหมาย  ควรสร�างบุคลิกภาพตราสินค�าให�มีความเป�นเพ่ือนกับผู�บริโภค  เช0นมีความเป�นกันเอง  
อัธยาศัยดี  เป�นมิตร  หรือใช�สื่อสังคมออนไลน�แสดงออกถึงความชอบความสนใจในลักษณะเดียวกัน
กับกลุ0มเป�าหมาย  ท้ังนี้เม่ือกลุ0มเป�าหมายเกิดการรับรู�ถึงความเป�นเพ่ือนจากตราสินค�า  ผู�บริโภคจะ
เป�ดใจยอมรับตราสินค�ามากข่ึน 
 ตราสินค�าเครื่องสําอางในป.จจุบันนิยมทําการโฆษณาผ0านบิวต้ี บล็อกเกอร� (Beauty 
blogger) ซ่ึงตราสินค�าไม0ควรเลือกบิวต้ี บล็อกเกอร� (Beauty blogger) แค0จากยอดจํานวนผู�ติดตาม  
แต0ต�องพิจารณาเลือกผู� ท่ี มีบุคลิกภาพสอดคล�องกับบุคลิกภาพตราสินค�า  และมีบุคลิกภาพท่ี
สอดคล�องกับกลุ0มเป�าหมาย  ท่ีสําคัญคือต�องเป�นผู�ท่ีมีความรู�ความชํานาญในเรื่องของการแต0งหน�า
และความสวยความงาม  บุคลิกภาพของบิวต้ี บล็อกเกอร� (Beauty blogger) สามารถสะท�อน
บุคลิกภาพของตราสินค�าได�เช0นกัน 
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การประชาสัมพันธ& และทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต�อตลาดนัดป7อปอัพ 

MARKETING COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS STRATEGIES OF POP UP 
MARKET, CONSUMER’S EXPOSURE AND ATTITUDE TOWARD POP UP MARKET 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�  (1)เพ่ือศึกษากลยุทธ�การสื่อสารการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ�ของตลาดนัดป¥อปอัพ (2)เพ่ือศึกษาการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�และทัศนคติ
ของผู�บริโภคท่ีมีต0อตลาดนัดป¥อปอัพ (3)เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ�ระหว0างการเป�ดรับข0าวสารการ
ประชาสัมพันธ�และทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต0อตลาดนัดป¥อปอัพ โดยใช�แนวทางการวิจัยแบบคุณภาพ
ศึกษากลยุทธ�การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ�ของตลาดนัดท่ีเป�นท่ีนิยม 2 แห0ง คือ เดอะ
เกรทเอ�าท�ดอร�มาร�เก็ต และ อาร�ตบ�อกซ� ด�วยการสัมภาษณ�เชิงลึกผูจัดตลาดนัดป¥อปอัพจํานวน 2 
ท0านและนักการตลาดจํานวน 1 ท0าน และใช�แบบสอบถามออนไลน�จํานวนท้ังหมด 400 ชุด แบ0งเป�น
ตลาดนัดป¥อปอัพเดอะเกรทเอ�าท�ดอร� จํานวน 200 ชุดและตลาดนัดป¥อปอัพอาร�ตบ�อกซ�จํานวน 200 
ชุด เพ่ือศึกษาถึงการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�และทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต0อตลาดนัดป¥อป
อัพ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�และทัศนคติของผู�บริโภค
ท่ีมีต0อตลาดนัดป¥อปอัพ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว0า (1)ตลาดนัดป¥อปอัพท้ังสองแห0งเลือกใช�เพียงสื่อใหม0ในการ
ประชาสัมพันธ�ข0าวสาร (2)ตลาดนัดป¥อปอัพท้ังสองแห0งมีการกําหนดกลยุทธ�ในการสื่อสารการตลาด
ไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการกําหนดรูปแบบและเอกลักษณ� หลักการเลือกสถานท่ี กําหนด
ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ� การกําหนดเครื่องมือในการสื่อสาร และการร0วมมือกับองค�กรท่ี
สนับสนุน  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว0า โดยภาพรวมการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�ของตลาด
นัดป¥อปอัพพบเห็นข0าวสารผ0านทางเฟซบุ�กแฟนเพจและการสื่อสารแบบปากต0อปากในระดับนานๆ
ครั้ง และมีทัศนคติโดยรวมอยู0ในระดับมาก ผู�บริโภคลักษณะทางประชากรท่ีแตกต0างกันจะมีการ
เป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�ท่ีแตกต0างกัน และผู�บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาและรายได�ท่ีแตกต0าง
กัน จะมีทัศนคติต0อตลาดนัดป¥อปอัพแตกต0างกัน และการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�มี
ความสัมพันธ�กับทัศนคติของผู�บริโภคต0อตลาดนัดป¥อปอัพ 
คําสําคัญ  กลยุทธ� การสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ� การเป�ดรับข0าวสาร ทัศนคติของ
ผู�บริโภค ตลาดนัดป¥อปอัพ 
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Abstract 
 The purpose of this research is to (1) to study the marketing 
communication strategies and public relations of the pop-up market. (2) To study 
consumer exposure, public relations, and consumer attitudes towards the pop-up 
market. (3) To study the relationship between exposure, public relations, and 
consumer attitudes toward the pop-up market. Using quality research methods, 
strategies, communication, marketing and public relations of two popular fleets, The 
Great Outdoors and Art Box, with in-depth interviews, the number of popup 
marketers. 2 persons and 1 marketer and 400 online questionnaires. 
 The results of qualitative research showed that (1) Both pop-ups have used 
only new media to promote news. (2) Both pop-ups have the same marketing 
communication strategy. With style and identity. Location selection Set time for 
public relations. Defining communication tools and cooperation with supporting 
organizations.  
 The results of Quantitative research found that Overall, exposure to 
publicity in the pop-up market has seen the news through Facebook, Facebook fan 
page and word-of-mouth. And overall attitudes were at a high level. Different 
demographic characteristics will have different exposure to publicity. And consumers 
with different education levels and incomes. There will be different attitude towards 
the popup market. And public relations exposure is correlated with consumer 
attitudes towards the pop-up market. 
Keywords  Strategy, Marketing communication, Public relations, Exposure, 
Attitude, Pop-up market 
บทนํา 

 ป.จจุบันความต�องการและพฤติกรรมของผู�บริโภคโดยเฉพาะกลุ0มวัยรุ0นและวัยทํางานต0อ
สินค�าอุปโภคบริโภคเกิดความเปลี่ยนแปลงไป มีการเลือกซ้ือและใช�สินค�าท่ีคํานึงถึงภาพลักษณ�และ
รูปแบบการใช�ชีวิต เพ่ือสะท�อนความเป�นตัวตนมากกว0าการเลือกใช�จากคุณประโยชน�ของสินค�าเป�น
สําคัญ  นอกจากนั้นผู�บริโภคกลุ0มนี้ยังชื่นชอบความแปลกใหม0และความแตกต0าง ไม0ว0าจะเป�นเรื่องของ
การพัฒนาสินค�า รูปแบบสินค�าท่ีแปลกใหม0 รวมไปถึงช0องทางการจัดจําหน0ายสินค�า จากเดิมท่ีเม่ือ
ต�องการเลือกดูหรือซ้ือสินค�านั้นจําเป�นต�องไปท่ีร�านค�าเท0านั้น ต0อมาได�มีการพัฒนามาเป�นการ
จําหน0ายอีกรูปแบบท่ีเป�ดเพียงครั้งคราว โดยการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือจัดจําหน0ายสินค�าอุปโภคบริโภคท่ีมีความ
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เฉพาะกลุ0มมากข้ึน หรือท่ีเรียกว0า “ตลาดนัด (Pop up market)” ซ่ึงเป�นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคท่ีชอบเลือกดูสินค�าผ0านช0องทางออนไลน� เพ่ือให�ได�พบเห็นสินค�า
จริง ซ่ึงส0วนใหญ0มักเป�นในรูปแบบสินค�าไลฟ§สไตล�(Lifestyle) ซ่ึงกําลังเป�นท่ีนิยมเป�นอย0างมากใน
ป.จจุบัน 

ตลาดนัดรูปแบบใหม0นี้ อาจมีชื่อเรียกแตกต0างกันไป เช0น ตลาดนัดป¥อปอัพ ฟลี มาร�เก็ต(Flea 
market) หรือ ตลาดอีเว�นท� เป�นต�น แต0อย0างไรก็ตามรูปแบบการจัดงานจะมีลักษณะคล�ายกัน คือเป�น
การรวบรวมเอาสินค�าหลากหลายชนิดมาไว�ในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 
วัน ในช0วงวันศุกร�ถึงวันอาทิตย� และในการจัดงานแต0ละครั้งจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต�และสถานท่ีจัดงานให�
ไม0ซํ้ากัน เช0น บางตลาดนัดป¥อปอัพจะใช�คอนเซ็ปต�สําหรับธุรกิจสินค�ารักษ�โลก หรือมีการจัดคอนเสิร�ต
และกิจกรรมอ่ืนๆควบคู0ในงานด�วย รวมถึงอาจมีการเชิญธุรกิจของผู�มีชื่อเสียง คนดังเข�าร0วมงาน เพ่ือ
เป�นการดึงดูดให�มีผู�สนใจมากข้ึน และท่ีสําคัญตลาดนัดป¥อปอัพในประเทศไทยยังเป�นแหล0งรวมสินค�า
แบรนด�ไทยของคนรุ0นใหม0ท่ีผลิตและออกแบบเอง ซ่ึงจะเน�นเป�นสินค�าท่ีมีคุณภาพและแบบท่ี
เฉพาะตัวท่ีไม0ซํ้าใคร (SME Thailand, 2014)  
วัตถุประสงค7การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากลยุทธ�การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ� ของตลาดนัดป¥อปอัพ 
2. เพ่ือศึกษาการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�และทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต0อตลาดนัด 
ป¥อปอัพ  
3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ�ระหว0างการประชาสัมพันธ�และทัศนคติท่ีมีต0อตลาดนัดป¥อปอัพของ

ผู�บริโภค 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ�ตลาดนัดป¥อปอัพ การ
เป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�และทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต0อตลาดนัดป¥อปอัพ  ”ได�แบ0งการวิจัย
เป�น 2 ส0วน กล0าวคือ ในส0วนแรกเป�น การศึกษากลยุทธ�การประชาสัมพันธ�ของตลาดนัดป¥อปอัพ โดย

วิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก )In-depth Interview( กับผู�จัดตลาดนัดป¥อปอัพท่ีเก่ียวข�องในการ
วางแผนกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� รูปแบบและเอกลักษณ�ของตลาดนัดป¥อปอัพ ท่ีละ 1 ท0าน รวม
เป�น  2 ท0านและนักการตลาดจากมุมมองภายนอกธุรกิจการจัดตลาดนัดป¥อปอัพ 1ท0าน รวมท้ังสิ้น
จํานวน 3 ท0าน โดยทําการเก็บข�อมูลในช0วงเดือนธันวาคม พ .ศ.  2559 ถึง มกราคม พ .ศ . 2560 ส0วนท่ี
สอง เป�นการศึกษาการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ� และทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต0อตลาดนัดป¥
อปอัพ เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ)Quantitative Study (โดยวิธีการสํารวจ  ) Survey Research( แบบ
วัดครั้งเดียว  ) One-shot Descriptive study (โดยใช�วิธีการเก็บแบบสอบถามออนไลน� )Online 
Questionnaire (เป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม โดยตลาดนัดป¥อปอัพเดอะเกรทเอ�าท�ดอร�มาร�เก็ต 
)The Great Outdoor Market( จํานวน 200 ชุด และตลาดนัดป¥อปอัพอาร�ตบอกซ� )Artbox( 
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จํานวน 200 ชุด เช0นกัน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท้ังสิ้น 400 ชุด และประมวลข�อมูลโดยการใช�
โป รแกรมคอม พิว เตอร�สํ า เร็ จ รูป  SPSS )Statistical Package for the Social Science (for 
WINDOWS 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเชิงคุณภาพในประเด็นกลยุทธ�การสื่อสารและการประชาสัมพันธ�ตลาดนัดป¥อป
อัพ พบว0า มีทิศทางในการกําหนดกลยุทธ�และการประชาสัมพันธ�ไปในแนวทางเดียวกัน ดังต0อไปนี้  

1. ประวัติความเป�นมาของตลาดนัดป¥อปอัพ ตลาดนัดป¥อปอัพเดอะเกรทเอ�าท�ดอร�มาร�เก็ต(The 
great outdoor market) และตลาดนัดป¥อปอัพอาร�ตบ�อกซ� (Artbox) ท้ังสองแห0ง เริ่มจัดข้ึนในช0วงป@ 
พ.ศ.2557- 2558 โดยเกิดข้ึนจากแนวคิดของกลุ0มวัยรุ0นท่ีมีความคิดสร�างสรรค� และเห็นว0าในช0วงเวลา
นั้นยังไม0มีตลาดนัดท่ีมีคอนเซ็ปต�หรือแนวคิดในการจัดงานท่ีมีเอกลักษณ�ท่ีเด0นชัด รวมถึงอยากสร�าง
พ้ืนท่ีสาธารณะ (public space) ท่ีเข�าใจไลฟ§สไตล� (lifestyle) แบบคนเมือง ซ่ึงจะเป�นสถานท่ีท่ีรวม
สินค�าประเภทเสื้อผ�า แฟชั่น งานศิลปะ และอาหารท่ีมีความแปลกใหม0  

2. การกําหนดกลุ0มเป�าหมาย ตลาดนัดป¥อปอัพเดอะเกรทเอ�าท�ดอร�มาร�เก็ต มีกลุ0มผู�บริโภคและ
กลุ0มผู�เช0าร�านเป�าหมายหลัก คือ กลุ0มคนท่ีสนใจสินค�าท่ีเน�นด�านการออกแบบ (design) ส0วนตลาด
นัดป¥อปอัพอาร�ตบ�อกซ� คือกลุ0มวัยรุ0นตอนต�นถึงตอนปลาย ท่ีมีอายุต้ังแต0 18-26 ป@ เพราะว0าเป�นช0วง
อายุท่ียังติดตามกระแส และมีความคิดสร�างสรรค�ใหม0ๆ และชาวต0างชาติท่ีมาท0องเท่ียวในประเทศไทย 

3. การกําหนดกลยุทธ�ในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ�รูปแบบและเอกลักษณ�         
3.1) รูปแบบและเอกลักษณ� ตลาดนัดป¥อปอัพท้ังสองแห0งมีรูปแบบโดยรวมท่ีคล�ายกัน คือ เป�นงานท่ี
จัดแสดงและจําหน0ายสินค�าประเภทต0างๆ ในรูปแบบไลฟ§สไตล� (lifestyle) ของคนเมืองท่ีทันสมัย มี
แนวคิด (Concept) ในการจัดงานแต0ละครั้งแตกต0างกัน โดยประกอบไปด�วยร�านประเภทแฟชั่น 
ศิลปะ ดนตรี และอาหาร ซ่ึงทุกๆร�านจะนําเสนอสินค�าท่ีแปลกใหม0และมีเอกลักษณ�เป�นของตนเอง  
3.2) การเลือกสถานท่ีจัดงาน ตลาดนัดป¥อปอัพท้ังสองแห0งมีหลักสําคัญในการเลือกสถานท่ีจัดงาน คือ 
สถานท่ีจัดงานจะต�องอยู0ในตัวเมืองของกรุงเทพมหานครท่ีการคมมนาคมสะดวก และมีท่ีจอดรถท่ี
รองรับท้ังกลุ0มผู�เช0าร�านค�าและกลุ0มผู�บริโภค หรืออยู0ใกล�กับรถไฟฟ�า หรือเป�นพ้ืนท่ีท่ียังไม0ค0อยเป�นท่ี
รู�จัก (Hidden space) 
3.3) การเลือกใช�สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ� ตลาดนัดป¥อปอัพท้ังสองแห0ง เลือกใช�สื่อใหม0เป�นหลัก 
ได�แก0 สื่อออนไลน� ประกอบไปด�วย เฟซบุ�กแฟนเพจ อินสตาแกรม ยูทูบ การเขียนประชาสัมพันธ�จาก
สํานักข0าวฝ�ายออนไลน� การเขียนประชาสัมพันธ�จากผู�ทรงอิทธิพลบนสื่องสังคมออนไลน� และมีการใช�
การสื่อสารแบบปากต0อปาก 
3.4) ระยะเวลาท่ีใช�ในการประชาสัมพันธ� ตลาดนัดป¥อปอัพมีหลักการในการประชาสัมพันธ�จะเริ่ม
ดําเนินการก0อนจะเริ่มจัดงานเป�นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน โดยประชาสัมพันธ�ผ0านสื่อออนไลน�
และโซเชียลมีเดียต0าง ๆ 
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3.5) การจัดกิจกรรมทางการตลาด ตลาดนัดป¥อปอัพท้ังสองแห0งมีการใช�กิจกรรมทางการตลาด ได�แก0 
กิจกรรมด�านศิลปะ และกิจกรรมด�านดนตรี เช0น การวาดภาพเหมือน และ การจัดคอนเสิร�ต 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่องการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�ของตลาดนัดป¥อปอัพ
พบว0า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0ไม0ติดตามข0าวสารผ0านแฟนเพจเฟซบุ�กและอินสตาแกรมกลุ0มตัวอย0างไม0
เคยพบเห็นการประชาสัมพันธ�ตลาดนัดป¥อปอัพผ0านสื่อเว็บไซด�สาธารณะ สื่อบล็อกสาธารณะ (Blog) 
และสื่อโซเชียลมีเดียของร�านค�าท่ีจะมาจําหน0ายภายในงาน  ความถ่ีในเป�ดรับข0าวสารของตลาด The 
great outdoor market โดยภาพรวมอยู0ในระดับนานๆครั้ง โดยเป�ดรับข0าวสารจากแหล0งสื่อบุคคล 
(เพ่ือน,แฟน,สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล�ชิด)  

ผลวิเคราะห�ทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต0อตลาดนัดป¥อปอัพ พบว0ากลุ0มตัวอย0างมี (1)ทัศนคติ
เก่ียวกับตลาดนัดป¥อปอัพ ด�านสถานท่ีจัดงาน โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก (2)ช0วงเวลาในการจัด
ตลาดนัดป¥อปอัพ (16.00-22.00 น.) มีความเหมาะสมดี (3)ด�านร�านค�าประเภทเสื้อผ�าแฟชั่นภายใน
งาน โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก (4)การจําหน0ายเสื้อผ�าท่ีมีคุณภาพ ด�านร�านค�าประเภทสินค�าไลฟ§
สไตล� (Lifestyle) ภายในงาน โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก (5)การจําหน0ายสินค�าไลฟ§สไตล�ท่ีสวยงาม 
น0ารัก ด�านร�านค�าประเภทอาหารและเครื่องด่ืมภายในงาน โดยภาพรวมอยู0 ในระดับมาก 
(6)ร�านอาหารภายในตลาดนัดป¥อปอัพ มีหน�าตาน0ารับประทาน และกลุ0มตัวอย0างมีความเห็นเก่ียวกับ
ความรู�สึกพึงพอใจต0อการจัดงานตลาดนัดป¥อปอัพ market โดยภาพรวมอยู0ในระดับมาก และ(6)การ
เป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�ของตลาดนัดป¥อปอัพ มีความสัมพันธ�กับทัศนคติของผู�บริโภคต0อ
ตลาดนัดป¥อปอัพ 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ�การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ�ของตลาดนัดป¥อป

อัพ อภิปรายได�ว0ากลยุทธ�การเลือกใช�สื่อใหม0 และกลยุทธ�การตลาดกับการเลือกใช�เครือข0ายสังคม
ออนไลน� (Social Networking) ในการประชาสัมพันธ� เนื่องจากตลาดนัดป¥อปอัพมีการเลือกใช�
เครื่องมือสื่อสารประเภทสื่อออนไลน�เป�นสื่อหลักในการประชาสัมพันธ� ซ่ึงมีความสอดคล�องกับ ธีรยุส 
วัฒนาศุภโชค (2551) ได�กล0าวถึง ป.จจัยท่ีทําให�สื่อใหม0มีอิทธิพลในการสื่อสารมากข้ึน ได�แก0 ป.จจัย
ด�านความพร�อมของกลุ0มเป�าหมาย ซ่ึงประกอบไปด�วย พฤติกรรมท่ีมีการใช�อินเทอร�เน็ตมากข้ึน เด็ก
รุ0นใหม0มีการสร�างเครือข0ายในสังคมออนไลน�เป�นของตนเองมากข้ึน สามารถเข�าถึงเครือข0ายสังคม
ออนไลน�ได�มากยิ่งข้ึน สอดคล�องกับ สุมาลี สังข�ศรี และคณะ (2548) ศึกษาเรื่อง การจัดการการ
เรียนรู�ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ�  พบว0า การประชาสัมพันธ�ท่ีดีควรมีการเข�าถึงกลุ0มเป�าหมายโดยตรง 
เช0น การประชาสัมพันธ�ถึงตัว ซ่ึงสื่อใหม0สามารถเข�าถึงกลุ0มเป�าหมายได�แบบรายบุคคล สอดคล�องกับ
การศึกษาของ เสกสรร สายสีสด (2549) ท่ีได�กล0าวว0า สื่อใหม0และเครือข0ายสังคมออนไลน�เป�น
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ช0องทางท่ีสามารถติดต0อกันได�อย0างรวดเร็ว เป�นสื่อท่ีสามารถเข�าถึงกลุ0มเป�าหมายได�ตลอด 24 ชั่วโมง 
ให�ข�อมูลได�มากกว0าสื่ออ่ืน ๆ ท้ัง ข�อความ ภาพ และเสียง รวมถึงสามารถสื่อสารได�กว�างขวางท่ัวโลก 

 กลยุทธ�ของการสื่อสารแบบปากต0อปาก ตลาดนัดป¥อปอัพมีการสื่อสารในลักษณะของการ
สื่อสารแบบปากต0อปาก ในการบอกต0อของกลุ0มผู�บริโภคและกลุ0มผู�เช0าร�านค�า ซ่ึงเป�นการพูดถึงใน
ข�อดีของตลาดนัดป¥อปอัพแต0ละแห0งในลักษณะการเชิญชวนให�มาร0วมงาน ซ่ึงสอดคล�องกับ 
Willmshurst (1990) ได�กล0าวว0าการสื่อสารแบบปากต0อปาก เป�นการรวบรวมการใช�สื่อหลากหลาย
ชนิดเพ่ือประยุกต�ใช�เข�าด�วยกัน เช0น การสร�างกระแสเพ่ือให�กลุ0มผู�บริโภคบอกต0อกันเอง (Buzz 
Marketing) การสร�างกระแสให�บอกต0อกันผ0านทางอินเทอร�เน็ต (Viral Marketing) หรือการสร�าง
กระแสผ0านสังคมท�องถ่ินหรือรากหญ�า (Grassroots Marketing) เพราะอิทธิพลของการทํางาน
ร0วมกันของสื่อบุคคล (Influencer) และเครือข0ายสังคมออนไลน�  (Social Media Marketing) 
สามารถเพ่ิมคุณค0าให�กับข�อมูลข0าวสารได�เป�นอย0างดี 

 จากผลการวิจัยสรุปได�ว0าการเป�ดรับของตลาดนัดป¥อปอัพพบว0า ผู�บริโภคท่ีมีอายุ
และรายได� แตกต0างกัน จะมีการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�แตกต0างกัน เนื่องจากกลุ0มผู�บริโภค
ท่ีมีอายุแตกต0างกัน ย0อมมีการเป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�จากเฟซบุ�กแฟนเพจของตลาดนัดป¥
อปอัพอาร�ตบ�อกซ�ท่ีแตกต0างกัน ตามท่ี Willan D. Brook (1971) ได�กล0าวว0าอายุของผู�รับสารเป�นผล
ท่ีทําให�ความคิด และพฤติกรรมการเป�ดรับข�อมูลข0าวสารแตกต0างกัน โดยผู�ท่ีมีอายุมากกว0ามักเป�ดรับ
ข0าวสารการต0าง ๆ เพ่ือใช�ในลักษณะของการค�นคว�าและหาข�อมูลข0าวสาร ในขณะท่ีวัยหนุ0มสาวจะมี
การเป�ดรับสารเพ่ือความบันเทิงมากกว0าผู�ท่ีมีอายุมากกว0า กลุ0มผู�บริโภคท่ีมีรายได�แตกต0างกัน มีการ
เป�ดรับข0าวสารการประชาสัมพันธ�แตกต0างกัน ดังท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2538) กล0าวว0า รายได�มี
ความสําคัญต0อผู�รับสารโดยผู�ท่ีมีรายได�มาก จะมีโอกาสในการเข�าถึงเทคโนโลยีและข0าวสารการ
ประชาสัมพันธ�ต0าง ๆ ได�มากกว0าผู� ท่ีมีรายได�น�อย และมักใช�สื่อในการแสวงหาข�อมูลข0าวสารท่ี
เคร0งเครียดกว0า เช0น ข0าวสารบ�านเมือง ป.ญหาสังคมเศรษฐกิจ หรือบทบรรณาธิการต0าง ๆ 

ตลาดนัดป¥อปอัพท้ังสองแห0ง มีทัศนคติท่ีแตกต0างกัน  โดยตลาดนัดป¥อปอัพอาร�ตบ�อกซ� จากผลการ

พิสูจน�สมมติฐานพบว0า ผู�บริโภคท่ีมีพบว0าระดับการศึกษา และรายได�ของกลุ0มตัวอย0างท่ีแตกต0างกันมี

ทัศนคติต0อตลาดนัดป¥อปอัปท่ีแตกต0างกัน สอดคล�องกับ Burgoon (อ�างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน) ได�

กล0าวว0า ระดับการศึกษามีผลต0อทัศนคติของผู�บริโภคท่ีแตกต0างกัน เนื่องจากระดับการศึกษาท่ี

แตกต0างกันจะส0งผลระดับความรู� สํานึกคิด และอุดมการณ�ท่ีแตกต0างกันออกไป ผู�ท่ีมีระดับการศึกษา

สูงกว0าจะเข�าใจในเรื่องราวต0างๆได�ดีกว0า เชื่อถือสิ่งต0างๆค0อยข�างยาก และวิเคราะห�ข�อมูลต0างๆ

มากกว0า และรายได�ท่ีแตกต0างกันทําให�ทัศนคติของผู�บริโภคท่ีแตกต0างกัน สอดคล�องกับ ศิริวรรณ เสรี

รัตน� และคณะ (2536) ได�กล0าวว0า เหตุจูงใจในการตัดสินใจใช�บริการซํ้า ๆ มีจุดเริ่มต�นจากป.จจัยการ
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กระตุ�นท่ีเข�ามาในความรู�สึกนึกคิดของผู�บริโภค ซ่ึงความรู�สึกนึกคิดจะมีอิทธิพลในลักษณะต0างๆ จึง

เกิดการตอบสนองออกมาเป�นความพึงพอใจหรือการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคล�องกับ ณัฐศักด์ิ วรวิทยา

นนท� (2556) ท่ีศึกษาเรื่องทัศนคติของผู�บริโภคท่ีมีต0อธุรกิจขายสินค�าและบริการผ0านออนไลน� พบว0า 

ผู�บริโภคท่ีมีรายได�ต0างกัน จะมีทัศนคติต0อธุรกิจขายสินค�าและบริการผ0านสื่อออนไลน�แตกต0างกัน  

ข?อเสนอแนะการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาพบว0าสื่อประชาสัมพันธ�ท่ีทางตลาดนัดป¥อปอัพป¥อปอัพท้ัง 2 แห0ง ได�แก0 

ตลาดนัดป¥อปอัพ The great outdoor market และตลาดนัดป¥อปอัพ Artbox ใช�นั้น ยังไม0สามารถ

เข�าถึงกลุ0มลูกค�าเป�าหมายได� เนื่องจากผลการศึกษาพบว0ากลุ0มตัวอย0างไม0เคยติดตามและไม0เคยพบ

เห็นสื่อประชาสัมพันธ�บางช0องทาง ดังนั้น ทางผู�ประกอบการตลาดนัดป¥อปอัพป¥อปอัพท้ังตลาดนัดป¥

อปอัพ The great outdoor market และตลาดนัดป¥อปอัพ Artbox จึงควรทําการปรับปรุงสื่อ

ประชาสัมพันธ�และกําหนดกลยุทธ�ในการประชาสัมพันธ�เพ่ิมเติม 

2 . จากผลการศึกษาพบว0าทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ0มลูกค�าเป�าหมายท้ังตลาดนัดป¥
อปอัพ The great outdoor market และตลาดนัดป¥อปอัพ Artbox อยู0 ในระดับ ท่ีสู ง ดั งนั้ น
ผู�ประกอบการตลาดนัดป¥อปอัพ The great outdoor market และตลาดนัดป¥อปอัพ Artbox จึงควร
ทําการเพ่ิมกลยุทธ�เพ่ือดึงดูดและรักษาลูกค�าเป�าหมาย 
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กระบวนการส่ือสารเพ่ือการรณรงค&บริจาคสเต็มเซลล&ของสภากาชาดไทย 
COMMUNICATION PROCESS FOR STEM CELL DONATION OF 

THAI RED CROSS SOCIETY 

อริสสา สชิวิลเลอร& 
คณะนิเทศศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 

 
บทคัดย�อ 

บทความนี้เป�นการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของสภากาชาดไทยในการสื่อสารเพ่ือประสานความ
ร0วมมือกับภาคีพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนการบริจาคสเต็มเซลล�ในกรณีแคมเปญ “Match4Lara” ด�วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช�เทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห�
เอกสาร (Documentary Analysis) เพ่ือเป�นฐานข�อมูลในการประกอบสร�างคําถามในการสัมภาษณ� 
รวมถึงการใช�กระบวนการตรวจสอบสามเส�า (Triangulation) เพ่ือใช�พิสูจน�ข�อมูลท่ีนํามาศึกษา  

ผลการศึกษาพบว0า ศูนย�บริการโลหิตแห0งชาติ สภากาชาดไทย ถือเป�นผู�มีบทบาทสําคัญใน
การเป�นกลไกให�ความช0วยเหลือแก0ลาร0า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) ท้ังในการเป�นช0องทางในการ
ประชาสัมพันธ� และการประสานความร0วมมือกับภาคีพันธมิตรท้ังในและต0างประเทศ อย0างไรก็ดี เม่ือ
พิจารณาการขอความช0วยเหลือ/ประสานความร0วมมือกับศูนย�บริการโลหิตฯ ของครอบครัวและญาติ
ลาร0าก็ถือเป�นความพยายามในการสร�างพันธมิตรในการสื่อสารรณรงค� เพ่ือให�สามารถไปถึง
กลุ0มเป�าหมายในวงกว�าง และเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช0วยเหลือ และหาสเต็มเซลล�ท่ีสามารถเข�ากันได�
ให�กับลาร0ามากข้ึน อีกท้ัง นอกจากการขอความช0วยเหลือ/ประสานความร0วมมือแล�ว ลาร0าและ
ครอบครัวยังมีการดําเนินการในฐานะนักรณรงค�ด�วยตัวเองอีกด�วย 

 
คําสําคัญ: กระบวนการสื่อสาร, การสื่อสารเพ่ือการรณรงค�, การบริจาคสเต็มเซลล�, สภากาชาดไทย  

 
Abstract 

This article aims to study the role of Thai Red Cross Society as a partnership 
for both Thailand and International countries, to help promote Stem Cell donation 
for the “Match4Lara” campaign. This is a qualitative research paper which conducts 
by In-depth interviews, Document analysis and Triangulation method.  

The result presented that Thai Red Cross Society take an important role in 
order to raise awareness, encourage donators to donate Stem Cell for Lara Casalotti, 
the Stem Cell patient who was famous by her own Online campaign.  
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However, Lara and her family were also the outcomes of how online 
campaign can be so powerful and instead of waiting for helps, Lara and family take 
part as a campaigner and they are successful. 

 
Keyword:  Communication Process, Communication Campaign, Stem Cell Donation, 
Thai Red Cross Society 
 
บทนํา 

ในป@ 2545 ศูนย�บริการโลหิตแห0งชาติ สภากาชาดไทย ได�รับมอบหมายจากแพทยสภาให�
จัดต้ัง “โครงการธนาคารเซลล�ต�นกําเนิดเม็ดโลหิตแห0งชาติ (National Stem Cell Registry)” เพ่ือ
จัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล� (ท่ีไม0ใช0ญาติ) ให�กับผู�ป�วย โดยดําเนินการเป�นศูนย�กลางรณรงค�
ประชาสัมพันธ� รับลงทะเบียนผู�บริจาค ค�นหาผู�บริจาคให�กับผู�ป�วย และเป�นศูนย�ประสานงานระหว0าง
ผู�บริจาคและผู�ป�วย (สเต็มเซลล� ศูนย�บริการโลหิตแห0งชาติ, 2560: ออนไลน�) เนื่องจากการรักษาโรค
ด�วยการปลูกถ0ายสเต็มเซลล�มีความก�าวหน�าและมีการพัฒนาเทคนิคการรักษาเป�นอย0างมาก โดยมี
หลายโรคท่ีสามารถรักษาได�ด�วยการปลูกถ0ายสเต็มเซลล� ซ่ึงสามารถแบ0งออกได�เป�น 2 กลุ0ม คือ (1) 
กลุ0มโรคท่ีไม0ใช0มะเร็ง เช0น โรคโลหิตจางเบต�าธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ�อชนิดรุนแรง โรคภูมิคุ�มกัน
บกพร0องแต0กําเนิด เป�นต�น และ (2) กลุ0มโรคมะเร็ง เช0น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งต0อม
น้ําเหลือง โรคมะเร็งไขกระดูก เป�นต�น ซ่ึงในกลุ0มหลังถือเป�นโรคท่ีมีความรุนแรง และโอกาสท่ีผู�ป�วย
จะมีชีวิตยาวนานมีอยู0น�อยหากไม0ได�รับการรักษาอย0างทันท0วงทีและเหมาะสม ทําให�มีความจําเป�นใน
การค�นหาสเต็มเซลล�เพ่ือทําการปลูกถ0ายในผู�ป�วยโรคมะเร็งกําเริบเพ่ือพยายามทําการรักษาให�หาย 
หรือยืดอายุและคุณภาพชีวิตผู�ป�วยให�นานท่ีสุดเท0าท่ีทําได� แต0อย0างไรก็ดี โอกาสท่ีพ่ีน�อง 1 คนจะมี
เนื้อเยื่อเข�ากับผู�ป�วยได�เท0ากับ 1 ใน 4 เท0านั้น และหากไม0ใช0พ่ีน�องโอกาสท่ีจะมีเนื้อเยื่อเข�ากันได�มี
เพียง 1 ใน 50,000 ถึง 1 ใน 100,000 คนเท0านั้น ดังนั้นในกรณีท่ีผู�ป�วยต�องการใช�เซลล�ต�นกําเนิดจาก
ผู�อ่ืน ถ�าผู�ป�วยมีพ่ีน�องร0วมบิดามารดาท่ีมี HLA ตรงกัน ก็จะเป�นผู�บริจาคท่ีดีท่ีสุด แต0ถ�าไม0มีและ
จําเป�นต�องทําการรักษาแบบนี้ ก็จะต�องค�นหาผู�บริจาคท่ีไม0ใช0พ่ีน�อง ซ่ึงอาจใช�เวลานาน และมี
ค0าใช�จ0ายสูงมาก (ศูนย�ปลูกถ0ายเซลล�ต�นกําเนิด คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2560: 
ออนไลน�)  

เช0นเดียวกับเรื่องราวของ “ลาร0า คาซาลอตติ (Lara Casalotti)” หญิงสาววัย 24 ป@ ลูกครึ่ง
ไทย-จีน-อิตาเลียน ท่ีเริ่มต�นข้ึนในเดือนธันวาคมป@ 2558 เม่ือเธอกําลังเดินทางมายังประเทศไทย เพ่ือ
เป�นล0ามให�กับอาจารย�ชาวอังกฤษท่ีเดินทางมาประชุมท่ีประเทศไทย ลาร0ามีอาการปวดกล�ามเนื้อขา
ด�านซ�ายโดยท่ีเธอไม0ได�สนใจกับอาการท่ีเกิดข้ึน จนกระท่ังเดินทางถึงประเทศไทย อาการกลับลุกลาม
มากข้ึนเม่ือมีอาการปวดกล�ามเนื้อขาด�านขวารวมถึงอาการเหนื่อยและหัวใจเต�นแรงอย0างผิดปกติ คุณ
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ป�าของลาร0าท่ีอาศัยอยู0ท่ีประเทศไทยจึงรีบนําตัวเธอส0งโรงพยาบาลและผลการตรวจพบว0า ลาร0ากําลัง
ประสบกับโรคร�ายแรงอย0าง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดรุนแรง หลังการวินิจฉัยอย0างละเอียดอีกหนึ่งครั้ง
พบว0า ลาร0าต�องได�รับการปลูกถ0ายสเต็มเซลล�ภายในเดือนเษายน ไม0เช0นนั้นจะเสียชีวิต ครอบครัวและ
ญาติๆ จึงเข�ารับการตรวจในทันทีว0าสเต็มเซลล�จะสามารถเข�ากับลาร0าได�หรือไม0 แต0ก็พบว0าไม0มีบุคคล
ใดในครอบครัวมีสเต็มเซลล�ท่ีสามารถเข�ากับลาร0าได�เลย และนั่นคือจุดเริ่มต�นของโรคร�ายและโลกก็
เริ่มรู�จักเธอในโครงการ “Match4Lara” ท่ีกลายเป�นกระแสโด0งดังไปท่ัวโลกออนไลน�ทําให�เรื่องราว
ของสเต็มเซลล�ปรากฏอยู0บนโลกออนไลน� อยู0บนข0าวหน�าหนึ่งในหนังสือพิมพ� ผู�คนต0างลุกออกมา
บริจาค และในท่ีสุดลาร0าก็สามารถหาเซลล�ท่ีเข�ากับเธอได� และได�รับการปลูกถ0ายเป�นท่ีสําเร็จ 
(Hellomagazinethailand, 2559: ออนไลน�)  

เม่ือย�อนกลับมาพิจารณาความช0วยเหลือในประเทศไทย เนื่องจากครอบครัวและญาติของ 
ลาร0าต0างทราบดีว0าโอกาสท่ีจะเจอสเต็มเซลล�ท่ีตรงกันกับลาร0ามีแค0เพียง 3% เท0านั้นจากท่ัวโลก 
ครอบครัวและญาติของลาร0าจึงมีการประสานงานกับทางศูนย�บริการโลหิตฯ ในการให�ความช0วยเหลือ 
เนื่องจากลาร0าเองเป�นคนไทย โดยมีการใช�แคมเปญท่ีชื่อว0า “Match4LaraThailand” ในแง0นี้ จึงเป�น
บทบาทหน�าท่ีอันสําคัญของสภากาชาดไทยในการประสานงานกับภาคีพันธมิตรท้ังภายในประเทศ
และต0างประเทศ ตลอดจนบุคคลท่ัวไป ในค�นหาสเต็มเซลล�ท่ีเข�ากันได�กับลาร0า และการสื่อสารรณรงค�
กระตุ�นให�เกิดความร0วมมือในการบริจาคสเต็มเซลล�ให�มากข้ึน ดังนั้น จึงเป�นสิ่งท่ีน0าสนใจในการศึกษา
ว0า “ในกรณีแคมเปญ “Match4Lara” สภากาชาดไทยมีบทบาทในการสื่อสารเพ่ือประสานความ
ร0วมมือกับภาคีพันธมิตรในประเทศและต0างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริจาคสเต็มเซลล�อย0างไร?” 

 
วัตถุประสงค7 

เพ่ือศึกษาบทบาทของสภากาชาดไทยในการสื่อสารเพ่ือประสานความร0วมมือกับภาคี
พันธมิตรในประเทศและต0างประเทศเพ่ือสนับสนุนการบริจาคสเต็มเซลล�ในกรณีแคมเปญ 
“Match4Lara” 

 
วิธีการวิจัย 
(1) รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง บทบาทของสภากาชาดไทยในการสื่อสารเพ่ือประสานความร0วมมือกับภาคี
พันธมิตรในประเทศและต0างประเทศเพ่ือสนับสนุนการบริจาคสเต็มเซลล�ในกรณีแคมเปญ 
“Match4Lara” เป�นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�เทคนิคการสัมภาษณ�เชิง
ลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห�เอกสาร (Documentary Analysis) เพ่ือเป�นฐานข�อมูล
ในการประกอบสร�างคําถามในการสัมภาษณ�  รวมถึงการใช�กระบวนการตรวจสอบสามเส�า 
(Triangulation) เพ่ือพิสูจน�ว0าข�อมูลท่ีศึกษาได�มานั้นถูกต�องหรือไม0 
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(2) แหล�งข?อมูล 
แหล0งข�อมูลปฐมภู มิ : ผู� วิจัยเน�นการเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู� ให�ข�อมูลสําคัญ (Key-

informant) ท้ังในส0วนของสภากาชาดไทย และครอบครัวและเครือญาติของ “ลาร0า คาซาลอตติ 
(Lara Casalotti)” รวมถึงกลุ0มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

แหล0งข�อมูลทุติยภูมิ: ผู�วิจัยศึกษารวบรวมเอกสารท้ังในประเทศไทยและต0างประเทศท่ี
เก่ียวข�องกับสภากาชาดไทย และกรณีของลาร0า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) เช0น บทสัมภาษณ� สื่อ
ประชาสัมพันธ� บทความ และสื่อออนไลน�ท่ีสามารถเข�าถึงได�ในป.จจุบัน เป�นต�น 
(3) ผู?ให?ข?อมูลสําคัญ (Key-informant) 

การกําหนดกลุ0มตัวอย0างท่ีจะทําการศึกษา ผู�วิจัยอาศัยวิธีการสุ0มตัวอย0างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ร0วมกับเทคนิค Snow ball ในการกําหนดกลุ0มตัวอย0างซ่ึงเป�นผู�ให�ข�อมูล
สําคัญ (Key Informants) ร0วมกับเทคนิคแบบเครือข0าย (Network Sampling) โดยจําแนกผู�ให�
ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) ดังนี้ 

• กลุ0มบุคลากรของสภากาชาดไทยท่ีเก่ียวข�อง  
• กลุ0มครอบครัวและเครือญาติของ “ลาร0า คาซาลอตติ (Lara Casalotti)” 
• กลุ0มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

(3) การเก็บข?อมูลและเครื่องมือ 
การเก็บข�อมูลผู�วิจัยรวบรวมจากเอกสาร (Document Research) โดยทําการเก็บข�อมูลจาก

เอกสารต0างๆ เช0น สื่อประชาสัมพันธ� และข0าวประชาสัมพันธ�เรื่องการรณรงค�บริจาคสเต็มเซลล�ของ
สภากาชาดไทย จากกรณีแคมเปญ “Match4Lara” ผ0านสื่อออนไลน�ท่ีสามารถเข�าถึงได�ในป.จจุบัน 

ร0วมกับการเก็บข�อมูลจากแหล0งข�อมูลประเภทบุคคล โดยใช�แบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร�าง 
และใช�แนวคําถามปลายเป�ด (Open-ended Question) โดยมีการกําหนดประเด็นคําถามไว�ล0วงหน�า 
เพ่ือให�กลุ0มตัวอย0างสามารถบอกเล0าเรื่องราวต0างๆ ได�อย0างเป�นธรรมชาติ และมีความยืดหยุ0น ซ่ึงอาจ
ได�รับคําตอบ ท่ีเกิดเป�นประเด็นใหม0ๆ เพ่ือนํามาเป�นแนวทางในการวิเคราะห� ท่ีลุ0มลึกและครอบคลุม
มากข้ึน 

นอกจากนี้ ผู�วิจัยยังมีการทดสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ัน (Validity & Reliability) 
โดยใช�วิธีการ Within Group โดยการเปรียบเทียบข�อมูลท่ีค�นคว�าจากเอกสาร และข�อมูลทีได�รับจาก
กลุ0มตัวอย0าง ว0ามีความเหมือนกันมากน�อยแค0ไหน โดยการสังเกตการณ� (Observation) จากวัจน 
ภาษา (Verbal) และ อวัจนภาษา (Non-verbal) จากกลุ0 ม ตัวอย0 าง เป�นต�น  รวมถึงการใช� 
กระบวนการตรวจสอบสามเส�า (Triangulation) เพ่ือพิสูจน�ว0าข�อมูลท่ีศึกษาได�มานั้นถูกต�องหรือไม0 
ไม0ว0าจะเป�น การตรวจสอบแหล0งเวลา สถานท่ี หรือ แหล0งบุคคล เป�นต�น 
(5) การวิเคราะห7ข?อมูล  
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งานวิจัยชิ้นนี้เป�นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุ0งศึกษา กระบวนการสื่อสารเพ่ือการรณรงค�บริจาค 
สเต็มเซลล�ของสภากาชาดไทย โดยจะนําเสนอข�อมูลรูปแบบของการวิเคราะห�พรรณนา (Descriptive 
Analysis) รวมถึงการใช�แนวคิดและทฤษฎีเป�นกรอบในการวิเคราะห�ข�อมูล ในส0วนของข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ�เชิงลึกนั้น จะนําเสนอในส0วนท่ีเป�นข�อเท็จจริงเท0านั้น เพ่ือให�เห็นภาพรวมในบทบาทของ
สภากาชาดไทย ในการประสานความร0วมมือกับภาคีพันธมิตร ในกรณีแคมเปญ “Match4Lara” ซ่ึง
นําเสนอและเรียบเรียงข�อมูลต0างๆ ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีตั้งไว� 
 
ผลการศึกษา การอภิปรายผล และข?อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา พบว0า เม่ือพิจารณาการดําเนินงานในการจัดหาและการใช�สเต็มเซลล�ของ
ศูนย�บริการโลหิตแห0งชาติ สภากาชาดไทย ถือเป�นผู�มีบทบาทสําคัญในการเป�นกลไกให�ความช0วยเหลือ
แก0ลาร0า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) อย0างน�อย 2 ประการ คือ (1) เป�นหนึ่งช0องทางในการ
ประชาสัมพันธ�เพ่ือให�ประชาชนหันมาให�ความสําคัญกับการเป�นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล� ท้ังการ
สื่อสารโดยตรงกับกลุ0มเป�าหมาย การสื่อสารผ0านสื่อหลัก และการสื่อสารผ0านสื่อท่ีผลิตเอง และ (2) 
การประสานความร0วมมือกับภาคีพันธมิตรในต0างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช0วยเหลือและหาสเต็ม
เซลล�ท่ีสามารถเข�ากันได�ให�กับลาร0า 

 

 
แผนภาพ แสดงข้ันตอนการจัดหาและการใช�สเต็มเซลล� 
ท่ีมา: ประมวลจากการศึกษา 

แต0อย0างไรก็ดี เม่ือวิเคราะห�ให�ลึกลงไปเก่ียวกับการประสานความร0วมมือของสภากาชาดไทย
กับครอบครัวและเครือญาติของลาร0าก็เป�นท่ีน0าสนใจว0า  

 (1) การขอความช0วยเหลือ/ประสานความร0วมมือกับศูนย�บริการโลหิตฯ ของครอบครัวและ
ญาติลาร0าถือเป�นความพยายามในการสร�างพันธมิตรในการสื่อสารรณรงค�เพ่ือให�สามารถไปถึง
กลุ0มเป�าหมายในวงกว�างและเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช0วยเหลือและหาสเต็มเซลล�ท่ีสามารถเข�ากันได�
ให�กับลาร0า ซ่ึงลักษณะดังกล0าวสอดคล�องกับแนวคิดการสื่อสารเพ่ือการรณรงค�ของ Rogers และ 
Storey (1987) เนื่องจากศูนย�บริการโลหิตฯ เป�นหน0วยงานรัฐเพียงหน0วยงานเดียวท่ีดูแลเรื่องสเต็ม
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เซลล�ในประเทศไทย อีกท้ังยังเป�นองค�กรท่ีมีความน0าเชื่อถือและก0อต้ังมาเป�นเวลานาน รวมถึงยังมี
เครือข0ายในการประสานความร0วมมือกับภาคีพันธมิตรท้ังในและต0างประเทศ ในกรณีนี้การขอความ
ช0วยเหลือ/ประสานความร0วมมือกับศูนย�บริการโลหิตฯ จึงช0วยกระตุ�นให�กลุ0มเป�าหมายเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได�และเข�าเป�นแนวร0วมได�มากข้ึน รวมถึงยังเพ่ิมความน0าเชื่อถืออีกด�วย  

(2) เม่ือพิจารณาแคมเปญ “Match4Lara” ท่ีเริ่มต�นข้ึน โดยมีถูกเผยแพร0ครั้งแรก ผ0านวิดีโอ
คลิป “คําร�องขอจากครอบครัวเพ่ือช�วยลาร�า” ในเว็บไซต� “Match4Lara.com” และการแชร�ลง
ในสื่อออนไลน�อย0าง Facebook: Match4Lara รวมท้ังสร�าง Hashtag #Match4Lara บนทวิต
เตอร� โดยมีคนในครอบครัว และเพ่ือนๆ ช0วยกันแชร�และรีทวิตเพ่ือช0วยสื่อสารและกระจายเรื่องราว
ออกไปให�มากท่ีสุดนั้น ลักษณะดังกล0าวมีความคล�ายคลึงกับงานวิจัยของ John Cass ท่ีศึกษาเรื่อง 
“The American Red Cross Embraces Social Media and Improves Its Image with Key 
Audiences” ท่ีเริ่มสร�างกระแสออนไลน�แคมเปญ ด�วยการเขียนเรื่องราวของตัวเองลงบนโลกโซเชียล
และกลายเป�นการกระตุ�นให�คนหันมาสนใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด และ
สอดคล�องกับแนวคิดของ Rogers และ Storey (1987) เก่ียวกับองค�ประกอบในการสร�างแคมเปญ 
และเกิดผลต0อสังคมหรือบุคคลท่ีเป�นกลุ0มเป�าหมาย โดยเฉพาะการสะท�อนให�เห็นถึง บุคคลท่ีได�รับ
ผลประโยชน�จากผลของการรณรงค�นั้นๆ อาจเป�นได�ท้ังคนส0งสาร หรือคนรับสาร หรือท้ังผู�ส0งและผู�รับ
สาร ซ่ึงในกรณีลาร0านั้น เนื่องจากเธอเป�นผู�ป�วย ท่ีโดยปกติท่ัวไปควรจะนอนรอความช0วยเหลือจาก
องค�กร แต0กลับกลายเป�นเธอเองนั้นลุกข้ึนมาเป�นผู�ส0งสารและสร�างแคมเปญ โดยมีเธอและครอบครัว
เป�นผู�ส0งสาร ส0วนองค�กรกลายเป�นหน0วยงานท่ีประสานความร0วมมือให�เธอเท0านั้น ความเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม เนื่องจากลาร0าและครอบครัวเป�นนักรณรงค�ด�วยตัวเอง โดยมีการรวบรวม
ข�อมูล (Get Information) การระดมสมองและต้ังเป�าหมาย (Brainstorm & Set Objectives) การ
กําหนด Theme และ Key Message การกําหนดกลุ0มเป�าหมาย (Target) การกระจายความร0วมมือ
ของสภากาชาดไทย (Partnership) ผลลัพธ� (Outcomes) และการบรรลุผล (Achievement) ซ่ึง
ลักษณะดังกล0าวสอดคล�องกับแนวคิดของ Kotler และ Lee (2016)  

กล�าวโดยสรุป ศูนย�บริการโลหิตแห0งชาติ สภากาชาดไทย ถือเป�นผู�มีบทบาทสําคัญในการ
เป�นกลไกให�ความช0วยเหลือแก0ลาร0า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) ท้ังในการเป�นช0องทางในการ
ประชาสัมพันธ�และการประสานความร0วมมือกับภาคีพันธมิตรในต0างประเทศ อย0างไรก็ดี เม่ือพิจารณา
การขอความช0วยเหลือ/ประสานความร0วมมือกับศูนย�บริการโลหิตฯ ของครอบครัวและญาติลาร0าก็ถือ
เป�นความพยายามในการสร�างพันธมิตรในการสื่อสารรณรงค�เพ่ือให�สามารถไปถึงกลุ0มเป�าหมายในวง
กว�างและเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช0วยเหลือและหาสเต็มเซลล�ท่ีสามารถเข�ากันได�ให�กับลาร0ามากข้ึน อีก
ท้ังนอกจากการขอความช0วยเหลือ/ประสานความร0วมมือแล�ว ลาร0าและครอบครัวยังมีการดําเนินการ
ในฐานะนักรณรงค�ด�วยตัวเองอีกด�วย 
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สําหรับข�อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว0า 
1. จากการศึกษาหน0วยงานท่ีทําหน�าท่ีในการสื่อสารรณรงค� ควรพึงบริหารสื่อใหม0ให�เข�ากับ

สื่อหลัก หรือสื่อท่ีตนเองมีอยู0ได�อย0างไร เพ่ือให�เกิดผลประโยชน�สูงสุดกับประชาชน 
2. ผู�ป�วยโรคโลหิตหรือบุคคลในครอบครัว เม่ือเกิดเหตุการณ�ข้ึน ต�องมีสติ มีกําลังใจ และต�อง

มองโลกในแง0บวก และการท่ีผู�ป�วยและครอบครัวลุกข้ึนมา เสียงของคนเหล0านี้จะดังกว0าการท่ีรอ
ความช0วยเหลือจากโรงพยาบาล เพียงแต0ผู�ป�วยและโรงพยาบาล ยังคงต�องมีการประสานความร0วมมือ
กัน ท่ีจะทําให�ความหวังของผู�ป�วย และครอบครัวมีอยู0 เพ่ือเจอแมตซ�ท่ีเข�ากัน   

3. จากกรณีของลาร0า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) เป�นกรณีท่ีไม0ได�แสดงให�เห็นว0า มีการ
จัดการได�แค0เรื่องนี้ เท0านั้น แต0หลักการวางโครงสร�าง การวางบทบาท จังหวะในการส0งสาร 
(Message) ยังสามารถเป�นบทเรียนให�กับวงการวิชาการได�ต0อไปในอนาคต 

4. ในอนาคตควรมีการประเมินถึงผลระยะยาว (Long term effect) ท่ีเกิดของกรณีนี้ 
หลังจากนี้ต0อไป กรณีศึกษานี้ได�ช0วยเพ่ิมความรู� (Educate) คนในสังคมไทยได�มากน�อยเพียงใด และ
จะมีมาตราการอย0างไรต0อไปในอนาคต 
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Content Marketing of Publishers that affect readers’ satisfaction, buying decision and 
brand loyalty: A Book and Salmon Books Publishers 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพิมพ� 
โดย วิเคราะห�การตลาดเชิงเนื้อหาท่ีสํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�แซลมอนใช�บนเว็บไซต� และเฟ
ซบุ�กแฟนเพจ ต้ังแต0วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ�
ระหว0างความพึงพอใจ การตัดสินใจซ้ือ และความภักดีของผู�อ0าน โดยศึกษาจากกลุ0มตัวอย0างท่ีเคย
อ0านหนังสือของสํานักพิมพ�อะบุ�ก และสํานักพิมพ�แซลมอน เพศชายและหญิง อายุ 15-54 ป@ ซ่ึง
ติดตามเนื้อหาบนเว็บไซต�และเฟซบุ�กแฟนเพจของ สํานักพิมพ�อะบุ�ก จํานวน 400 คน และสํานักพิมพ�
แซลมอน จํานวน 400 คน ผลการวิจัย พบว0า  การตลาดเชิง เนื้อหาบนเว็บไซต�ท่ีผู�อ0านของ
สํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�แซลมอนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ บล็อก และบทความสั้นเป�น
ตอน ตามลําดับ และการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ�กแฟนเพจท่ีผู�อ0านของท้ังสองสํานักพิมพ� มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ รูปภาพพร�อมข�อความ โดยผู�อ0านส0วนใหญ0ตัดสินใจซ้ือหนังสือของสํานักพิมพ� 
เพราะชอบรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของหนังสือเล0มนั้น และพูดถึงสํานักพิมพ�ในเชิงบวกมากท่ีสุด  
คําสําคัญ  การตลาดเชิงเนื้อหา, สํานักพิมพ�, ผู�อ0าน 
 
Abstract 

The objectives of this research are to examine the effectiveness of content 
marketing of publishers by analyzing content marketing which A Book publisher and 
Salmon Books publisher used on website and Facebook Fanpage from 1 July 2016 to 
30 September 2016, and to investigate the relationship between readers’ satisfaction, 
buying decision and brand loyalty. Eight hundred respondents who read A Book and 
Salmon Books books, and also subscribe contents on publishers’ website and 
Facebook Fanpage aged between 15 and 54 were recruited in this research. The 
results showed that content marketing on website which satisfies A Book and Salmon 
Books readers the most are blog and short article respectively. Content marketing on 
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Facebook Fanpage which satisfies both A Book and Salmon Books readers the most 
are photo with text. Most readers decide to buy the publisher’s book because they 
like content of the book. Furthermore, most of them talk about publishers in a 
positive way.  
Keyword  Content Marketing, Publishers, Readers 
 
บทนํา 
ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 
 เม่ือสังคมไทยก�าวเข�าสู0ยุคดิจิทัล ผู�ประกอบการก็ย0อมต�องปรับตัวให�เข�ากับยุคสมัยและ
เทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลงอยู0ตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองตามความต�องการและพฤติกรรมของผู�บริโภค
ให�ได�มากท่ีสุด โดยหนึ่ง ในกลยุทธ�การตลาดท่ีกําลังเป�นท่ีนิยมในยุคดิจิทัล คือ การตลาดเชิงเนื้อหา 
(Content Marketing) ซ่ึงเป�น กระบวนการทําการตลาดท่ีสร�างและเผยแพร0เนื้อหาท่ีมีคุณค0า เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจ และสร�างปฏิสัมพันธ�กับ กลุ0มเป�าหมาย เพ่ือผลักดันให�ลูกค�าสร�างกําไรให�กับธุรกิจ 
(Pulizzi, 2014) การตลาดเชิงเนื้อหาสามารถทําได� หลากหลายช0องทาง เช0น สื่อสังคมออนไลน� และ
บทความในเว็บไซต� เป�นต�น โดยเนื้อหาท่ีใช�ในการเผยแพร0 ควรมีความเฉพาะเจาะจง เพ่ือท่ีจะสื่อสาร
กับกลุ0มเป�าหมายได�โดยตรง ซ่ึงส0งผลให�กลุ0มเป�าหมายต�องการท่ีจะมี ส0วนร0วมกับเนื้อหานั้น และเกิด
ความไว�วางใจในผู�ประกอบการในท่ีสุด (Content Marketing Expert, 2015) 

อย0างไรก็ตาม ผู�คนมักจะเข�าใจว0า การตลาดเชิงเนื้อหาเป�นเรื่องท่ีใหม0และเป�นนวัตกรรมท่ีใช�
กับ อินเทอร�เน็ต แต0จริงๆ แล�วการตลาดเชิงเนื้อหามีมานานกว0า 120 ป@แล�ว ช0วงแรกของการตลาด
เชิงเนื้อหานั้นเริ่ม ต�นในป@พ.ศ. 2434 โดย August Oetker ซ่ึงเป�นผู�ผลิตผงฟู ได�พิมพ�สูตรอาหารอยู0
ด�านหลังของบรรจุภัณฑ� ต0อมา ได�ตีพิมพ�หนังสือสอนทําอาหารและวางจําหน0ายในป@พ.ศ. 2454  เพ่ือ
สื่อสารถึงคุณภาพและความน0าเชื่อถือของ ผลิตภัณฑ� ป.จจุบันยังเป�นหนึ่งในหนังสือสอนทําอาหารท่ี
ขายดีท่ีสุดและมีการตีพิมพ�มากกว0า 19 ล�านเล0ม (Content Marketing Expert, 2015) ส0วนการทํา
การตลาดเชิงเนื้อหาในประเทศไทยมีต้ังแต0ป@พ.ศ. 2504 โดย บริษัทเชลล�ประเทศไทยได�เริ่มทํา
เชลล�ชวนชิม เพ่ือเชิญชวนให�ผู�บริโภคใช�เตาแก�สเพ่ิมข้ึน หากร�านอาหารร�านใด ท่ีม.ร.ว.ถนัดศรี ไปชิม 
ก็จะได�รับการเขียนแนะนําในหนังสือสยามรัฐสัปดาห�วิจารณ� และสามารถขอป�ายจาก เชลล�ไปติดท่ี
ร�านอาหารได� ซ่ึงในเวลาต0อมาเชลล�ชวนชิมย�ายมาเขียนแนะนําร�านอาหารในหนังสือฟ�าเมืองไทย มติ
ชน และไทยรัฐตามลําดับ (ณัฐพัชญ� วงษ�เหรียญทอง, 2557)  

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ�ไทยมีรายได�ประมาณ 60,000 ล�านบาทต0อป@ เนื่องจากประเทศไทยเป�น
แหล0ง ผลิตและส0งออกสิ่งพิมพ� และบรรจุภัณฑ�กระดาษท่ีมีขนาดใหญ0ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต�  โดย สํานักพิมพ�ไทยมี 4 กลุ0มหลัก คือ 1) ผู�นําตลาดซ่ึงมีรายได�มากกว0า 315 ล�านบาทต0อป@ 
2) กลุ0มสํานักพิมพ�ขนาด ใหญ0ซ่ึงมีรายได� 115 ล�านบาทข้ึนไปแต0ไม0ถึง 315 ล�านบาทต0อป@ 3) กลุ0ม
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สํานักพิมพ�ขนาดกลางซ่ึงมีรายได� 35 ล�านบาทข้ึนไปแต0ไม0ถึง 115 ล�านบาทต0อป@ และ 4) กลุ0ม
สํานักพิมพ�ขนาดเล็กซ่ึงมีรายได�ต่ํากว0า 35 ล�านบาทต0อป@ (สมาคมการพิมพ�ไทย, 2558)   

ในช0วง 10 ป@ท่ีผ0านมา สํานักพิมพ�ไทยใช�กลยุทธ�การตลาดหลากหลายประเภท เช0น ส0วน
ประสม การตลาดแบบ 4P (ผลิตภัณฑ� ราคา ช0องทางการจัดจําหน0าย และการส0งเสริมการตลาด) การ
ส0งเสริมการขาย ตลอดจนใช�กลยุทธ�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช0น การต้ังชื่อหนังสือให�เข�าใจและจัดหมวดหมู0
ได�ง0าย และการจัดเทศกาล ขายหนังสือของทางสํานักพิมพ� เป�นต�น (สํานักพิมพ�ประพันธ�สาส�น, 
2546) อย0างไรก็ตาม สํานักพิมพ�ไทยใน ป.จจุบันใช�การตลาดเชิงเนื้อหาเป�นหนึ่งในกลยุทธ�การตลาด
ของสํานักพิมพ� โดยผลิตเนื้อหาและเผยแพร0ทาง เว็บไซต�ของสํานักพิมพ�และสื่อสังคมออนไลน� ซ่ึง
สํานักพิมพ�นั้นผลิตเนื้อหาได�ดีกว0าเอเจนซีท่ัวไป เนื่องจาก สํานักพิมพ�ผ0านงานเขียนมาหลากหลาย
ประเภท จึงทราบดีว0า ผู�อ0านต�องการอ0านอะไร อยากรู�อะไร และจะนํา เสนอเนื้อหาให�เหมาะสม
อย0างไร (มาร�เก็ตต้ิงอุ�บส�, 2559)  

สํานักพิมพ�อะบุ�ก (a book) มุ0งม่ันท่ีจะผลิตหนังสือเพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�กับผู�อ0าน และ
เป�น สํานักพิมพ�ทางเลือกสําหรับบุคคลท่ัวไป โดยก0อต้ังข้ึนจากการรวบรวมคอลัมน�ต0างๆ ของ
นิตยสารอะเดย�ให� อยู0ในรูปเล0มหนังสือ สํานักพิมพ�ผลิตหนังสือออกมาหลากหลายประเภท เช0น 
หนังสือให�ความรู�ท่ัวไป หนังสือ แปล และวรรณกรรมเดินทาง เป�นต�น (สํานักพิมพ�อะบุ�ก, 2559) ซ่ึง
ทางสํานักพิมพ�อะบุ�กได�ปรับตัวอย0าง ต0อเนื่องด�วยการต0อยอดเนื้อหาไปยังช0องทางอ่ืนๆ เช0น หนังสือ 
นิตยสารแจกฟรี และทางออนไลน� เป�นต�น เพ่ือท่ี จะรองรับกับสื่อท่ีผู�อ0านใช� (ประชาชาติธุรกิจ, 
2559) โดยใช�เว็บไซต� www.readdaypoets.com รวบรวม เรื่องราวต0างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ�ในเครือ 
daypoets ได�แก0 a day, HAMBURGER, a day BULLETIN, a book, polkadot และ everyday 
แล�วนํามาดัดแปลง และนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม0แก0ผู�อ0าน (Feature) ตลอดจน สร�างเนื้อหาท่ี
เป�นประสบการณ�ใหม0ๆ (Series) และงานเขียนท่ีทําให�ผู�อ0านรู�สึกผ0อนคลาย (Blog) ซ่ึงเขียนโดย 
นักเขียนของสํานักพิมพ� (รี้ดเดย�โพเอทส�, 2559)  และใช� Facebook Fanpage เพ่ือเผยแพร0เนื้อหา
ประเภท  ต0างๆ ไปยังกลุ0มผู�อ0านของสํานักพิมพ� เช0น คําอธิบายสั้นๆ เก่ียวกับหนังสือ และการใส0ลิงก�
เนื้อหาจากเว็บไซต� daypoets เป�นต�น  

ในขณะท่ีสํานักพิมพ�แซลมอน (Salmon Books) มุ0งม่ันท่ีจะสร�างสรรค�สิ่งใหม0ให�เกิดข้ึนใน
วงการ หนังสือไทย โดยเลือกสิ่งท่ีอยู0นอกกระแสท่ีน0าสนใจและมีประโยชน�ต0อผู�อ0านมาผลิตเป�น
หนังสือ สํานักพิมพ� ผลิตหนังสือออกมาหลายประเภท เช0น หนังสือบันทึกการเดินทาง หนังสือ
เก่ียวกับวัฒนธรรม และนวนิยาย เป�นต�น (สํานักพิมพ�แซลมอน, 2559) ซ่ึงทางสํานักพิมพ�แซลมอน
สร�างเนื้อหา 1 เรื่องให�สามารถอยู0ในหลายท่ีได� ด�วยการเปลี่ยนวิธีนําเสนอในสื่อให�มีรูปแบบแตกต0าง
กันไป เช0น หนังสือเล0มฉบับมินิ e-book ท่ีมีภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนเป�น audio book ท่ีมีสารคดีหรือ
ภาพยนตร� (ไทยพับลิก�า, 2559) โดยสํานักพิมพ�แซลมอนใช�เว็บไซต� minimore ซ่ึงมีตัวอย0างเนื้อหา
ในเล0มให�ผู�อ0านเข�าไปทดลองอ0านก0อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือหนังสือได� รวมท้ังยังมี เนื้อหาให�เลือกอ0านจาก



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 392 
 

นักเขียนและนักวาดของสํานักพิมพ� และจากบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเน�¤อหานั้นแล�วนํามาลง ในเว็บไซต� 
ตลอดจนมีพ้ืนท่ีสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีมีเรื่องเล0าสามารถสร�างเนื้อหาข้ึนเองได� (ดู�ดดอท, 2558) 
นอกจากนี้ สํานักพิมพ�แซลมอนยังใช� Facebook Fanpage เป�นช0องทางในการเผยแพร0เนื้อหา
ประเภทต0างๆ ไปยังกลุ0มผู�อ0านของสํานักพิมพ� เช0น การประชาสัมพันธ�หนังสือออกใหม0 และการใส0
ลิงก�เนื้อหาจากเว็บไซต� minimore เป�นต�น 

งานวิจัยนี้จึงมุ0งศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพิมพ�ไทย จํานวน 2 สํานักพิมพ� คือ 
สํานักพิมพ� อะบุ�ก และสํานักพิมพ�แซลมอน เนื่องจากท้ัง 2 สํานักพิมพ�เป�นสํานักพิมพ�ทางเลือกท่ีมี
ฐานผู�อ0านเป�นจํานวน มาก โดยมีผู�ติดตามใน Facebook Fanpage มากกว0า 100,000 คน (ข�อมูล ณ 
วันท่ี 10 มกราคม 2560) รวมท้ัง ยังมีเว็บไซต�ท่ีใช�เผยแพร0เนื้อหาของสํานักพิมพ�โดยเฉพาะ ได�แก0 
www.readdaypoets.com และ www.minimore.com ซ่ึงแสดงให�เห็นว0า สํานักพิมพ�ดังกล0าวทํา
การตลาดเชิงเนื้อหาอย0างเป�นรูปธรรม นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความพึงพอใจ การตัดสินใจซ้ือ
หนังสือ และความภักดีของผู�อ0านท่ีมีต0อสํานักพิมพ� ว0ามีความสัมพันธ�กับการตลาดเชิงเนื้อหาของ
สํานักพิมพ�อย0างไร 
 
วัตถุประสงค7 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค�ในการศึกษา ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�

แซลมอน  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างการตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�

แซลมอน กับความพึงพอใจของผู�อ0าน  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างการตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�

แซลมอน กับการตัดสินใจซ้ือของผู�อ0าน  
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างการตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�

แซลมอน กับความภักดีของผู�อ0าน 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยแบ0งออกเป�น 2 ส0วน คือ 1) การวิเคราะห�ประเภทของการตลาดเชิงเนื้อหาท่ี
สํานักพิมพ�ใช� โดย เก็บข�อมูลท่ีเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหาบนเว็บไซต�และ Facebook Fanpage 
ของสํานักพิมพ�อะบุ�กและ สํานักพิมพ�แซลมอนต้ังแต0วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2559 และ 2) การวิจัยเชิงสํารวจ เก่ียวกับความพึงพอใจ การตัดสินใจซ้ือ และความภักดีของผู�อ0านท่ี
มีต0อสํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ� แซลมอน  โดยใช�แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล
จากกลุ0มตัวอย0างท่ีเคยอ0านหนังสือของสํานักพิมพ� อะบุ�กหรือสํานักพิมพ�แซลมอน ท้ังเพศชายและเพศ
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หญิง อายุ 15-54 ป@ ซ่ึงเข�าใช�งานและติดตามเนื้อหาต0างๆ บนเว็บไซต�และ Facebook Fanpage 
ของสํานักพิมพ�อะบุ�กจํานวน 400 คน และสํานักพิมพ�แซลมอนจํานวน 400 คน 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิเคราะห�เนื้อหา พบว0า การตลาดเชิงเนื้อหาท่ีสํานักพิมพ�อะบุ�กใช�บนเว็บไซต�มี 3 
ประเภท คือ บทความ บทความสั้นเป�นตอน และบล็อก ในขณะท่ีการตลาดเชิงเนื้อหาท่ีสํานักพิมพ�
แซลมอนใช�บนเว็บไซต�มี 2 ประเภท คือ บทความ และบทความสั้นเป�นตอน ส0วนการตลาดเชิงเนื้อหา
ท่ีสํานักพิมพ�อะบุ�กใช�บน Facebook Fanpage มี 4 ประเภท คือ ข�อความ รูปภาพ อัลบัมภาพ และ
วิดีโอ ในขณะท่ีการตลาดเชิงเนื้อหาท่ีสํานักพิมพ� แซลมอนใช�บน Facebook Fanpage มี 3 ประเภท 
คือ ข�อความ รูปภาพ และอัลบัมภาพ สอดคล�องกับท่ี Odden (2012) กล0าวถึงรูปแบบของการ
นําเสนอเนื้อหาว0า เนื้อหาไม0ได�จํากัดอยู0แค0ข�อความและรูปภาพเท0านั้น แต0ยังนําเสนอได�หลากหลาย
รูปแบบ เช0น บทความ บล็อก อินโฟกราฟ�กส� สื่อสังคมออนไลน� และวิดีโอ เป�นต�น และสอดคล�องกับ
งานวิจัยของอรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ศึกษาเรื่องประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ�ก แฟนเพจ
สินค�าและความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภค พบว0า วิธีการนําเสนอเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ�กแฟนเพจสินค�า 
จีทีเอช แมคโดนัลด�ไทย และเป¥ปซ่ีไทย มี 4 ประเภท คือ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก� และข�อความ  

นอกจากนี้ พบว0า การนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต�ของท้ังสองสํานักพิมพ�ส0วนใหญ0เป�นเรื่องราว
ท่ัวไป เช0น เรื่องน0ารู�เก่ียวกับวัฒนธรรมต0างประเทศ และเทคนิคการจัดกระเปาเดินทาง เป�นต�น และ
เรื่องเล0าจาก นักเขียน เช0น เรื่องเล0าจากการเดินทางของนักเขียน และเบ้ืองหลังการทําหนังสือ เป�น
ต�น ในขณะท่ีการนํ าเสนอ เนื้ อหาบน Facebook Fanpage ของท้ังสองสํานักพิมพ� เป�นการ
ประชาสัมพันธ�งานหรือกิจกรรมท่ีสํานักพิมพ� จัด และการส0งเสริมการขายหนังสือเล0มใหม0ของ
สํานักพิมพ� สอดคล�องกับท่ีณัฐพัชญ� วงษ�เหรียญทอง (2557) กล0าวถึงลักษณะของเนื้อหาท่ีเหมาะสม
กับการตลาดเชิงเนื้อหาว0า เนื้อหาต�องมีประโยชน� มีความเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน มีคุณภาพสูง 
และจริงใจ 

ผลการวิจัยเชิงสํารวจ พบว0า ผู�อ0านของสํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�แซลมอนมีความพึง
พอใจใน การตลาดเชิงเนื้อหาบนเว็บไซต�และ Facebook Fanpage โดยรวมอยู0 ในระดับมาก 
สอดคล�องกับท่ี Odden (2012) กล0าวว0า เนื้อหาท่ีใช�ในสื่อสังคมออนไลน� เช0น Facebook, Twitter 
และ LinkedIn เป�นต�น มีผลต0อการ รับรู�และการมีส0วนร0วมของผู�บริโภคเป�นอย0างมาก และสอดคล�อง
กับท่ีณัฐพัชญ� วงษ�เหรียญทอง (2557) กล0าว ว0า เนื้อหาท่ีดีต�องใส0ใจรายละเอียด คุณภาพของเนื้อหา 
และองค�ประกอบอ่ืนๆ ท่ีนําเสนอ เช0น การเลือกใช�ภาษา ให�เหมาะสม การเลือกภาพท่ีมีคุณภาพและ
เสริมกับเนื้อหา เป�นต�น หากเนื้อหาแสดงให�เห็นถึงความต้ังใจของผู� สร�างเนื้อหา ผู�บริโภคก็จะมี
อารมณ�ร0วมกับเนื้อหานั้นมากข้ึน 
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การตัดสินใจซ้ือหนังสือของผู�อ0านโดยรวมอยู0ในระดับมาก โดยผู�อ0านของท้ังสองสํานักพิมพ�
ตัดสินใจ ซ้ือหนังสือของสํานักพิมพ� เพราะชอบรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของหนังสือมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีการส0งเสริม การขายของท้ังสองสํานักพิมพ�มีผลต0อการตัดสินใจซ้ือหนังสือของผู�อ0านน�อย
ท่ีสุด สอดคล�องกับท่ี Odden (2012) กล0าวถึงบทบาทของเนื้อหาในชีวิตประจําวันของผู�บริโภคว0า 
เนื้อหาท่ีองค�กรเผยแพร0ในเว็บไซต�และสื่อ สังคมออนไลน�ช0วยลดเวลาในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผู�บริโภคให�น�อยลง และสอดคล�องกับชูชัย สมิทธิไกร (2554) อ�างถึง Sproles & Kendall ท่ีกล0าวถึง
รูปแบบการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคแบบเน�นคุณภาพว0า ผู�บริโภค ต�องการซ้ือสินค�าท่ีมีคุณภาพสูง
ท่ีสุด  

ความภักดีของผู�อ0านโดยรวมอยู0ในระดับมาก โดยผู�อ0านของท้ังสองสํานักพิมพ�พูดถึง
สํานักพิมพ�ในเชิง บวกมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป�นเพราะผู�อ0านชื่นชอบสํานักพิมพ� และมีทัศนคติท่ีดีต0อ
สํานักพิมพ� สอดคล�องกับท่ี Assael (1995) กล0าวว0า ความภักดี คือ ความรู�สึกดีของผู�บริโภคท่ีมีต0อ
ตราสินค�า ซ่ึงเป�นทัศนคติเชิงบวกท่ี เกิดข้ึนหลังจากท่ีผู�บริโภคเรียนรู�ว0าตราสินค�านั้นสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได� ซ่ึงเป�นผลจาก การซ้ือสินค�าอย0างต0อเนื่องและสมํ่าเสมอ และ
สอดคล�องกับท่ีสุธาทิพย� ชูเกียรติโรจน� (2552) กล0าวถึงความ ผูกพันทางอารมณ� ซ่ึงส0งผลต0อความ
ภักดีของผู�บริโภคท่ีมีต0อตราสินค�าว0า หากผู�บริโภคมีทัศนคติในเชิงบวก ก็จะ สามารถทําให�ตราสินค�า
เป�นท่ีชื่นชอบของผู�บริโภค และพัฒนากลายเป�นคุณค0าตราสินค�าได�  

เม่ือเทียบกับผลการวิจัยในแต0ละสมมติฐาน พบว0า ความพึงพอใจของผู�อ0านท่ีมีต0อการตลาด
เชิงเนื้อหา ของสํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�แซลมอน มีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจซ้ือหนังสือ
ของผู�อ0าน โดยมีความ สัมพันธ�เชิงบวก และมีความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกัน ผู�วิจัยมีความเห็นว0า 
การตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพิมพ� อะบุ�กและสํานักพิมพ�แซลมอนส0งผลต0อความพึงพอใจและการ
ตัดสินใจซ้ือหนังสือของผู�อ0าน ในขณะท่ีความ ชื่นชอบในนักเขียนและการส0งเสริมการขายของ
สํานักพิมพ�ส0งผลต0อการตัดสินใจซ้ือของผู�อ0านค0อนข�างน�อย โดย ผู�อ0านอาจนําข�อมูลท่ีได�จากการตลาด
เชิงเนื้อหาท่ีสํานักพิมพ�ใช�บนเว็บไซต�และ Facebook Fanpage มา ประกอบการตัดสินใจซ้ือหนังสือ
ในแต0ละครั้ง สอดคล�องกับท่ีณัฐพัชร� ล�อประดิษฐ�พงษ� (2549) กล0าวว0า ความ พึงพอใจ คือ ความรู�สึก
ของลูกค�า ซ่ึงอาจจะมีความพึงพอใจหรือไม0พึงพอใจ เนื่องจากลูกค�าเปรียบเทียบสิ่งท่ีได� รับจากการใช�
สินค�ากับความคาดหวังของตน และสอดคล�องกับท่ีนธกฤต วันต�ะเมล� (2555) กล0าวถึงการตัดสินใจ 
ซ้ือของผู�บริโภคว0า ผู�บริโภคจะตัดสินใจเลือกตราสินค�าท่ีชอบท่ีสุด ซ่ึงนําไปสู0การต้ังใจซ้ือ และการ
ตัดสินใจซ้ือ สินค�าในท่ีสุด 

นอกจากนี้ พบว0า ความพึงพอใจของผู�อ0านท่ีมีต0อการตลาดเชิงเนื้อหาของสํานักพิมพ�อะบุ�ก
และ สํานักพิมพ�แซลมอนมีความสัมพันธ�กับความภักดีของผู�อ0านท่ีมีต0อสํานักพิมพ� โดยมีความสัมพันธ�
เชิงบวก และมี ความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกัน สอดคล�องกับท่ี Odden (2012) กล0าวว0า เม่ือ
ผู�บริโภคเข�าไปอ0านเนื้อหา ในเว็บไซต�ในแต0ละครั้ง พวกเขาก็จะสนใจสินค�ามากข้ึน โดยบทความ
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ประเภท How to และเนื้อหาท่ีเป�นเหมือน บริการเสริมให�กับผู�บริโภคหลังจากท่ีซ้ือสินค�า จะช0วยทํา
ให�ผู�บริโภคมีความภักดีต0อสินค�ามากกว0าคู0แข0ง สอดคล�องกับท่ีณัฐพัชร� ล�อประดิษฐ�พงษ� (2549) 
กล0าวว0า ป.จจัยสําคัญท่ีทําให�ลูกค�าเกิดความภักดี คือ ความ พึงพอใจ และการจดจําได�ของลูกค�า และ
สอดคล�องกับท่ี Aaker  (1991) กล0าวถึงวิธีการวัดความภักดีว0า ตรา สินค�าควรวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู�บริโภค ซ่ึงถือเป�นสิ่งท่ีสําคัญในทุกระดับของความภักดีท่ีมีต0อตราสินค�า โดยแต0ละตราสินค�าควร
วัดความพึงพอใจของผู�บริโภคท่ีอยู0ในช0วงป.จจุบัน หากผู�บริโภคไม0มีความพึงพอใจต0อ ตราสินค�า ก็
อาจจะเป�นป.จจัยท่ีส0งผลให�ผู�บริโภคเปลี่ยนไปใช�ตราสินค�าอ่ืนได�  

การตัดสินใจซ้ือหนังสือของผู�อ0านมีความสัมพันธ�กับความภักดีของผู�อ0านท่ีมีต0อสํานักพิมพ�
อะบุ�ก และ สํานักพิมพ�แซลมอน โดยมีความสัมพันธ�เชิงบวก และมีความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกัน 
ผู�วิจัยมีความเห็นว0า การ ตัดสินใจซ้ือหนังสือของผู�อ0านส0งผลต0อความภักดีท่ีผู�อ0านมีต0อสํานักพิมพ�
อะบุ�ก และสํานักพิมพ�แซลมอนมาก เม่ือผู�อ0านชื่นชอบท้ังหนังสือและสํานักพิมพ� ก็จะส0งผลให�ผู�อ0าน
ยิ่งตัดสินใจซ้ือหนังสือของสํานักพิมพ�มากข้ึน หรือบ0อยข้ึน อีกท้ังยังส0งผลให�ผู�อ0านรู�สึกผูกพันกับ
สํานักพิมพ�มากข้ึนเช0นกัน สอดคล�องกับชูชัย สมิทธิไกร (2554) อ�างถึง Quester และคณะ ท่ีกล0าวว0า 
หากผู�บริโภคซ้ือตราสินค�าซํ้าหลายๆ ครั้งติดต0อกัน ก็จะส0งผลให� ผู�บริโภคเกิดความพึงพอใจและมี
แนวโน�มท่ีผู�บริโภคจะมีความภักดีต0อตราสินค�าสูง และสอดคล�องกับงานวิจัย ของเศวต วัชรเสถียร 
(2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการตัดสินใจซ้ือของเจเนอเรชั่นวาย พบว0า ผู�บริโภคท่ีเป�นเพศ ชายมีการ
ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากมีความภักดีต0อตราสินค�า และผู�บริโภคท่ีเป�นเพศหญิงมีการตัดสินใจซ้ือเนื่องจาก 
มีความภักดีต0อร�านค�าและตราสินค�า 
 
สรุปและข?อเสนอแนะ 

รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต�ของสํานักพิมพ�อะบุ�ก และสํานักพิมพ�แซลมอนท่ีผู�อ0าน
มีความ พึงพอใจมากท่ีสุด คือ บล็อก และบทความสั้นเป�นตอน ตามลําดับ สํานักพิมพ�อาจนําเสนอ
เนื้อหาท่ีเป�น เรื่องราวสั้นๆ เป�นตอนในรูปแบบของการเล0าเรื่องท่ีสร�างประสบการณ�ใหม0ให�กับผู�อ0าน 
หรือรีวิวหนังสือออก ใหม0ของสํานักพิมพ� เพ่ือดึงดูดความสนใจให�ผู�อ0านเข�ามาอ0านเนื้อหาต0างๆ ใน
เว็บไซต�ของสํานักพิมพ�มากข้ึน ใน ขณะท่ีรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาบน Facebook Fanpage ของ
สํานักพิมพ�อะบุ�กและสํานักพิมพ�แซลมอน ท่ีผู�อ0านมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ รูปภาพพร�อม
ข�อความ สํานักพิมพ�อาจนําเสนอเนื้อหาท่ีเป�นรูปภาพพร�อม ข�อความสั้นๆ หรืออินโฟกราฟ�กส� โดย
เนื้อหาท่ีนําเสนอบน Facebook Fanpage ควรจะแตกต0างไปจากเนื้อหา ท่ีนําเสนอบนเว็บไซต� เช0น 
การแนะนําการส0งเสริมการขายของหนังสือบน Facebook Fanpage โดยใช�รูปภาพ พร�อมข�อความ
สั้นๆ หรืออินโฟกราฟ�กส� เพ่ือให�ผู�อ0านได�อ0านเนื้อหาท่ีหลากหลาย และควรใช�ภาษาท่ีเป�นกันเอง กับ
ผู�อ0าน เพ่ือให�ผู�อ0านได�มีส0วนร0วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบน Fanpage และรู�สึกผูกพันกับสํานักพิมพ�
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มาก ข้ึน ซ่ึงส0งผลต0อความพึงพอใจ การตัดสินใจซ้ือหนังสือ และความภักดีของผู�อ0านท่ีมีต0อสํานักพิมพ�
เช0นกัน 

นอกจากนี้ ผู�อ0านมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจซ้ือหนังสือของท้ังสองสํานักพิมพ�ในระดับมาก โดย
ผู�อ0าน ตัดสินใจซ้ือหนังสือเพราะชอบรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของหนังสือเล0มนั้นมากท่ีสุด ในขณะ
ท่ีผู�อ0านเข�าชม เว็บไซต�หรือ Facebook Fanpage ของสํานักพิมพ�ไม0บ0อยนัก ผู�อ0านในฐานะผู�รับสาร
ควรค�นหาข�อมูลจาก เนื้อหาท่ีสํานักพิมพ�นําเสนอบนเว็บไซต�หรือสื่อสังคมออนไลน�ให�มากข้ึน 
เพ่ือท่ีจะนําข�อมูลนั้นมาประกอบการ ตัดสินใจซ้ือหนังสือท่ีตรงกับความชอบหรือความสนใจของ
ตนเองมากท่ีสุด 

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการตลาดเชิงเนื้อหาท่ีสํานักพิมพ�ใช�บนเว็บไซต� และ Facebook 
Fanpage ดังนั้น การวิจัยครั้งต0อไปจึงควรศึกษาจากการตลาดเชิงเนื้อหาท่ีนักเขียน บล็อกเกอร� 
(blogger) หรือผู�มีอิทธิพล (influencer) ใช�บนเว็บไซต�และสื่อสังคมออนไลน�อ่ืนๆ เช0น Twitter และ 
Instagram เป�นต�น นอกจากนี้ การ วิจัยครั้งนี้ยังศึกษาเฉพาะการตลาดเชิงเนื้อหาซ่ึงเป�นกลยุทธ�
การตลาดท่ีกําลังเป�นท่ีนิยมในป.จจุบัน การศึกษา กลยุทธ�การตลาดอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกับช0วงเวลา
และธุรกิจประเภทนั้น จึงควรท่ีจะนําไปปรับใช�ในการวิจัย ครั้งต0อไป รวมท้ังการวิจัยนี้เป�นการวิจัยเชิง
ปริมาณจึงไม0ได�มีการสัมภาษณ�เชิงลึกในเชิงคุณภาพ การเก็บข�อมูล เชิงคุณภาพ เช0น การสัมภาษณ�
นักเขียนและนักการตลาดของสํานักพิมพ� จะทําให�การวิจัยครั้งต0อไปมีความ สมบูรณ�มากข้ึน 
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of experiential marketing brand image awareness and decision to purchase 

products 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาผลของสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยาน
สาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ป.นป.�น) ท่ีมีต0อการตลาดเชิงประสบการณ� การรับรู�ภาพลักษณ�ตรา
สินค�า และการตัดสินใจซ้ือสินค�า โดยการวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจจากผู�บริโภค ท่ีอยู0ในช0วงอายุ 18-35 
ป@ อาศัยหรือเดินทาง อยู0บริเวณ BTS ศาลาแดง-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�เป�นประจํา เป�นผู�ท่ีเคยพบ
เห็นสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ป.นป.�น) จํานวน 200 คน 
โดยใช�แบบสอบถามเป�นเครื่องมือ 
  ผลการวิจัย พบว0า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0 เป�นเพศหญิง อายุ18-24 ป@ อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา การศึกษาปริญญาตรี รายได�ต0อเดือน 10,000-19,999 บาท  
 กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0พบเห็นสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานฯป.นป.�น สามเดือนครั้ง
หรือน�อยกว0า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0สนใจอ0านชื่อตราสินค�า กลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0ไม0อ0านทุกข�อความ 
และกลุ0มตัวอย0างส0วนใหญ0เห็นสินค�ายี่ห�อ Cathy Doll (เคท่ีดอลล�) มากท่ีสุด มีการตลาดเชิง
ประสบการณ�สื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะป.นป.�น อยู0ในระดับปานกลาง การรับรู�
ภาพลักษณ�ตราสินค�า อยู0ในระดับมาก การตัดสินใจซ้ือ อยู0ในระดับปานกลาง 

 ผลสรุปเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว0า กลุ0มตัวอย0างท่ีมีการเป�ดรับสื่อแฝงใน
บรรยากาศโครงการจักรยานฯป.นป.�นท่ีแตกต0างกันจะมีการรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ� การรับรู�
ภาพลักษณ�ตราสินค�า การตัดสินใจซ้ือสินค�า มีค0าความแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ และการ
รับรู�การตลาดเชิงประสบการณ�การรับรู�ภาพลักษณ�ตราสินค�า, การรับรู�ภาพลักษณ�ตราสินค�าการ
ตัดสินใจซ้ือสินค�า, การรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ�การตัดสินใจซ้ือสินค�า ท้ังหมดมีความสัมพันธ�
กันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค0าระดับสหสัมพันธ�อยู0ในระดับสูง 
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คําสําคัญ: สื่อแฝงในบรรยากาศ การเป�ดรับสื่อโฆษณา การตลาดเชิงประสบการณ� การตัดสินใจซ้ือ 
ภาพลักษณ�ตราสินค�า 

ABSTRACT 

 This research aimed to study effects of ambient media to customer 
experience creation and study exposure to ambient media, perception of 
experiential marketing, brand image awareness and decision to purchase products 
with ambient advertising in the Punpun bike share project. This survey research was 
conducted with 200 consumers aged between 18 and 35 years who living or 
frequently traveling in the area of BTS Saladang station and Chulalongkorn Hospital. 
In addition, they had experiences on ambient media in Bangkok’s bike sharing project 
(Punpun). The questionnaire was used for compiling data.      
  The findings indicated that the majority of respondents were female; aged 
between 18 and 24 years; occupation was student; attainment was Bachelor’s 
degree; and monthly income was between 10,000 and 19,999 Baht.    
 The majority of sample group found ambient media in the project once per 
three months or less. They paid interest to brand name but they did not read the 
whole detailed message. The brand mostly seen by them was Cathy Doll. Meantime, 
the perception of experimental marketing on ambient media in the project was 
moderate. The level of brand image awareness was high and purchasing decision was 
at moderate level.   

 The result of hypothesis test revealed that the sample group with different 
exposure to ambient media would have different experimental marketing perception, 
brand image awareness, purchasing decision at the confidence level of 90% and 
statistical significance at the level of 0.01 Furthermore, perception of experimental 
marketing had correlation with brand image awareness. Likewise, brand image 
awareness had correlation with purchasing decision and perception of experimental 
marketing had correlation with purchasing decision. All separately had relation with 
statistical significance at the level of 0.01 and the correlation level was high. 
Keywords: Ambient media, Advertisement Exposure, Perception of experiential 
marketing, Decision to purchase products, Brand image awareness 
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บทนํา 

 ความเป,นมาและความสําคัญ 

  สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) อาจจัดอยู0ในประเภทหนึ่งของสื่อโฆษณากลางแจ�ง 
(Out of Home Media) โดยในต0างประเทศโดยเฉพาะท่ีประเทศอังกฤษ พบว0าสื่อโฆษณาแฝงใน
บรรยากาศ เป�นสื่อท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดสมาคมมีเดียเอเจนซ่ี และธุรกิจสื่อแห0งประเทศไทย 
รายงานการใช�สื่อในป@ 2559 โดยสื่อท่ีมีการเติบโตสูงสุด คือ สื่อออนไลน� รองลงไปคือสื่อนอกบ�าน 
(ไตรลุจน7 นวะมะรัตน, 2559) ความท่ีมีลักษณะเป�นสื่อนอกบ�าน ก็อาจมีข�อจํากัดอยู0บ�างเรื่องปริมาณ
ข�อความโฆษณา ท่ีจะสื่อสารจะต�องไม0ยาวเกินไป เพราะผู�ชมไม0ได�อยู0กับท่ีไม0ได�มีเวลามาหยุดอ0าน
ข�อความโฆษณายาวๆ จึงต�องโดนใจ แม�มีข�อความน�อยแต0ต�องสื่อสารเนื้อหาได�เข�าใจ และน0าจดจํา 
ตอบสนองวัตถุประสงค�ของการโฆษณา (กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2558) ศรัณยพงศ� เท่ียงธรรม 
(2555) กล0าวว0า สื่อแฝงในบรรยากาศ (Ambient Media) เป�นสื่อโฆษณาท่ีแปลก แหวกแนว เน�น
สร�างความประหลาดใจ ประทับใจ จึงดึงดูดความสนในใจได�ดี และก0อให�เกิดการพูดปากต0อปาก ใน
ประเทศไทยเริ่มมีการโฆษณาสื่อแฝงในบรรยากาศ ปรากฏให�เห็นตามสถานท่ีต0างๆมากข้ึน และมี
บริษัทท่ีหันมาทําธุรกิจด�านสื่อโฆษณาแฝงในบรรยากาศอย0างจริงจัง เกิดข้ึนหลายแห0งเนื่องจากเป�น
สื่อท่ีราคาไม0สูง และมีประสิทธิภาพในการเข�าถึงผู�บริโภคได�เป�นอย0างดี สามารถสร�างผลกระทบท่ีดีต0อ
กลุ0มเป�าหมายได�อย0างมาก และท่ีสําคัญสามารถกระตุ�นให�เกิดพฤติกรรมต0างๆ ต0อสินค�าหรือบริการ
หากเลือกใช�สื่อแฝงในบรรยากาศนี้ ในทุกสถานท่ีท่ีมีสินค�าวางขายหรือสถานท่ีใกล�เคียง (ทศพล มณี
โชติ, 2551) สําหรับในประเทศไทย ยังมีสื่อแฝงในบรรยากาศท่ีมีการผสมผสาน สื่อแฝงในบรรยากาศ
และเป�นสาธารณประโยชน�อีกหนึ่งอย0าง คือ สื่อโฆษณาแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะ
ป.นป.�น ของกรุงเทพมหานคร ป.นป.�น คือ โครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ท่ี
ให�บริการ “ให�ยืม” หรือ “ให�เช0า” รถจักรยานแก0ชาวกรุงเทพฯด�วยระบบอัตโนมัติ เพ่ือใช�ข่ีในระยะ
สั้นๆสําหรับการเดินทางจากจุดหมายต�นทางไปสู0ปลายทาง โดยไม0จําเป�นต�องมีรถจักรยานของตัวเอง 
“ป.นป.�น” ไม0คิดค0าบริการในช0วง 15 นาทีแรก ซ่ึงถือว0าเป�นช0วงเวลา “ให�ยืม” ใช�โดยไม0มีค0าใช�จ0าย ใน
บางสถานีก็จะมีการตกแต0งสื่อแฝงในบรรยากาศเข�าไป เพ่ือให�ประชาชนพบเห็น และเกิดการจดจํา
ตราสินค�าต0างๆ 

 ดังท่ีได�กล0าวมา จึงเป�นท่ีมาของการวิจัยในครั้งนี้ เป�นการศึกษาผลของสื่อแฝงในบรรยากาศ
โครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ป.นป.�น) ท่ีมีต0อการตลาดเชิงประสบการณ� การรับรู�
ภาพลักษณ�ตราสินค�า และการตัดสินใจซ้ือสินค�า โดยผลการวิจัยสามารถนําไปวิเคราะห� และใช�เป�น
ข�อมูลเพ่ือให�เกิดองค�ความรู�ใหม0ๆ ท่ีจะสามารถนําไปพัฒนาให�มีประสิทธิภาพต0อไปในอนาคต 
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 วัตถุประสงค7 
1. เพ่ือศึกษาการเป�ดรับสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานฯป.นป.�น 
2. เพ่ือศึกษาการรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ�โครงการจักรยานฯป.นป.�น 

 3. เพ่ือศึกษาการรับรู�ภาพลักษณ�ตราสินค�าและการตัดสินใจซ้ือสินค�าท่ีมีการใช�สื่อแฝงใน
บรรยากาศโครงการจักรยานฯ ป.นป.�น 

 
กรอบแนวคิด 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังต0อไปนี้ 
 1. ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา คือ ผู�บริโภคท่ีเคยพบเห็นสื่อแฝงในบรรยากาศในประเทศไทย
บริเวณถนนสีลม กลุ0มตัวอย0างในช0วงอายุ 18-35 ป@ จํานวน 200 คน อาศัยอยู0ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และอาศัยอยู0บริเวณ BTSศาลาแดง-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� เป�นประจํา เป�นกลุ0มท่ีมีโอกาสพบเห็น
สื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ป.นป.�น) ท้ัง 3 จุด ขอบเขต
ระยะเวลาเก็บข�อมูลช0วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2560 
 2. ผู�วิจัยทําการเก็บข�อมูลจากกลุ0มตัวอย0าง ด�วยเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยวิธีการสร�างแบบสอบถามออนไลน� (Online survey)  
 3. ผู�วิจัยได�ดําเนินการตรวจสอบความน0าเชื่อถือของเครื่องมือ (Reliability) โดยรวมโดยแยก
การวิเคราะห�ตามข�อคําถามของแต0ละตัวแปร โดยใช� Cronbach's Alpha Scores ใช�คําสั่งของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป SPSS ได�ค0าความเชื่อม่ันเท0ากับ .751 ซ่ึงเป�นค0าท่ียอมรับได� 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
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 กลุ0มตัวอย0างในการวิจัยนี้ส0วนใหญ0เป�นเพศหญิง อายุ18-24 ป@ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี รายได�ต0อเดือน 10,000-19,999 บาท สาเหตุมาบริเวณถนนสีลม ทําธุระ 
 การรับรู?การตลาดเชิงประสบการณ7 
 เม่ือทําการวิเคราะห�ค0าเฉลี่ยของการรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ�ท้ังหมด พบว0า กลุ0ม
ตัวอย0างให�ความสําคัญการรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ�เป�นอันดับแรก คือ สื่อแฝงในบรรยากาศ

โครงการจักรยานฯทําให�มีโอกาสได�เห็นสินค�ามากข้ึน (x̄=3.21,SD=.965) สอดคล�องกับแนวคิดของ 
Strong (1925) ท่ีกล0าวไว�ว0า ผู�ส0งข0าวสารจะต�องจูงใจให�ผู�รับข0าวสาร เกิดความต�องการในผลิตภัณฑ�
เป�นการกระตุ�น และเร0งเร�า ให�เกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน กลายเป�นความปรารถนาท่ีจะครอบครอง 
และยังสอดคล�องกับแนวคิดของ บุษลักษณ� บุญมาก (2549) ท่ีว0า ผู�รับสารไม0 สามารถหลีกเลี่ยงการ
ได�รับข�อความโฆษณา ถึงแม�ว0าผู�รับสารนั้นจะมีความแตกต0างกัน แต0ถ�าผู�รับสารเป�นกลุ0มเป�าหมายท่ีผู�
ส0งสารได�กําหนดไว� ก็จะได�รับข�อความโฆษณาเช0นเดียวกัน อันดับสุดท�าย คือ สื่อแฝงในบรรยากาศ

โครงการจักรยานฯทําให�มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม (x̄=2.38,SD=.1.132) สอดคล�องกับแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน� (2541) ท่ีว0า บุคคลจะทําการค�นคว�า การซ้ือ การใช� การประเมินผล และการ
ใช�จ0ายในผลิตภัณฑ�และบริการ โดยคาดว0าจะตอบสนองความต�องการของเขา 

  

 การรับรู?ภาพลักษณ7ตราสินค?า 

 เม่ือทําการวิเคราะห�ค0าเฉลี่ยของการรับรู�ภาพลักษณ�ตราสินค�าท้ังหมด พบว0า กลุ0มตัวอย0างให�
ความสําคัญการรับรู�ภาพลักษณ�ตราสินค�าเป�นอันดับแรก คือ สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ�ของตรา

สินค�ามีความทันสมัย (x̄=3.60,SD=.1.042) สอดคล�องกับแนวคิดของ ภาวุธ พงษ�วิทยภานะและสุธน 
โรจน�อนุสรณ� (2551) ท่ีว0า แผ0นป�ายโฆษณาจะมีลักษณะเป�นข�อความสั้นๆ โดยเป�นข�อความท่ีสั้นแต0
จับใจความได� สร�างความสนใจเชิญชวน ดึงดูดให�เข�ามาอ0านรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือเชิญชวนให�ผู�พบ

เห็นค�นหาข�อมูลต0อ อันดับสุดท�าย คือ ตราสินค�ามีบริการหลังการขาย (x̄=2.87,SD=.1.104) ไม0
สอดคล�องกับผลวิจัยของสุดาพร ใจอินทร� (2546) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการประกัน
ชีวิตต0อบริการหลังการขายของตัวแทน บริษัท อินเตอร�ไลฟ§ จอห�นแฮนคอค ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม0 ท่ีว0า ความพึงพอใจต0อการบริการหลังการขายของตัวแทนประกันชีวิต 
ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต0อการบริการหลังการขาย ในระดับมากทุกด�าน 
 การตัดสินใจซ้ือ 
 เม่ือทําการวิเคราะห�ค0าเฉลี่ยของการตัดสินใจซ้ือท้ังหมด พบว0า กลุ0มตัวอย0างให�ความสําคัญ
การตัดสินใจซ้ือเป�นอันดับแรก คือ สื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานฯมีส0วนช0วยในการตัดสินใจ

ซ้ือสินค�า (x̄=2.88,SD=.1.143) สอดคล�องกับแนวคิดของอิสระ บุญยัง (2557) ท่ีว0า การโฆษณาเข�า
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มามีส0วนสําคัญท่ีจะช0วย สร�างแรงจูงใจหรือมีอิทธิพลต0อการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค และยัง
สอดคล�องกับแนวคิดของยุพา สุภากุล (2540) ท่ีว0า เกณฑ�ในการเลือกเป�ดรับสื่อของผู�รับสารว0า ผู�รับ
สารมีแนวโน�มท่ีจะเลือกรับเป�ดสื่อตามท่ีมีอยู0 อันดับสุดท�าย คือ เลือกสื่อตามความสะดวกและนิยม 
กล0าวคือ มีความสะดวกสบายในการเป�ดรับสื่อ และท0านตัดสินใจซ้ือสินค�าหลังจากเห็นสื่อแฝงใน

บรรยากาศโครงการจักรยานฯ (x̄=2.72,SD=.1.171) สอดคล�องกับทฤษฎีของ อดุลย� จาตุรงคกุลและ
ดลยา จาตุรงคกุล (2550) ท่ีว0า กลุ0มตัวอย0างจึงไม0แน0ใจว0า จะมีการตัดสินใจซ้ือสินค�าและบริการ 
หลังจากเป�ดรับสื่อโฆษณาท่ีศาลาท่ีพักผู�โดยสารประจําทางในทันที 

 การวิจัยเรื่องผลของสื่อแฝงในบรรยากาศในการสร�างประสบการณ�ผู�บริโภค โดยผู�วิจัยได�
อภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบสมมุติฐานกลุ0มตัวอย0างท่ีมีการเป�ดรับสื่อแฝงในบรรยากาศ
โครงการจักรยานฯป.นป.�นท่ีแตกต0างกันจะมีการรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ�ท่ีแตกต0างกัน พบว0า มี
ค0าความแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 การสนใจอ0านชื่อตราสินค�าบนสื่อแฝงใน
บ รรย าก าศ  (T=6.893,Sig=.000) แ ล ะก ารอ0 าน ทุ ก ข� อ ค ว าม บ น สื่ อ แ ฝ ง ใน บ รรย าก าศ 
(T=5.463,Sig=.001) สอดคล�องกับแนวคิดของ (Schiffman and Kanuk, 1991) ท่ีกล0าวไว�ว0า 
ผู�บริโภคมักจะสนใจดูโฆษณาสินค�าและร�านค�าท่ีตรงกับความต�องการ และจะไม0สนใจข�อมูลข0าวสารท่ี
ไม0ตรงกับความต�องการ และสอดคล�องกับแนวคิดของ Schmitt (1999) ท่ีกล0าวไว�ว0า การใช�สื่อ
โฆษณาผ0านสื่อต0างๆ ผู�บริโภคแต0ละคนก็มักเป�ดแบบผ0านหรือแบบผิวเผิน ทําให�มีประสิทธิภาพลดลง 
จึงนําการตลาดเชิงประสบการณ�เข�ามาใช� ซ่ึงเหมาะกับการตลาดในป.จจุบัน  

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานกลุ0มตัวอย0างท่ีมีการเป�ดรับสื่อแฝงในบรรยากาศ
โครงการจักรยานฯป.นป.�นท่ีแตกต0างกันจะมีการรับรู�ภาพลักษณ�ตราสินค�าท่ีแตกต0างกัน พบว0า มีค0า
ความแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 การสนใจอ0านชื่อตราสินค�าบนสื่อแฝงในบรรยากาศ 
(T=6.172,Sig=.000) และการอ0านทุกข�อความบนสื่อแฝงในบรรยากาศ (T=3.464,Sig=.001) 
สอดคล�องกับแนวคิดของศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ท่ีว0าบุคลิกภาพลักษณ�ตราสินค�า คือ
องค�ประกอบสําคัญของภาพลักษณ�ตราสินค�า ท่ีทําให�ภาพลักษณ�ตราสินค�าโดยรวมมีชีวิตชีวา  

 สมมติฐานท่ี 3 ผลการทดสอบสมมุติฐานกลุ0มตัวอย0างท่ีมีการเป�ดรับสื่อแฝงในบรรยากาศ
โครงการจักรยานฯป.นป.�นท่ีแตกต0างกันจะมีการตัดสินใจซ้ือสินค�าท่ีแตกต0างกัน พบว0า มีค0าความ
แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 การสนใจอ0านชื่อตราสินค�าบนสื่อแฝงในบรรยากาศ (T=
5.924,Sig=.000) และการอ0านทุกข�อความบนสื่อแฝงในบรรยากาศ (T=4.964,Sig=.001) สอดคล�อง
กับแนวคิดของ วุฒิ สุขเจริญ (2555) ท่ีว0า “เม่ือผู�บริโภคได�รับสื่อแล�วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละ
ระยะ และนําไปสู0การตัดสินใจซ้ือสินค�าหรือบริการนั้นๆ” และยังสอดคล�องกับทฤษฎีการเป�ดรับสาร
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ของ McCombs & Becker (1979) ท่ีว0าการเป�ดรับสื่อประกอบด�วย การแสวงหาข�อมูล การเป�ดรับ
ข�อมูล และการเป�ดประสบการณ�  
 สมมติฐานท่ี 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานการรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ�กับการรับรู�
ภาพลักษณ�ตรา พบว0า มีความสัมพันธ�กันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.718**) สอดคล�องกับแนวคิด
ของ Keller (2003) ท่ีกล0าวไว�ว0า ภาพลักษณ�ตราสินค�าเป�นการรับรู�เก่ียวกับตราสินค�า เป�นผลจาก
การเชื่อมโยงตราสินค�า ในความทรงจําของผู�บริโภค  

 สมมติฐานท่ี 5 ผลการทดสอบสมมุติฐานการรับรู�ภาพลักษณ�ตราสินค�ากับการตัดสินใจซ้ือ
สินค�า พบว0า มีความสัมพันธ�กันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.719**) สอดคล�องกับแนวคิดของเสรี 
วงษ�มณฑา (2542) ท่ีว0าภาพลักษณ�ตราสินค�า มีความสัมพันธ�โดยตรงต0อพฤติกรรมการซ้ือสินค�า โดย
การรับรู�เป�นองค�ประกอบหลักของ ภาพลักษณ�ตราสินค�า ประกอบด�วยข�อเท็จจริง และส0วนของการ
ประเมิน และยังสอดคล�องกับแนวคิดของ ยุทธนา ธรรมเจริญ (2536) ท่ีว0าพฤติกรรมการซ้ือของ
ผู�บริโภคประกอบด�วยตัวกระตุ�น และแรงจูงใจ ซ่ึงแรงจูงใจท่ีมี 2 ประเภท คือ แรงจูงใจทางอารมณ� 
และแรงจูงใจทางเหตุผล 
 สมมติฐานท่ี 6 ผลการทดสอบสมมุติฐาน การรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ�กับการตัดสินใจ
ซ้ือ พบว0า มีความสัมพันธ�กันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.815**) สอดคล�องกับแนวคิดของ Schmitt 
ท่ีกล0าวไว�ว0า “การตลาดเชิงประสบการณ�สามารถสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าได�ในระยะยาวและยัง
สร�างยอดขาย โดยการรับรู�คําพูดแบบปากต0อปาก” และยังสอดคล�องกับแนวคิดของ Stantion and 
Fultrell (1987) ท่ีว0าค0านิยมวัฒนธรรมจะกําหนดความต�องการพฤติกรรมของบุคคล 

สรุปและข?อเสนอแนะ 

          1. จากผลวิจัยการวิเคราะห�ข�อมูลมากท่ีสุดของ การรับรู�การตลาดเชิงประสบการณ� การรับรู�
ภาพลักษณ�ตราสินค�า และการตัดสินใจซ้ือ พบว0า สื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานฯ ป.นป.�น ทํา
ให�มีโอกาสได�เห็นสินค�ามากข้ึน ดังนั้น ควรพัฒนาสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานสาธารณะป.น
ป.�น ให�ดียิ่งข้ึนเพ่ือให�ผู�บริโภคได�รับรู�ตราสินค�ามากข้ึน, สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ�ของตราสินค�ามี
ความทันสมัย ดังนั้น เม่ือผู�บริโภคเห็นสื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานฯ ป.นป.�น คิดว0าเป�นสื่อ
โฆษณาท่ีมีความทันสมัย ดังนั้น ควรพัฒนาให�สื่อแฝงในบรรยากาศ ตามสถานท่ีต0างๆมากข้ึนเพ่ือให�
ผู�บริโภค เกิดความรู�สึกท่ีดีมากยิ่งข้ึนต0อสื่อโฆษณาประเภทนี้, สื่อแฝงในบรรยากาศโครงการจักรยานฯ 
ป.นป.�น มีส0วนช0วยในการตัดสินใจซ้ือสินค�า ดังนั้น นักสื่อสารการตลาดและนักโฆษณาควรหันมาให�
ความสนใจ และจัดทําสื่อแฝงบรรยากาศในประเทศไทยให�มากข้ึน 
          2. จากผลวิจัยการวิเคราะห�ข�อมูลน�อยท่ีสุดของการรับรู�ภาพลักษณ�ตราสินค�า พบว0า ตรา
สินค�ามีบริการหลังการขาย คือ ผู�บริโภคไม0ทราบว0าองค�กรมีบริการหลังการขายหรือไหม ดังนั้น 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 406 
 

องค�กรควรเพ่ิมการรับรู�เพ่ือให�ผู�บริโภครับทราบ เพ่ือให�เกิดภาพลักษณ�ท่ีดีต0อองค�กร ผู�บริโภคจะเกิด
ความทรงจําอันดีและเกิดความจงรักษ�ภักดีต0อองค�กรในท่ีสุด 

ข?อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 

 1. การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช�แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลเพียงชั้นเดียว ควรมีการวิจัยต0อยอดในเชิงคุณภาพ เช0น การสัมภาษณ�กลุ0ม เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิง
ลึกมากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษา และทําวิจัยเรื่องสื่อแฝงในบรรยากาศให�มากยิ่งข้ึน เพ่ือจะได�ต0อยอดสื่อ
โฆษณาประเภทนี้ให�เป�นท่ีรู�จัก  
 3. ควรพัฒนาสื่อแฝงในบรรยากาศตามสถานท่ีต0างๆให�มากข้ึน เนื่องจากเป�นสื่อโฆษณาท่ีมี
ความน0าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจผู�บริโภค สร�างการจดจํา พร�อมกับการนําเสนอสินค�าและ
บริการได�ดี ส0งผลให�เกิดการตัดสินใจซ้ือ 
 4. เนื่องจากวิจัยครั้งนี้ กลุ0มเป�าหมายเป�นช0วงอายุวัยรุ0นและวัยทํางาน ควรศึกษาพัฒนาต0อ
ยอด โดยการเปลี่ยนกลุ0มเป�าหมาย เพ่ือให�ได�ผลการวิจัยใหม0ๆในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุล0วงได�ด�วยดีโดยได�รับความกรุณาจาก อาจารย�ท่ีปรึกษาผู�ช0วย
ศาสตราจารย� ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ ท่ีคอยให�ความรู� ให�คําแนะนํา ชี้แนะ ด�วยความเอาใจใส0เป�นอย0าง
ดี ข�าพเจ�ารู�สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอขอบคุณเป�นอย0างสูงไว� ณ ท่ีนี้ด�วย 
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การเป8ดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต�อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Exposure of Free Magazines and Effects on people in Bangkok 

วรรณกมล  ทัพขันธ& และรศ.ดร. ประทุม  ฤกษ&กลาง 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการเป�ดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต0อประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุ0 ม ตัวอย0 างได�แก0ผู� อ0 านนิตยสารแจกฟรี ท่ี มีอายุ15-60 ป@  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) กําหนดให�กลุ0มตัวอย0างกรอกแบบสอบถาม โดยมีกลุ0มตัวอย0างคือ 

ผู�อ0านท่ีอยู0ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 400 คน วิเคราะห�และประมวลผลการวิจัยด�วย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบว0าด�านพฤติกรรมการเป�ดรับ นิตยสารแจกฟรีท่ีกลุ0มตัวอย0างเคยได�รับอ0านเป�น

ประจํา ได�แก0 นิตยสารแจกฟรีสําหรับผู�บริโภคท่ัวไปท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสังคม การดําเนินชีวิต รวมถึง

แฟชั่นต0างๆ รองลงมาคือ นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได�แก0 กีฬา เทคโนโลยี สุขภาพและการแพทย� 

รถ ภาพยนตร� ท0องเท่ียว ธรรมมะ การทําธุรกิจแนวใหม0 และ นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ/นิตยสารแจก

ฟรีท่ีออกโดยหน0วยงานของรัฐ องค�กร หรือสมาคมต0างๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ�และสร�างภาพลักษณ�

ให�องค�กร ด�านการใช�ประโยชน� กลุ0มตัวอย0างมีระดับการใช�ประโยชน�จากนิตยสารแจกฟรีในด�าน

ความรู�/ข�อมูลข0าวสารมากท่ีสุด รองลงมาเป�นด�านความบันเทิง และด�านส0วนบุคคล ด�านการสร�าง

ความสัมพันธ� ตามลําดับ ด�านอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี กลุ0มตัวอย0างมีระดับการได�รับอิทธิพลด�าน

ความรู�มากท่ีสุด รองลงมาคือด�านทัศนคติและด�านการปฏิบัติ ตามลําดับด�านความต�องการจาก

นิตยสารแจกฟรี กลุ0มตัวอย0างมีระดับความต�องการนิตยสารแจกฟรีในด�านรูปแบบมากท่ีสุด รองลงมา

เป�นด�านเนื้อหาตามลําดับ 

คําสําคัญ : การเป�ดรับ นิตยสารแจกฟรี อิทธิพล 
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Abstract 

This research aims to study the exposure of free magazines and their effect 
on people in Bangkok. Subjects are 400 free-magazine readers aged 15-60 in Bangkok. 
Quantitative research is conducted by self-administered survey questionnaires. Data 
is analyzed by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

The results show that regarding exposure behaviors, free magazines for 
general readers which subjects read the most are free-magazines with social, daily-
life, and fashion content, target or specialized free magazines, i.e. sports, technology, 
medical and health care, cars, films, tours, Dharma , and new business trends , and 
business free magazines or free magazines issued by government, institutions, or 
associations for organizational public relations and image building. For usage 
purposes, subjects have the highest level of using free magazines for information and 
knowledge, for entertainment, and for personal and relational purposes respectively. 
As for the effect of free magazines, subjects have the highest level in cognitive, 
affective, and behavioral effect respectively. In terms of needs, subjects have the 
highest level of needs in free magazines’ pattern and their content respectively, 

Key words: exporure, free magazines, effect (or influence) 

บทนํา 

ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

ในยุคป.จจุบันสื่อสิ่งพิมพ�ประเภทนิตยสารแจกฟรีได�รับความนิยมค0อนข�างมากเนื่องจากไม0

ต�องเสียค0าใช�จ0ายในการซ้ือ เนื้อหาท่ีมีความน0าสนใจและรูปเล0มมีสีสันสวยงามซ่ึงตรงกับความต�องการ

นิตยสารแจกฟรีของผู�อ0าน(ปวาฬ เกษกาญจน�,2555) สื่อสิ่งพิมพ�ประเภทนิตยสารแจกฟรีได�เข�ามามี

บทบาทมากข้ึนด�วยการนําเสนอข�อมูลข0าวสารท่ัวๆไปและเนื้อหาเฉพาะด�านท้ังด�านแฟชั่น รูปแบบ

การดําเนินชีวิต หรือร�านอาหารดังในย0านชุมชนต0างๆ มีการเจาะกลุ0มเป�าหมายด�วยการแจกฟรีตาม

แหล0งชุมชนท่ีสําคัญ ระบบขนส0งมวลชนสาธารณะ สถานท่ีราชการ องค�กรธุรกิจ และร�านกาแฟ ซ่ึง

สอดคล�องกับสภาพสังคมในป.จจุบันท่ีผู�ประกอบการ องค�กรต0างๆจะมาใช�บริการโดยการใช�พ้ืนท่ี

สําหรับโฆษณา โดยผู�ดําเนินธุรกิจนิตยสารก็จะมีรายได�มาจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณา 
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 ยุคดิจิตอลประชาชนส0วนมากเคยชินกับการอ0านแบบฟรีๆไม0เสียค0าใช�จ0าย เป�นการยากท่ีจะ

เสียเงินซ้ือนิตยสาร ดังนั้นนิตยสารแจกฟรีจึงตอบสนองท้ังพฤติกรรมผู�บริโภคและเป�นประโยชน�ทาง

ธุรกิจ นิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน�มมากเพ่ิมข้ึน อาจเป�นเพราะมีผู�อ0านเพ่ิมมาก

ข้ึนจะเห็นได�จากข�อมูลของสมาคมผู�จัดพิมพ�และจัดจําหน0ายหนังสือแห0งประเทศไทย(2558) ท่ีพบว0า

เม่ือเปรียบเทียบe-bookกับการอ0านหนังสือพบว0าร�อยละ99.8 อ0านหนังสือกระดาษ ในขณะท่ีร�อยละ

24.0อ0านe-book นิตยสารแจกฟรีเป�นนิตยสารท่ีไม0ต�องเสียค0าใช�จ0ายและมีความสะดวกในการเป�ดรับ

ท้ังสถานท่ีวางและมีเนื้อหาน0าสนใจ รูปแบบท่ีสวยงาม สามารถแทนความต�องการข0าวสารจากสื่อ

ประเภทอ่ืน จึงง0ายต0อการท่ีผู�บริโภคจะเป�ดรับสื่อ  

อย0างไรก็ตามปริมาณหัวนิตยสารแจกฟรีมีคู0แข0งมากข้ึนเรื่อยๆ การทํานิตยสารแจกฟรีในรูป

แบบเดิมอาจไม0ตอบสนองต0อความต�องการของผู�อ0าน เพราะนิตยสารแจกฟรีท่ีแจกส0วนใหญ0มักมี

เนื้อหานําเสนอท่ัวๆไปไม0ได�เจาะลึกถึงความต�องการของผู�อ0าน ทําให�นิตยสารแจกฟรีบางฉบับไม0

ประสบความสําเร็จและอิทธิพลท่ีได�รับจากนิตยสารแจกฟรี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการ

เป�ดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลในเขตกรุงเทพมหานครในด�านต0างๆเพ่ือเป�นแนวทางพัฒนาความ

อยู0รอดของนิตยสารแจกฟรี จากการศึกษาค�นคว�างานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับนิตยสารฟรี พบว0างานวิจัย

ส0วนใหญ0ศึกษาเรื่องนิตยสารเชิงพานิชย� ส0วนนิตยสารแจกฟรีพบว0ามีงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องหรือ

คล�ายคลึงค0อนข�างน�อย ในด�านนิตยสารแจกฟรีซ่ึงกําลังได�รับความนิยมและมีการแข0งขันในด�าน

การตลาดสูงรวมถึงการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ�ให�เข�ากับยุคดิจิตอล เป�นประเด็นท่ีน0าสนใจ จึงมีความ

สนใจจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเป�ดรับ การใช�ประโยชน� อิทธิพลและความต�องการของผู�อ0าน 

เพ่ือเป�นแนวทางในการผลิตนิตยสารแจกฟรีท่ีมีเนื้อหาและคุณภาพท่ีตรงกับความต�องการผู�อ0านมาก

ข้ึนให�แก0ผู�ประกอบการนิตยสารแจกฟรี  

วัตถุประสงค7 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป�ดรับนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาการใช�ประโยชน�นิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.เพ่ือศึกษาความต�องการรูปแบบและเนื้อหานิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ของพฤติกรรมการเป�ดรับ การใช�ประโยชน� อิทธิพล ความต�องการ

จากนิตยสารแจกฟรีท่ีมีต0อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป�นวิจัย เชิ งปริมาณ  ด�วยการวิจั ยสํ ารวจ เครื่องมือในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม ชนิดปลายป�ดประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู�อ0านท่ีอยู0ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวนท้ังสิ้น 400 คน ด�วยวิธีสุ0มแบบสะดวก ประมวลผลด�วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช�ใน

การวิจัยครั้งนี้ใช�สถิติเชิงบรรยาย ได�แก0 จํานวน ร�อยละ ค0าเฉลี่ยและส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช�

สถิติอ�างอิงในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ได�แก0 t-test One way ANOVA และ Pearson 

Product Moment Correlation 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

อิทธิพล 
• ความรู, 

• ทัศนคติ 

• การปฏิบัติ 

 

พฤติกรรมการเป8ดรับนิตยสารแจกฟรี 
• ช่ือนิตยสารทีเ่ปDดรับ 

• สถานที ่

• คอลัมน&ที่ช่ืนชอบ 

• ความบ1อยครั้งในการอ1าน 

• ระยะเวลาในการอ1าน 

• สาเหตุที่ทําให,สนใจอ1าน 

 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร& 

เพศ 

อายุ 

การศึกษา 

รายได, 

อาชีพ 

สถานภาพ 

การใช�ประโยชน&จากนิตยสารแจกฟรี 
• ด,านข,อมูลข1าวสาร 

• ด,านความบันเทิง 

• ด,านส1วนบุคคล 

• ด,านการสร,างความสมัพันธ& 

 

ความต�องการจากนิตยสารแจกฟรี 
• ด,านรูปแบบ 

• ด,านเน้ือหา  
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

ด?านลักษณะประชากรศาสตร7กลุ0มตัวอย0างผู�อ0านส0วนใหญ0เป�นเพศหญิง ร�อยละ 65.8 

ส0วนมากมีอายุ 15-20 ป@ ร�อยละ27.8 การศึกษาอยู0ระดับปริญญาตรี ร�อยละ59.3 มีรายได�เฉลี่ยต0อ

เดือนน�อยกว0า10,000บาท ร�อยละ36.3 ส0วนใหญ0อยู0ในสถานภาพโสด ร�อยละ67.3 และส0วนมากเป�น

นักเรียน นักศึกษา ร�อยละ41.3 

ด?านพฤติกรรมการเปoดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีนิตยสารแจกฟรีท่ีกลุ0มตัวอย0างเคยได�รับอ0าน

เป�นประจํา ได�แก0 นิตยสารแจกฟรีสําหรับผู�บริโภคท่ัวไปท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสังคม การดําเนินชีวิต 

รวมถึงแฟชั่นต0างๆ ร�อยละ 92.0 รองลงมาคือ นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได�แก0 กีฬา เทคโนโลยี 

สุขภาพและการแพทย� รถ ภาพยนตร� ท0องเท่ียว ธรรมมะ การทําธุรกิจแนวใหม0 ร�อยละ 79.5  และ 

นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ/นิตยสารแจกฟรีท่ีออกโดยหน0วยงานของรัฐ องค�กร หรือสมาคมต0างๆ เพ่ือ

การประชาสัมพันธ�และสร�างภาพลักษณ�ให�องค�กร ร�อยละ 55.3 

ด?านการใช?ประโยชน7จากนิตยสารแจกฟรีกลุ0มตัวอย0างมีระดับการใช�ประโยชน�จากนิตยสาร

แจกฟรีในด�านความรู�/ข�อมูลข0าวสารมากท่ีสุด(3.8100) รองลงมาเป�นด�านความบันเทิง(3.8050) และ

ด�านส0วนบุคคล(3.4450) ด�านการสร�างความสัมพันธ�(3.2650)ตามลําดับ 

ด?านอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีกลุ0มตัวอย0างมีระดับการได�รับอิทธิพลจากสื่อนิตยสารแจก

ฟรีด�านความรู� (3.7750)มากท่ีสุด รองลงมาคือด�านทัศนคติ (3.7275)และด�านการปฏิบัติ (3.7225) 

ตามลําดับ 

ด?านความต?องการจากนิตยสารแจกฟรีกลุ0มตัวอย0างมีระดับความต�องการนิตยสารแจกฟรี

ในด�านรูปแบบ(3.8950)มากท่ีสุด รองลงมาเป�นด�านเนื้อหา (3.8475)ตามลําดับ 

การวิจัยเรื่องการเป�ดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต0อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได�

ต้ังสมมุติฐานไว�ท้ังหมด 4 สมมุติฐาน สามารถสรุปผลได�ดังนี้ 

สมมุติฐานท่ี1ผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได� 

อาชีพ ท่ีแตกต0างกันมีพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต0างกัน 

ผลการวิจัยพบว0าผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี รายได�แตกต0างกันมีพฤติกรรมการเป�ดรับ

นิตยสารแตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผู�อ0านท่ีมีรายได� 25,001 – 30,000 บาทมี

พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อนิตยสารแจกฟรีมากท่ีสุด 
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ส0วนผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต0างกันมี

พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อนิตยสารแจกฟรีไม0แตกต0างกัน 

สมมุติฐานท่ี2ผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได� 

อาชีพ ต0างกันใช�ประโยชน�จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต0างกัน 

ผลการวิจัยพบว0าผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได� อาชีพ ต0างกันมีการใช�ประโยชน�จากนิตยสารแจกฟรีไม0แตกต0างกัน 

สมมุติฐานท่ี3ผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได� 

อาชีพ ต0างกันได�รับอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีแตกต0างกัน 

ผลการวิจัยพบว0าผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได� อาชีพ ต0างกันได�รับอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีไม0แตกต0างกัน 

สมมุติฐานท่ี4ผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได� 

อาชีพ ต0างกัน มีความต�องการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต0างกัน 

ผลการวิจัยพบว0าผู�อ0านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได� อาชีพ ต0างกัน มีความต�องการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีไม0แตกต0างกัน 

สมมุติฐานท่ี 5 การใช�ประโยชน� การได�รับอิทธิพล ความต�องการ จากนิตยสารแจกฟรีมี

ความสัมพันธ�กัน 

ผลการวิจัยพบว0าความสัมพันธ�ระหว0างพฤติกรรมการเป�ดรับ การใช�ประโยชน� อิทธิพล ความ

ต�องการจากนิตยสารแจกฟรีมีความสัมพันธ�เชิงบวกอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผลวิจัย พบว0ามีประเด็นท่ีน0าสนใจในด�าน ด�านการใช�ประโยชน�จากนิตยสารแจกฟรี พบว0ามี

ระดับการใช�ประโยชน�จากนิตยสารแจกฟรีในด�านความรู�/ข�อมูลข0าวสารอยู0ในระดับมากสอดคล�องกับ

ผลการวิจัยของ อาภัสสร อ�นวิเศษ(2556) ในประเด็นท่ีผู�อ0านมีการใช�ประโยชน�ในด�านข�อมูลข0าวสาร 

ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงค�ของการจัดทํานิตยสารแจกฟรีท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ข�อมูลความรู�และข�อมูล

ข0าวสาร เพ่ือแนะนําให�ผู�อ0านรับรู�และเข�าใจรวมถึงใช�เป�นข�อมูลในการตัดสินใจซ้ือ ตัดสินใจเลือก

บริการนั้นๆ รองลงมาเป�นด�านความบันเทิง พบว0าอ0านเพ่ือใช�เวลาว0างให�เกิดประโยชน�มากท่ีสุดและ

เพ่ือหาข�อมูลแนวเพลงท่ีชื่นชอบ ด�านส0วนบุคคลพบว0า อ0านเพ่ือนําวิธีการดูแลสุขภาพไปใช�มากท่ีสุด 

และเพ่ือทําความรู�จักบุคคลท่ีมีชื่อเสียงผ0านบทสัมภาษณ� ในนิตยสารแจกฟรี ด�านการสร�าง
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ความสัมพันธ� พบว0าอ0านเพ่ือนําเรื่องราวจากการอ0านนิตยสารแจกฟรีไปเล0าสู0กันฟ.งมากท่ีสุด และ

ติดตามนิตยสารแจกฟรีทางโซเชียลมีเดีย  

ด�านอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีพบว0ามีระดับการได�รับอิทธิพลจากสื่อนิตยสารแจกฟรีด�าน

ความรู�มากท่ีสุด โดยการได�เห็นภาพสถานท่ีต0างๆท่ียังไม0เคยไป รองลงมาคือได�เป�ดโลกการเรียนรู� 

ด�านทัศนคติพบว0าผู�อ0านได�รับอิทธิพลทัศนคติต0อการพัฒนามากท่ีสุด รองลงมาคือทัศนคติต0อการ

เรียนรู� ด�านการปฏิบัติพบว0าผู�อ0านได�รับอิทธิพลในด�านการปฏิบัติ โดยเกิดพฤติกรรมการท0องเท่ียว

มากท่ีสุด รองลงมาคือเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินค�าและบริการ ซ่ึงสอดคล�องกับทฤษฎีKAP สุรพงษ� 

โสธนะเสถียร(2557) เม่ือผู�รับสารได�รับสารก0อให�เกิดความรู� มีผลทําให�เกิดทัศนคติและเกิดการปฏิบัติ 

ซ่ึงมีความสัมพันธ�กันเป�นลูกโซ0 เป�นท่ียอมรับกันว0าการสื่อสารมีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการ

ต0างๆให�บรรลุผลสําเร็จตามท่ีตั้งเป�าหมายไว� 

ด�านความต�องการจากนิตยสารแจกฟรีผลการวิจัยครั้งนี้พบว0ากลุ0มตัวอย0างมีระดับความ

ต�องการนิตยสารแจกฟรีในด�านรูปแบบมากท่ีสุด โดยต�องการรูปภาพและภาพประกอบมีความคมชัด

สีสันสวยงามมากท่ีสุด รองลงมาคือการพิมพ�หน�าสีทุกหน�าซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของ สุมณรัตน� 

ปานรัตน�(2553) ท่ีพบว0าความต�องการนิตยสารแจกฟรีด�านรูปแบบโดยต�องการรูปภาพ ภาพถ0าย

ชัดเจน ด�านเนื้อหา พบว0าผู�อ0านมีความต�องการจากนิตยสารแจกฟรีด�านเนื้อหา โดยมีความต�องการ

การใช�สํานวนภาษาท่ีเขียนอ0านเข�าใจได�ง0ายมากท่ีสุด รองลงมาคือการนําเสนอประเด็นใหม0ๆให�

ติดตามอ0านในนิตยสารแจกฟรี 

สรุปและข?อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยผู�อ0านนิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานครพบว0าส0วนใหญ0เป�นเพศหญิงท่ีมี

อายุ15-20 ป@ ศึกษาอยู0ในระดับปริญญาตรีมีรายได�เฉลี่ยต0อเดือนน�อยกว0า10,000บาท อยู0ใน

สถานภาพโสด เป�นนักเรียน นักศึกษา นิตยสารแจกฟรีท่ีกลุ0มตัวอย0างได�อ0านเป�นประจําได�แก0ประเภท

นิตยสารแจกฟรีสําหรับผู�บริโภคท่ัวไปท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสังคม การดําเนินชีวิต รวมถึงแฟชั่นต0างๆ มี

ระดับการใช�ประโยชน�จากนิตยสารแจกฟรีในด�านความรู�/ข�อมูลข0าวสารมากท่ีสุด มีการได�รับอิทธิพล

จากสื่อนิตยสารแจกฟรีด�านความรู�มากท่ีสุด และมีความต�องการนิตยสารแจกฟรีในด�านรูปแบบมาก

ท่ีสุด 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต0อไป 1.) ควรมีการขยายการศึกษาเปรียบเทียบระหว0างการ

เป�ดรับสื่อ และการใช�ประโยชน�จากนิตยสารแจกฟรี กับนิตยสารเชิงพาณิชย� 2.) ในการวิจัยครั้งนี้เป�น
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งานวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงข�อมูลบางอย0างท่ีได�มาอาจไม0เข�าถึงสิ่งท่ีต�องการทราบเท0าท่ีควร การวิจัยในครั้ง

ต0อไปควรเพ่ิมการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�เจาะลึก  

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ�ฉบับนี้ สําเร็จลุล0วงได�ด�วยความอนุเคราะห�ของบุคคลหลายท0าน ซ่ึงท้ังนี้ไม0อาจ

นํากล0าวได�ท้ังหมด ผู�มีพระคุณสําคัญท่ีสุดคือท0านอาจารย�ท่ีปรึกษา รศ.ดร. ประทุม  ฤกษ�กลาง ท่ี

กรุณาให�คําปรึกษาแนะนํา แก�ไขข�อบกพร0องต0างๆจนสําเร็จผลขอกราบขอบพระคุณเป�นอย0างสูงไว� ณ 

โอกาสนี้ นอกจากนี้ผู�วิจัยต�องขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนท่ีช0วยเหลือและเป�นกําลังใจท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณคุณพ0อและคุณแม0ท่ีอยู0เบ้ืองหลังความสําเร็จในครั้งนี้  
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กลวิธีการเล�าเร่ืองของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน&ไทย 
The Storytelling of Original Soundtrack in Thai Television Series 

อุษา แซ1จิว และรศ. อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน& 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

  

บทคัดย�อ 

งานวิจัยชิ้นนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาถึงกลวิธีการเล0าเรื่องของบทเพลงประกอบละครในละคร

โทรทัศน�ไทย และการเลือกมุมมองการแสดงออกทางอารมณ�ของบทเพลงประกอบละครในละคร

โทรทัศน�ไทยท่ีปรากฏอยู0ในป.จจุบันว0ามีวิธีการสื่อสารอย0างไร โดยพิจารณาเฉพาะเพลงประกอบละคร

ท่ีได�รับรางวัลนาฏราช สาขาละครยอดเยี่ยม ต้ังแต0ป@ 2557-2558 ได�แก0 ละครสามีตีตรา และละคร

สุดแค�นแสนรัก ซ่ึงมีท้ังหมดจํานวน 6 เพลง ได�แก0 ฉันก็รักของฉัน ไม0เจ็บอย0างฉันใครจะเข�าใจ เกิดมา

เพ่ือรักเธอ จากละครสามีตีตรา และเจ็บนี้จําจนตาย แพ�รัก ให�ตายก็ไม0รักกัน จากละครสุดแค�นแสน

รัก งานวิจัยชิ้นนี้ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาจากการวิเคระห�ตัวบท (Contextual Analysis) 

ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง ประกอบกับการสัมภาษณ�เชิงลึกจากต�นสารหรือผู�ผลิตท่ีเก่ียวข�อง

กับเพลงประกอบละครนั้นๆ  

ผลการศึกษาข�อท่ีหนึ่ง พบว0าการเล0าเรื่องของเพลงละครส0วนใหญ0เป�นการสื่อสารทางเดียว ท่ี

มุ0งบอกความต�องการส0วนบุคคล แต0เพลงฉันก็รักของฉันจากละครเรื่องสามีตีตรา นําเสนอผ0านตัว

ละครหลักสองคนท่ีตอบโต�กันไปมา จึงทําให�อารมณ�เพลงมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เป�น

เหตุให�ข้ันวิกฤตของเพลงนี้ครอบคลุมต้ังแต0ท0อนฮุคข�ามไปยังท0อนเชื่อม ซ่ึงโดยปกติแล�วเพลงอ่ืนจะ

หยุดข้ันภาวะวิกฤตไว�ท่ีท0อนฮุค และผ0อนอารมณ�ลงมาในท0อนภาวะคลี่คลาย แต0ในทางกลับกันผู�วิจัย

พบว0าเพลงท่ีสะท�อนอารมณ�รุนแรงมักไม0กล0าวถึงภาวะคลี่คลาย ส0วนข้ันยุติเรื่องราวมีการนําเสนอ

อย0างหลากหลายข้ึนอยู0กับจุดประสงค�ของผู�แต0งเป�นสําคัญ โดยไม0จําเป�นว0าจุดจบของเพลง และละคร

จะต�องมีบทสรุปเช0นเดียวกัน และจากการศึกษาแนวละครชีวิตท้ังสองเรื่องนี้พบว0าทุกเพลงนําเสนอ

แก0นความรักเหมือนกัน แต0ในรูปแบบความสัมพันธ�ท่ีแตกต0างกัน ทําให�เกิดข้ัวขัดแย�งของความรัก

ตามมา ซ่ึงความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนนี้สอดคล�องกับอารมณ�เพลงท่ีผู�ผลิตเลือกท่ีจะสื่อสารลงในบทเพลง

ด�วย นอกจากนี้การเลือกใช�ภาพพจน�ยังมีส0วนช0วยในการให�ความหมายได�ท้ังโดยตรงและโดยนัย จาก
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การศึกษาพบว0าลักษณะภาพพจน�ท่ีใช�บ0อยท่ีสุดคืออธิพจน� การให�ความหมายท่ีมากหรือน�อยเกินจริง 

เพ่ือเพ่ิมน้ําหนักให�กับความหมายนั้นมีความลึกซ้ึง และไพเราะยิ่งข้ึน อีกท้ังการเลือกเสียงประสานเพ่ือ

มาถ0ายทอดอารมณ�ตัวละคร มีเกณฑ�การคัดเลือกท่ีมีลักษณะเหมือนกันท้ังความหมายทางตรงท่ีเห็นได�

จากภายนอก เพศสภาพ ช0วงอายุ และความหมายโดยนัยจากการสื่ออารมณ� การตีความ ผู�ถ0ายทอด

ท้ังสองต�องมีความเชื่อในระดับเดียวกันเพ่ือสื่อสารออกมาในทิศทางเดียว แต0ต0างกันแค0บริบทของ

เพลงและละครโทรทัศน�  

 ข�อค�นพบข�อท่ีสอง พบว0ามีกลวิธีการเล0ามุมมองทางอารมณ�เพลงของละครท้ังสองเรื่องนี้

เหมือนกัน อันประกอบไปด�วยหนึ่งเพลงประกอบละครหลักของเรื่อง ท่ีสามารถทําหน�าท่ีเป�นได�ท้ัง

เพลงธีม (Theme) นําเสนอแก0นสําคัญของเรื่อง และนําเสนอมุมมองความคิดของตัวละครหลักท่ีเป�น

ต�นเหตุสําคัญของเรื่องท้ังหมด ตามด�วยเพลงประกอบละครอีกสองเพลงท่ีสะท�อนมุมมองความคิดของ

ตัวละครหลักฝ�ายชาย และตัวละครหลักฝ�ายหญิง โดยหยิบเฉพาะฉากเวลาท่ีเกิดข้ัวขัดแย�ง (Conflict) 

มาเล0าเรื่องในเพลง และมักพบในข้ันภาวะวิกฤตของละคร (Climax) เพ่ือสื่อถึงอารมณ�ในชั่วขณะหนึ่ง

ท่ีให�มีความหมายลึกซ้ึงและเข�าถึงอารมณ�ผู�ฟ.งได�มากยิ่งข้ึน จากการวิเคราะห�ท้ังสองแนวคิดนี้  ผู�วิจัย

พบว0าองค�ประกอบการทําเพลงประกอบละครท่ีดีนั้น สามารถยึดแบบอย0างการเล0าเรื่อง และการ

นําเสนอมุมมองทางอารมณ�เพลงจากละครท้ังสองเรื่องนี้ ได� เพราะมีหลักการทํางานท่ีชัดเจน

สอดคล�องกัน อีกท้ังเพลงประกอบละครหลักของท้ังสองเรื่องนี้อย0างฉันก็รักของฉันจากสามีตีตรา และ

เจ็บนี้จําจนตายจากสุดแค�นแสนรัก ยังได�รับรางวัลเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมจากเวทีนาฏราชในป@

เดียวกัน ยิ่งสะท�อนให�เห็นว0าเพลงประกอบละครท่ีดีมีส0วนช0วยให�การเล0าเรื่องของละครมีความ

แข็งแรงข้ึนตามไปด�วย 

คําสําคัญ: การเล0าเรื่อง, การแสดงออกทางอารมณ�, เพลงประกอบละคร, ละครโทรทัศน� 

 

 

 

 

 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 419 
 

Abstract 

The objective of this research is to study the storytelling of original 
soundtrack and the selection of emotional expression in Thai Television series 
context. The songs from this study were chosen from Nataraja Awards which 
rewarded as Best Television Series since 2014-2015. There were two stories and six 
songs were studied in Qualitative research method by contextual analyzing and in-
depth interviewing from producer’s point of view.  

The findings of first objective was found that the majority of songs storytelling 
presented in one-way communication to express the individual purpose, however, 
there was different presentation in “ Chan Koh Rak Khong Chan”  song from Samee 
Tree Tra which communicated by two singers.  The result revealed that being 
representative of main characters who were having an argument could push the 
level of aggression since hook part until bridge part progressively. Meanwhile, other 
songs stopped the climax point at the hook and then falling action. In contrast, the 
aggressive mood song was usually untold the falling emotion. Later, ending point is 
subject to follow by the composer’ s purpose and it is not a rule to be consistent 
between the ending of song and the ending of character in TV Series. Regarding to 
theme, it turned out that these two series were both based on love topic and the 
love conflict later became the background of story. Apart from denotative meaning 
in narrative structure, there were connotative meaning that used Figure of Speech. 
Most of the lyrics used Hyperbole that was designed to further explanation to 
emphasize the meaning though exaggerated statements. Additionally, the criteria of 
choosing a singer was considered to be relevant in terms of physical (gender and age) 
and mental (emotion and tone of voice). Both of singer and character need to find-
tune for the optimal performance in their own role.  

The emotional presentation of two series was shown similarly, which 
consisted of three songs; 1) the main song that communicated to the whole story 
with the main character’s point of view that was the key driver of story 2) Actress’s 
Point of view that interpreted Woman’ s requirement 3)  Actor’ s Point of view that 
represented to Man’ s thought.  All songs were written from specific moment that 
happened a conflict and was frequently seen in climax level.  
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From these above elements of storytelling and the selection of emotional 
expression in original soundtrack were considered as the role model that led to the 
popularity. Moreover, these two main songs; “ Chan Koh Rak Khong Chan”  from 
Samee Tree Tra and “Jeb Nee Jum Jon Taii” from Sud Kaen Saen Rak won the best 
original soundtrack of the year awards. This can be guaranteed that the good song 
could be one of key success drivers. 
Keyword:  Storytelling, Emotional Expression, Original Soundtrack, Thai Television 
Series  
 

บทนํา 

การสื่อสารท่ีมุ0งเน�นประโยชน�อย0างถ0องแท� คือการสื่อสารท่ีให�ความบันเทิงอารมณ�ในระดับสูง

ข้ึนไป ก0อให� เกิดจินตนาการร0วมกัน เรียกได�ว0าเป�น รูปแบบหนึ่ งของการสื่อสารเชิงจินตคดี 

(Imaginative Communication) คุณลักษณะเด0น คือ การเล0าเรื่องให�น0าจดจํา และการสื่ออารมณ�

ของผู�เล0า (ถิรนันท� อรวัชศิริวงศ�, 2546) ดังนั้นหากพิจารณาจากสภาพแวดล�อมรอบตัวจะพบว0าการ

สื่อสารเชิงจินตคดีนี้ เกิดข้ึนบ0อยครั้งจากการสื่อสารผ0านดนตรี ท่ีนอกจากการให�ความเพลิดเพลินแล�ว 

ดนตรียังทําหน�าท่ีเป�นตัวชี้วัดสังคม และวัฒนธรรมความเป�นอยู0ของมนุษย�ในช0วงเวลานั้นๆ และเป�น

ศาสตร�ท่ีคนทุกชาติสามารถเข�าใจร0วมกันได� จนกล0าวได�ว0า เพลงเป�นภาษาสากล (Universal 

Language) (Savan, 1993) นอกจากนี้ ละครโทรทัศน�ยังถือเป�นอีกศาสตร�ท่ีให�ความบันเทิงได�อย0าง

ครบถ�วน ผ0านทางภาพ ฉาก แสง สี รวมถึงการแสดงออกของนักแสดง อีกท้ังละครยังมีหน�าท่ีคล�าย

กับบทเพลงในการสะท�อนความเป�นอยู0ของสังคม ขณะเดียวกันละครก็สามารถสร�างภาพแห0งความ

จริงในสังคมข้ึนใหม0ได�เช0นกัน (วราภรณ� ศรีกาญจนเพริศ, 2544) หากโครงเรื่อง ตัวละคร และ

ความคิดของตัวละครเปรียบเสมือนวิญญาณท่ีอยู0ภายในจิตใจ ภาษา เพลง และภาพก็เปรียบเสมือน

ร0างกายภายนอก ท่ีมีหน�าท่ีสื่อสาร และถ0ายทอดเนื้อหาสาระจากภายในไปยังผู�ชมภายนอกเช0นกัน  

 การท่ีละครจะประสบความสําเร็จหรือไม0นั้น สิ่งท่ีสําคัญคือต�องคํานึงว0าละครสามารถตรึง

อารมณ�ของผู�ชมได�มากน�อยแค0ไหน เพราะจํานวนผู�ชมคือเกณฑ�การวัดผลท่ีเชื่อถือได�มากท่ีสุด 

เพราะฉะนั้นผู�ทําวิจัยจึงมองว0าการผลิตเพลงประกอบละคร ถือเป�นเครื่องมือในการตรึงอารมณ�ผู�ชม

อีกหนึ่งวิธีท่ีสําคัญ และต�องผ0านกระบวนการคิดอย0างละเอียดอ0อน ท้ังนี้เพราะเพลงถือเป�นการสื่อสาร
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เชิงจินตคดี ท่ีแต0งข้ึนจากความคิด ค0านิยม และอารมณ�ความรู�สึกของคนในช0วงเวลานั้นๆ  รวมไปถึง

การเป�นสัญลักษณ�ของความหลังท่ีรวบรวมไว� นอกจากนี้บทเพลงยังทําหน�าท่ีในการกล0อมเกลาจิตใจ

และวิญญาณของผู�ฟ.งได� เพราะเพลง ถือเป�นสารท่ีสามารถเข�าถึงผู�ฟ.งได�ทุกท่ี อาจเป�ดจากการรับชม

ผ0านโทรทัศน� ฟ.งผ0านวิทยุ หรือหากผู�ฟ.งมีอารมณ�ร0วมก็สามารถฮัมเพลงได�เอง โดยไม0ต�องอาศัยสื่อใดๆ 

มากระตุ�น 

ด�วยเหตุนี้ ผู�วิจัยจึงเลือกศึกษาโครงสร�างและองค�ประกอบของเพลงประกอบละครท่ีดี จาก

ละครยอดเยี่ยมท่ีได�รับรางวัลจากเวทีประกวดรางวัลนาฏราช (นาฏราช, 2558) เพราะเกณฑ�การ

ตัดสินของเวทีนี้ เกิดจากการพิจารณาจากผู�ประกอบอาชีพและวิชาชีพด�านกิจการวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน�อย0างแท�จริง จึงเชื่อม่ันได�ว0ารางวัลท่ีประกาศออกมานั้นได�รับการยอมรับจากผู�รู�แจ�ง

ในวงการบันเทิงไทย และมีมาตรฐานท่ีเชื่อถือได�จริง 

วัตถุประสงค7 

ผู�วิจัยมุ0งศึกษาถึงกลวิธีการเล0าเรื่องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน�ไทย รวมไป
ถึงวิเคราะห�การเลือกมุมมองการแสดงออกทางอารมณ�ของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน�
ไทย  

วิธีการวิจัย 

ผู�วิจัยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคระห�ตัวบทเพลงตามแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวข�อง โดยแบ0งออกเป�น 2 ส0วน เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องการวิเคราะห�การเล0าเรื่อง และแนวคิดเรื่อง

การสื่อสารของเพลง และดนตรีในละครโทรทัศน� ประกอบกับการสัมภาษณ�เชิงลึก จากผู�ประกอบ

อาชีพท่ีเก่ียวข�องกับข้ันตอนการผลิตเพลงประกอบละคร และนักวิชาการในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากการศึกษาและวิเคราะห�เพลงประกอบละครท้ัง 6 เพลง ผู�วิจัยแบ0งข�อค�นพบออกเป�น 2 

หัวข�อ ดังนี้ 

1. การเล�าเรื่องในเพลงประกอบละคร 

การเลือกนําเสนอโครงเรื่องของเพลงส0วนใหญ0มักมีรูปแบบชัดเจน คือเริ่มจากการเล0า

ท่ีมาท่ีไปของเรื่องหรือเหตุเพ่ือให�ผู�ฟ.งเข�าใจพ้ืนหลังของเรื่องราวก0อน หากไม0ได�ดูละครก็สามารถเข�าใจ
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เรื่องราวของเพลงได�ไม0ยาก แล�วตามด�วยผลว0าความต�องการของตนเองนั้นคืออะไร นับได�ว0าเป�นการ

สื่อสารทางเดียว โดยมีแค0เพลงฉันก็รักของฉันเพลงเดียวท่ีเป�นการสื่อสารสองทาง ขับร�องโดยนักร�อง

สองคน ท่ีเป�นเสมือนตัวแทนของตัวละครหลัก ทําให�โครงเรื่องมีการโต�ตอบไปมาและมีแรงขับทาง

อารมณ�มากกว0าการร�องเพียงคนเดียว โดยเฉพาะอย0างยิ่งข้ันภาวะวิกฤตของเพลงนี้สามารถไต0ระดับ

ความรุนแรงต้ังแต0ท0อนฮุคไปยังท0อนเชื่อมได� ในขณะท่ีเพลงอ่ืนมีข้ันภาวะวิกฤตหยุดอยู0ท่ีท0อนฮุค และ

ลักษณะเพลงท่ีมีอารมณ�ก�าวร�าวไม0ฟ.งเหตุและผลอย0างเพลงฉันก็รักของฉัน และเจ็บนี้จําจนตายมักจะ

ไม0พบจุดคลี่คลาย เนื่องด�วยการหยิบช0วงเวลาแค0ช0วงหนึ่งของตัวละครมาเล0า โดยเลือกจุดท่ีอารมณ�

โกรธพุ0งสูงสุดทําให�เส�นการไล0ระดับอารมณ�จะต�องยิ่งสูงข้ึนไปเรื่อยๆ การมีจุดคลี่คลายในบทเพลง

อาจจะทําให�เกิดการกระชากอารมณ�กับคนฟ.ง อีกท้ังอาจดูไม0สมเหตุสมผลเพราะเพลงมีข�อจํากัดทาง

เวลาในการเล0า ท่ีไม0สามารถบรรจุเรื่องราวในช0วงเวลาท่ีตัวละครกลับใจลงไปได� จึงเลือกท่ีจะไปให�สุด

ในทางใดทางหนึ่ง และสุดท�ายข้ันยุติเรื่องราว สามารถจบได�หลายแบบข้ึนอยู0กับความประสงค�ของผู�

แต0งไม0ได�มีกฎตายตัว ซ่ึงจะสอดคล�องกับความคิด และการกระทําของตัวละครในช0วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

เท0านั้น โดยไม0จําเป�นว0าเพลง และละครต�องมีบทสรุปเหมือนกัน เช0น เพลงเจ็บนี้จําจนตาย ข้ันยุติ

เรื่องราวในเพลง จบด�วยการประกาศตัดความสัมพันธ�อย0างไม0มีวันคืนดีของย0าแย�มกับครอบครัวยาย

อํ่า แต0บทละครตอนสุดท�ายท้ังสองครอบครัวรักใคร0ปรองดองกัน ส0วนช0วงสุดท�ายในชีวิตย0าแย�มก0อน

ตายก็รู�สึกผิดถึงกรรมท่ีตนเองก0อไว�ท้ังหมด   

แก0นสําคัญของเรื่องท่ีหยิบมาพูดในเพลงประกอบละคร ทุกเพลงล�วนมีแก0นของความรัก

เข�ามาเป�นพ้ืนฐาน แต0เป�นรักในรูปแบบแตกต0างกัน มักพบได�อย0างชัดเจนในท0อนฮุค บ0อยครั้งชื่อเพลง

ก็มักจะปรากฏ และถูกเน�นย้ําในท0อนนี้เพ่ือให�ผู�ฟ.งเกิดการจดจําและเข�าใจได�ง0ายข้ึน อีกท้ังแก0นของ

เรื่องมักจะพบในข้ันท่ีขัดแย�งสูงสุด จนอาจกล0าวได�ว0าข้ันนี้ ทําหน�าท่ีขมวดแก0นสําคัญเอาไว�ได�เป�น

อย0างดี และจากการวิเคราะห�ฉากในเพลงจะพบเพียงฉากเวลาท่ีเกิดความขัดแย�งสูงสุดของแต0ละตัว

ละคร โดยความขัดแย�งนี้เอง สามารถเป�นได�ท้ังความขัดแย�งภายในจิตใจ หรือขัดแย�งระหว0างบุคคล

กับสังคม ซ่ึงสอดคล�องกันกับอารมณ�ของเพลงนั้นๆ หากตัวละครมีความขัดแย�งภายในจิตใจ อารมณ�

เพลงท่ีสื่อออกมาคือไซเคเดลิค สับสน หากทางออกให�กับชีวิตไม0ได�ว0าควรทําอย0างไรดี เช0น เพลงไม0

เจ็บอย0างฉันใครจะเข�าใจ ท่ีเป�ดเรื่องด�วยคําถามเพราะจิตใจเต็มไปด�วยความไม0แน0ใจว0ารักแท�จะ

เกิดข้ึนจริงได�หรือไม0 และจบลงด�วยการร�องขอคําตอบจากฝ�ายชายเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจอีกครั้ง ขณะท่ี

เพลงสะท�อนอารมณ�รุนแรงนั้นสอดคล�องกับความขัดแย�งระหว0างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ดังจะเห็นได�

ชัดเจนท่ีสุดจากเพลงฉันก็รักของฉัน ซ่ึงเพลงนี้ได�ยกความขัดแย�งระหว0างคนมาไว�ในเพลงเดียวได�อย0าง

ลงตัว 
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เพลงประกอบละคร คือ ตัวการสําคัญในการนําเสนออารมณ�ภายในจิตใจของตัวละคร

หลักนั้นๆ ออกมา สามารถสื่อความให�เข�าใจได�ลึกกว0าการแสดงออกทางสีหน�า ท0าทาง หรือแม�แต0การ

กระทําของตัวละครท่ีเห็นเพียงภายนอก ด�วยเหตุนี้ทําให�โดยท่ัวไปเพลงประกอบละครจะเลือก

นําเสนอผ0านมุมมองบุคคลท่ีหนึ่ง  นอกจากนี้ เพลงบางเพลงยังสามารถสื่อถึงมุมมองผู�รู�รอบด�าน ตัว

ละครรอง รวมถึงภาพรวมของละครได�อีกด�วย เพ่ือประโยชน�สูงสุดในการนําไปใช� แต0เพลงท่ีจะ

นําเสนอภาพรวมของละครเรื่องนั้นๆ ได� มักเกิดจากการนําแก0นสําคัญของความสัมพันธ�ตัวละครท่ีเด0น

ท่ีสุดของเรื่องนั้นๆ มาเล0า เช0น เพลงฉันก็รักของฉัน ท่ีนอกจากนําเสนอมุมมองความรู�สึกจากกะรัต

และสายน้ําผึ้งโดยตรงแล�ว ยังกลายเป�นเพลงประกอบละครหลักของเรื่องได�ด�วย เพราะเรื่องราว

ท้ังหมดเกิดจากความขัดแย�งของท้ังสองคนนี้ ต้ังแต0ต�นจบจบ หรือเพลงเจ็บนี้จําจนตาย ท่ีสื่อถึง

ความแค�นท่ีเกิดข้ึนจากคนๆ เดียวอย0างย0าแย�ม แต0ส0งผลกระทบตามมายันรุ0นลูกรุ0นหลาน 

 

2. การส่ือสารของเพลง และดนตรีในละครโทรทัศน7  

   คําร�องส0วนใหญ0มักใช�ภาษาก่ึงแบบแผน มีการใช�ภาษาปากเพ่ือให�ผู�ฟ.งเข�าถึงได�ง0าย ผสม 

กับภาษาทางการในสํานวนโวหารต0างๆ ท่ีอาจไม0ได�เป�นคําท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน แต0เป�นคําท่ีเปรียบ

เปรยเพ่ือให�ความหมายท่ีลึกซ้ึงกว0า ไพเราะกว0า ซ่ึงภาพพจน�ท่ีมักใช�ในเพลงท่ีมีแก0นความรักคือ อธิ

พจน� การเปรียบเทียบท่ีมากเกินจริงหรือน�อยเกินจริง เป�นการเพ่ิมคุณค0าให�กับวลีนั้นๆ มีผลอย0างยิ่ง

ท้ังโดยตรง และโดยนัยต0อคนฟ.ง ดังเช0นท0อนในเพลงเกิดมาเพ่ือรักเธอ “คนคนนี้ เกิดมาเพ่ือท่ีจะรัก

เธอ เกิดมาเพ่ือเป�นของเธอ” ความหมายตรงท่ีพบก็คือ ฉันเกิดมาเพ่ือรักเธอคนเดียว ขณะท่ี

ความหมายโดยนัยคือ ความรักของฉันท่ีมีให�ต0อเธอนั้นเปรียบเสมือนสิ่งท่ีเบ้ืองบนกําหนดไว�ตั้งแต0แรก 

หรือต้ังแต0เกิดแล�วว0าต0อจากนี้จะรักใครไม0ได�นอกจากเธอเท0านั้น จะเห็นได�ว0าเม่ือตีความท้ังสองข้ัน 

น้ําหนักของความหมายจะแตกต0างกัน  

ละครท่ีศึกษาเป�นแนวชีวิตท้ังสองเรื่อง ทําให�จังหวะเพลงท่ีออกมาล�วนมีจังหวะช�าเพ่ือ

เน�นการสื่ออารมณ�ตัวละครให�ไปถึงผู�ฟ.งได�ชัดเจนทุกถ�อยคํามากท่ีสุด  และเลือกใช�การแต0งทํานอง

เพลงเหมือนลักษณะท่ัวไปของเพลงสากล แต0ความสอดคล�องอีกอย0างหนึ่งท่ีน0าสนใจคือการเลือกเสียง

ประสาน ท่ีมีความสัมพันธ�กับตัวละครอย0างชัดเจนท้ังความหมายตรงและความหมายโดยนัย 

ความหมายตรงคือการหาผู�ท่ีมีความสามารถในการร�องเพลง และมีลักษณะทางกายภาพใกล�เคียงกับ

ตัวละครนั้นๆ ไม0ว0าจะเป�นเพศสภาพ อายุ แต0ความหมายโดยนัย คือการตีความในน้ําเสียงท่ีถ�อยคําท่ี

ส0งผลไปยังอารมณ�เพลง เพ่ือให�สอดคล�องกับแนวเพลงท่ีผู�แต0งต้ังใจไว� เช0น นัดดา วิยกาญจน� ผู�ขับร�อง
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เพลงเจ็บนี้จําจนตาย มีลักษณะทางกายภาพคล�ายกับย0าแย�ม คือ เพศหญิง วัยกลางคนท่ีมี

ความสามารถในการร�องเพลงสูง ขณะท่ีหากตีความอีกข้ันจะพบว0าการเลือกใช�น้ําเสียงทุ0มตํ่าในท0อน

แรกของเพลง แสดงถึงนิสัยใจคอของตัวละครท่ีมีความโกรธฝ.งลึกอยู0ในจิตใจ และระเบิดความโกรธ

ออกมาในท0อนฮุค เพ่ือแสดงจุดยืนของตนท่ีจะสิ้นสุดความสัมพันธ�อย0างไม0มีวันให�อภัย หรือนิวจิ๋ว ผู�

ขับร�องเพลงฉันก็รักของฉัน ต0างฝ�ายต0างถ0ายทอดอารมณ�ตัวละครของตัวเองได�อย0างเหมาะสม เป�ด

เรื่องด�วยนิว ผู�ถ0ายทอดอารมณ�ของกะรัต หญิงสาวท่ีม่ันใจในตัวเอง อารมณ�ร�อน และจิ๋ว ผู�ถ0ายทอด

ความรู�สึกของสายน้ําผึ้ง หญิงสาวท่ีมีความเก็บกด ทะเยอะทะยานอย0างไม0เกรงกลัวถูกผิด  

 

ภาพ 1.1 ภาพตัวละครหลัก ย0าแย�ม (ซ�าย) และผู�ขับร�อง นัดดา วิยกาญจน� (ขวา)  

จากละครเรื่องสุดแค�นแสนรัก 

แหล0งท่ีมา http://movie.sanook.com/50089/ และ http://ost.becteroradio.com/news/ 

 

ภาพ 1.2 ภาพตัวละครหลัก สายน้ําผึ้ง (ซ�ายสุด) และกะรัต (ขวา)  

ผู�ขับร�อง จิ๋ว (ซ�าย) และ นิว (ขวาสุด)  จากละครเรื่องสามีตีตรา 

แหล0งท่ีมา http://www.lemonade.tv/ และ http://news.gmember.com/ 
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   ข�อค�นพบจากการศึกษาละครยอดเยี่ยมแห0งป@ท้ังสองเรื่องนี้ พบว0ามีกลวิธีการเล0ามุมมอง

ทางอารมณ�เพลงท่ีเหมือนกัน อันประกอบไปด�วยหนึ่งเพลงประกอบละครหลักของเรื่อง ท่ีสามารถทํา

หน�าท่ีเป�นได�ท้ังเพลงธีม (Theme) ท่ีรวบยอดแก0นสําคัญของเรื่อง และสามารถนําเสนอมุมมอง

ความคิดของตัวละครหลักท่ีเป�นต�นเหตุสําคัญของเรื่องราวท้ังหมดได�เป�นอย0างดี ตามด�วยเพลง

ประกอบละครอีกสองเพลงท่ีสะท�อนมุมมองความคิดของตัวละครหลักฝ�ายชาย และตัวละครหลักฝ�าย

หญิง โดยหยิบเฉพาะข้ัวขัดแย�ง (Conflict) ท่ีเกิดข้ึนในข้ันภาวะวิกฤต (Climax) ของละครมาเล0าเรื่อง

ในเพลง เพ่ือสื่อถึงอารมณ�ในชั่วขณะหนึ่งให�มีความหมายลึกซ้ึงและเข�าถึงอารมณ�ผู�ฟ.งได�มากยิ่งข้ึน แม�

ในบางฉากท่ีไม0มีบทสนทนา การใช�เพลงประกอบละครเชื่อมระหว0างฉาก ก็สามารถลําเลียงความรู�สึก

ของตัวละครท่ีถ0ายทอดผ0านบทเพลงไปยังผู�รับสารได�เช0นกัน 

ข?อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

1. งานวิจัยชิ้นนี้มุ0งศึกษาเฉพาะผู�ส0งสาร และตัวสารว0ามีกลวิธีการเล0าเรื่องแบบใด จึงแนะนําให�

ศึกษาเพ่ิมเติมไปยังผู�รับสาร เพ่ือทราบว0าการเล0าเรื่องรูปแบบใดส0งผลต0อการรับรู�ของผู�ฟ.ง

ได�มากท่ีสุด 

2. ศึกษาเพลงประกอบละครในแนวละครอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกต0างของละครแต0ละแนว 

3. ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเล0าเรื่อง และตีความของสัญญวิทยาของเพลงสากลในป.จจุบัน 

เพ่ือให�เข�าใจถึงความหมายและหน�าท่ีในการสื่อสารทางอารมณ�ท่ีอาจมีความแตกต0างจาก

เพลงประกอบละคร  
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NARRATION AND SUPERHERO CHARACTER-BUILDING 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ศึกษากลวิธีการเล0าเรื่องและการประกอบสร�างตัวละครของ
ภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0ของมาร�เวลสตูดิโอท่ีทํารายได�สูงสุดสองอันดับแรก โดยเป�นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด�วยกระบวนการวิเคราะห�เนื้อหาจากภาพยนตร�จากมาร�เวลสตูดิโอจํานวน 2 เรื่อง คือ 
Marvel’s The Avengers และ Avengers: Age of Ultron 

ผลการวิจัยพบว0า กลวิธีการเล0าเรื่องและการประกอบสร�างตัวละครของภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮี
โร0ของมาร�เวลสตูดิโอท่ี ทํารายได�สูงสุดสองอันดับแรกนั้น หัวใจสําคัญอยู0 ท่ีกลยุทธ� Marvel 
Cinematic Universe หรือท่ีเรียกย0อๆว0า MCU นั้น คือการผลิตภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0หลายๆเรื่อง
ของมาร�เวลท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน โดยเริ่มต�นจากภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0แต0ละคนซ่ึงทําให�ผู�ชมรู�สึก
ผูกพัน คุ�นเคย ทราบท่ีมาท่ีไปของตัวละคร แล�วนําหลายๆตัวละครจากภาพยนตร�เด่ียวของตัวเองมา
รวมกันในภาพยนตร� Marvel’s The Avengers และ Avengers: Age of Ultron และเรื่องต0อๆมาก็
มีความเก่ียวเนื่องกันอีก เรียกได�ว0าเป�นแฟรนไชส�ภาพยนตร� กลยุทธ� MCU นี้มีระบบการทํางานท่ีเริ่ม
ต้ังแต0การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง และทุกๆข้ันตอนการสร�างภาพยนตร�แต0ละเรื่องท่ีต�อง
สอดคล�องต0อเนื่องกัน ผู�กํากับภาพยนตร�แต0ละเรื่องจะต�องมาพูดคุยกันเพ่ือวางแผนให�ทิศทางของหนัง
แต0ละเรื่องสอดประสานอย0างลงตัว รวมถึงกลวิธีการเล0าเรื่องจากมาร�เวลสตูดิโอนั้นตอนจบของเรื่อง
หรือท่ีเรียกกันว0า End Credit (ส0วนท่ีแสดงรายชื่อนักแสดง ทีมงาน ผู�มีส0วนร0วมต0าง ๆ ของหนัง) ซ่ึง
กลายเป�นธรรมเนียมของหนังมาร�เวลเกือบทุกเรื่องท่ีหลัง End Credit จะมีฉากลับเล็กๆน�อยๆ เพ่ือ
บอกใบ�ภาคต0อไปหรือเชื่อมไปหาเรื่องอ่ืนในจักรวาลซ่ึงฉากดังกล0าวกลายเป�นลูกเล0นท่ีผู�ชมติดตามชม
มาตลอดต้ังแต0ป@ 2008 รวมถึงสร�างกระแสความนิยม อีกท้ังยังเพ่ิมฐานผู�ชมหนังซุปเปอร�ฮีโร0กว�างข้ึน
อีกไปท่ัวโลก 

คําสําคัญ: การเล0าเรื่อง, การประกอบสร�างตัวละคร, ภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0, มาร�เวลสตูดิโอ 
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Abstract 
This research defines the narration and superhero character-building in top 

two grossing marvel studio film. This is a qualitative research, using content analysis 

of a total of 2 marvel studio films, Marvel’ s the Avengers and Avengers:  Age of 

Ultron.  

The findings of the research are as follows.  In the narration and superhero 

character-building in top two grossing marvel studio film, the key to success is Marvel 

Cinematic Universe (MCU). The Marvel Cinematic Universe is a Marvel media franchise 

and shared universe that is centered on a series of superhero films.  The shared 

universe was established by crossing over common plot elements, settings, cast, and 

characters.  MCU strategy starts with script writing and casting.  Pre-production is 

essential in the filmmaking process because each film director have to talk about 

plan and direction of each movie in the perfect harmony. Marvel Studio developed a 

comprehensive plan involving four superheroes to culminate with two movies, they 

took the superheroes (Iron Man, Captain America, Thor, and Hulk) that were the most 

relatable, relevant, and aspirational to build into one package. Every Marvel movie 

since 2008 was created with the full intention of this Marvel’ s the Avengers and 

Avengers: Age of Ultron.  

As for narration, the post-credits scenes are a recurring staple in the feature 

films of the Marvel Cinematic Universe, where a clip is shown during and/or after the 

ending credits. The clip usually foreshadows future films, resolves a plotline from the 

film, or provides comic relief. That is the reason why the fans want to look further 

and find connections. That will increase the fans around the world.  

Keywords: Narration, Character-Building, Superhero, Marvel Studio 

บทนํา 

ภาพยนตร�ฮอลลิวูดเรื่อง Marvel’s The Avenger ผลงานจากค0ายภาพยนตร� Marvel 

Studio เป�นภาพยนตร�ประเภทซุปเปอร�ฮีโร0เรื่องแรกท่ีทํารายได�ท่ัวโลกมากกว0า 1,500 ล�านดอลลาร�
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สหรัฐ อีกท้ังยังติด 1 ใน 5 อันดับภาพยนตร�ท่ีทํารายได�สูงสุดตลอดการจากการจัดอันดับของ Box 

Office สหรัฐอเมริกา (Box Office Mojo, 2015) และสร�างกระแสความนิยมไปท่ัวโลกอีกท้ังยังเพ่ิม

ฐานผู�ชมหนังซุปเปอร�ฮีโร0กว�างข้ึนไม0ใช0แต0เฉพาะกลุ0มคนท่ีอ0านหนังสือ Comic เท0านั้น ภายหลัง

จากนั้นก็มีภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0เรื่องอ่ืนๆเข�าฉายซ่ึงส0วนใหญ0ทํารายได�ท่ัวโลกเกิน 1,000 ล�าน

ดอลลาร�สหรัฐ และยังมีแผนการผลิตภาพยนตร�ในจักรวาลนี้อีกหลายเรื่อง โดยประธานบริษัท 

Marvel Studios ได�พูดกับนิตยสาร Bloomberg ว0ามีแผนสร�างภาพยนตร�ยาวจนถึงป@ 2028 (Jeff 

Gomez, 2014) 

การสร�างจักรวาลมาร�เวลข้ึนมานี้ ทําให�ยอดขายบัตรชมภาพยนตร�ของมาร�เวลทําลายสถิติ

สูงสุดครั้งแล�วครั้งเล0า ยอดขายต๋ัวท่ัวโลกของหนัง 12 เรื่อง ทําเงินมากกว0า 8.78 พันล�านดอลลาร�

สหรัฐฯ เฉพาะหนังเรื่อง The Avengers (2012) เรื่องเดียวก็ทํารายได�ไปกว0า 1.5 พันล�านดอลลาร�

สหรัฐฯแล�ว นับว0ากลยุทธ� MCU นี้สร�างรายได�ให�กับมาร�เวลอย0างมหาศาลอย0างท่ีไม0เคยมีสตูดิโอไหน

ทําได�มาก0อน กลยุทธ� MCU นี้ถือว0าเป�นกลยุทธ�เฉพาะทางของทางค0ายภาพยนตร�นี้ซ่ึงผู�วิจัยจึงเห็นว0า

มาร�เวล สตูดิโอเลือกแข0งขันท่ีจะแตกต0าง (Compete to be Unique) มีระบบการทํางานท่ีเริ่มต้ังแต0

ข้ันตอนการสร�างภาพยนตร�โดยในแต0ละเรื่องต�องสอดคล�อง เชื่อมโยง ต0อเนื่องกัน ด�วยการทํางานเป�น

ระบบเช0นนี้เป�นเรื่องยากอย0างยิ่งท่ีสตูดิโอคู0แข0งจะลอกเลียนแบบกลยุทธ�ให�ประสบความสําเร็จได� 

ดังนั้นผู�วิจัยจึงเห็นว0าการศึกษาภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0ของมาร�เวลสตูดิโอท่ีทํารายได�สูงสุดสองอันดับ

แรกในการเล0าเรื่องและผสมผสานการประกอบสร�างตัวละครจะทําให�ได�องค�ความรู�อันจะเป�น

ประโยชน�ต0อการศึกษาสื่อบันเทิงคดีท้ังในแง0ของสื่อศึกษาและสามารถนํามาประยุกต�ในการสร�างสรรค�

ภาพยนตร�ของไทยได� 

วัตถุประสงค7ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลวิธีการเล0าเรื่องของภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0ของมาร�เวลสตูดิโอท่ีทํารายได�

สูงสุดสองอันดับแรก 

2. เพ่ือศึกษาการประกอบสร�างตัวละครในภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0แต0ละเรื่องท่ีทํารายได�สูงสุด

สองอันดับแรก 
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ขอบเขตงานวิจัย 

ศึกษาและวิเคราะห�องค�ประกอบการเล0าและการประกอบสร�างตัวละครในภาพยนตร�

ซุปเปอร�ฮีโร0ท่ีทํารายได�สูงสุดของมาร�เวลสตูดิโอโดยศึกษาจาก DVD ภาพยนตร� บทสัมภาษณ�ของผู�

กํากับภาพยนตร�ในประเทศไทย นักวิจารณ�ภาพยนตร� นักวิชาการด�านนิเทศศาสตร� ข�อมูลจากหนังสือ

ตําราทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจากห�องสมุด เอกสารบทความตามสื่อต0างๆ และทาง

อินเตอร�เน็ตทีเก่ียวข�องจากภาพยนตร�ของมาร�เวลสตูดิโอท่ีทํารายได�สูงสุดสองอันดับแรก ได�แก0 

- Marvel’s The Avengers  

- Avengers: Age of Ultron 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผู�วิจัยแบ0งวิธีดําเนินการวิจัยออกเป�น 3 ส0วน เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีครบถ�วนรอบด�าน ท้ังในด�าน
ของสารท่ีถูกเผยแพร0ผ0านภาพยนตร�ท่ีทํารายได�สูงสุดและในด�านของผู�ส0งสารถึงจุดประสงค�ในการ
เผยแพร0 โดยใช�แนวคิดเก่ียวกับโครงสร�างการเล0าเรื่องในภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0 แนวคิดเรื่องการ
ออกแบบและตีความตัวละคร และแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูล
ดังนี้ 

- ภาพยนตร�ของมาร�เวลสตูดิโอท่ีทํารายได�สูงสุดสองอันดับแรก ได�แก0 Marvel’s The 
Avengers และ Avengers: Age of Ultron 

- บทความจากนิตยสารภาพยนตร�ต0างๆ ท้ังในและต0างประเทศ ข�อมูลออนไลน�ตามเว็บไซต�
ต0างๆ  

- การสัมภาษณ�แบ0งเป�น ผู�กํากับภาพยนตร�ในประเทศไทย นักวิจารณ�ภาพยนตร� และ 
นักวิชาการด�านภาพยนตร� 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาลักษณะการเล0าเรื่องและการประกอบสร�างตัวละครในภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0 

ท่ีทํารายได�สูงสุดของมาร�เวลสตูดิโอท้ังสองเรื่องพบว0า 
 
1. โครงสร?างการเล�าเรื่องในภาพยนตร7ซุปเปอร7ฮีโร�ท่ีทํารายได?สูงสุดของมาร7เวลสตูดิโอ 

โครงสร�างการเล0าเรื่องนั้นส0วนมากมักมีการนําเสนอแก0นเรื่อง (Theme) จะเป�นแบบ
ผสมผสานหลายอย0าง แต0หลักๆ จะเน�นไปทาง Power Theme ท่ีมีแนวเรื่องเก่ียวกับพลังอํานาจท่ี
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เหนือมนุษย� ความไม0ลงรอยกันระหว0างทีมอเวนเจอร� และตัวร�าย ท่ีมาจากความต�องการในการแย0งชิง
พลังอํานาจต0างๆ โดยมีเรื่องของ Morality Theme สอดแทรกอยู0ตลอดท้ังเรื่อง  

ด�านโครงเรื่องของภาพยนตร� ส0วนใหญ0มีพัฒนาการโครงเรื่องท่ีไม0ซับซ�อน จะพบว0ามีการ
นําเสนอโครงเรื่องท่ีมีการเน�นให�เห็นถึงการรวมตัวกันของซูปเปอร�ฮีโร0อย0าง ไอรอน แมน กัปตัน 
อเมริกา ฮัลค� และ ธอร� เน�นความสัมพันธ�ระหว0างซูปเปอร�ฮีโร0ด�วยกัน ท่ีได�มาถึงความสามัคคี โดย
โครงเรื่องในภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0จะประกอบด�วย 

- การเริ่มเรื่อง (Exposition) เป�ดเรื่องด�วยโลกมนุษย�กําลังเผชิญกับอันตรายท่ีมาจาก
สิ่งมีชีวิตนอกโลก พร�อมกับแนะนําตัวละครซุปเปอร�ฮีโร0หลักในเรื่อง เช0น ไอรอน แมน กัปตัน อเมริกา 
ฮัลค� และ ธอร�  

- การพัฒนาเหตุการณ�ไปสู0ปมป.ญหา (Rising Action) เป�นช0วงท่ีตัวละครหลักในทีมอเวน
เจอร�มีความขัดแย�งกันเองในทีม ท้ังในแง0ของการปรับตัวเข�าหากัน หรือความไม0ลงรอยกันทางด�าน
ความคิด 

- ข้ันภาวะวิกฤติสูงสุด (Climax) ทีมอเวนเจอร�กลับมารวมตัวกันเพ่ือปกป�องโลกมนุษย� โดยมี
จุดจบของโลกเป�นเดิมพัน 

- ข้ันภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เริ่มเห็นถึงความสามัคคีของทีมอเวนเจอร�ทําให�ปกป�อง
โลกมนุษย�ให�พ�นจากอันตรายได�  

- ข้ันตอนยุติเรื่องราว (Ending/Resolution) เหตุการณ�ทุกอย0างบนโลกมนุษย�กลับเข�าสู0
สภาวะปกติ ในขณะท่ีทีมอเวนเจอร�ได�แยกย�ายไปตามทางของตัวเอง และจะสามารถรวมตัวเม่ือโลก
ต�องการความช0วยเหลือ 

สําหรับประเด็นขัดแย�งในภาพยนตร� พบว0าภาพยนตร�ท้ังสองเรื่องนั้นมักมีความขัดแย�งแบ0งได�
เป�น 2 แบบ คือ ความขัดแย�งระหว0างตัวละครกับตัวละคร และความขัดแย�งระหว0างตัวละครกับ
ความคิดภายในจิตใจ  ซ่ึงความขัดแย�งระหว0างตัวละครกับตัวละครกับตัวละครนั้น มีท้ังทีมอเวนเจอร�
ขัดแย�งกับตัวร�าย ในส0วนของความขัดแย�งระหว0างทีมอเวนเจอร�ด�วยกันนั้น ภาพยนต�แสดงให�เห็นชัด
ให�เกินการขัดแย�งกันเองในทีมเพ่ือสร�างปมความบาดหมางข้ึนมาระหว0างทีม และเป�นการตอกย้ํา
ข้ึนมาว0าการรวมพลังในตอนต�นนั้น ไม0ได�ราบรื่นอย0างท่ีมันควรจะเป�นทําให�ประเด็นความขัดแย�งของ
ตัวละครดูมีมิติมากข้ึน ในส0วนความขัดแย�งระหว0างตัวละครกับความคิดภายในจิตใจนั้นพบในลักษณะ
คล�ายๆกันคือ ความขัดแย�งเก่ียวกับ 

ตัวละครนับเป�นอีกองค�ประกอบหลักท่ีมีความสําคัญในการดําเนินเรื่องราวให�น0าติดตาม ตัว
ละครหลักในทีมอเวนเจอร�ท่ีมีบทบาทเด0นๆ มีท้ังหมด 6 ตัวละคร คือ ไอรอน แมน กัปตัน อเมริกา 
ฮัลค� ธอร� โลกิ และอัลตรอน โดยท้ังหมดเป�นตัวละครรอบด�าน หรือตัวละครท่ีซับซ�อน (Round 
Character or Complex Character) เป�นตัวละครท่ีมีลักษณะนิสัยหลายๆ ด�านอยู0ในตัวเอง มี
ลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ�ทําให�คาดเดาได�ยาก เป�นตัวละครท่ีมีชีวิตความคิด อารมณ� 
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และความรู�สึกเหมือนกับมนุษย�ในโลกแห0งความเป�นจริง อาจมีท้ัง รัก โลภ โกรธหลง ดี หรือ เลว อยู0
ในตัวเองได� มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงลักษณะต0างๆ ไปตามเหตุการณ�ท่ีดําเนินไป ซ่ึงตัวละคร
ซูเปอร�ฮีโร0ท่ีมาเวลสตูดิโอออกแบบมานั้นมีความเป�นมนุษย�มากข้ึน มีข�อดีข�อเสีย ไม0ใช0ใช�แต0กําลังใน
การแก�ป.ญหา ซ่ึงการแก�ป.ญหานั้นไม0จําเป�นต�องถูกต�องเสมอไป ภาพยนตร�ท้ังสองเรื่องนั้นแสดงให�เห็น
ว0าการตัดสินใจของเหล0าซุปเปอร�ฮ่ีโร0นั้นก็มีข�อผิดพลาดได�เหมือนๆกับคนท่ัวๆไป 

ฉากในการเล0าเรื่องแบ0งออกเป�น 2 ส0วน คือ ช0วงเวลาป.จจุบัน (2014) เล0าเรื่องจากสถาณ
การณ�ป.จจุบันไปสู0อนาคตในลักษณะตามเข็มนาฬิกาอาจจะมีแทรกเรื่องราวในอดีตบ�างเพ่ือเฉลย
เง่ือนงําต0างๆ และสถานท่ี (Location) คือสถานท่ีต0างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประเทศอ่ืนๆ
ท่ัวโลกบ�างประปราย 

อีกหนึ่งองค�ประกอบของการเล0าเรื่องท่ีสําคัญของค0ายภาพยนตร�มาเวลสตูดิโอ คือ บท
สนทนา เป�นรายละเอียดท่ีสําคัญส0วนหนึ่งท่ีช0วยเพ่ิมความดึงดูดและน0าสนใจให�กับเนื้อเรื่องให�พัฒนา
ไปเรื่อยๆอีกท้ังยังเป�นการแสดงให�เห็นบุคลิก ทัศนคติต0างๆของตัวละครโดยภาพยนตร�ท้ังสองเรื่องใช�
ภาษาพูดในการดําเนินเรื่องโดยส0วนใหญ0 ซ่ึงท่ีบทสนทนาในเรื่องนี้ใช�บทสนทนาแบบภาษาพูดท่ัวไปท่ี
อาจจะมีคําท่ีสื่ออารมณ�ผู�พูด ได�มากข้ึน อาจจะมีบ�างท่ีเป�นคําสบถ มุขตลก หรือคําด0า แต0โดยรวมแล�ว
เป�นภาษาสุภาพท่ีใช�ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เป�นคําท่ีเข�าใจง0าย ไม0ซับซ�อน สั้นกระชับ 

ในด�านมุมมองการเล0าเรื่องพบว0า การเล0าเรื่องจากมุมมองท่ีเป�นตัวกลาง (The Objective) 
เป�นการเล0าเรื่องท่ีไม0ปรากฏตัวผู�เล0าในลักษณะของตัวบุคคล แต0จะเป�นการเล0าจากมุมมองของคนวง
นอกท่ีสังเกตและรายงานเหตุการณ�ทีเกิดข้ึนอย0างเป�นกลางตามเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริง และปล0อยให�
ผู�ชมตัดสินเอาเอง 

ตอนจบของเรื่องนับเป�นจุดเด0นท่ีแตกต0างจากค0ายหนังอ่ืนๆ โดยเฉพาะ end credit ของมาร�
เวลจะเป�นการปูพ้ืนเชื่อมโยงไปยังเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงไม0จําเป�นต�องเป�นเรื่องถัดไป 
 
2. การประกอบสร?างตัวละครในภาพยนตร7ซุปเปอร7ฮีโร�ท่ีทํารายได?สูงสุดของมาร7เวลสตูดิโอ 

ค0ายภาพยนตร�มาร�เวลสตูดิโอมีแนวทางในการสร�างตัวละครของตนเองท่ีมีเอกลักษณ�
เฉพาะตัว และสามารถสรุปออกมาได�อย0างชัดเจน ดังต0อไปนี้ 

2.1 การสร?างตัวละคร ไอรอน แมน หรือ โทนี่ สตาร7ค (Iron Man / Tony Stark) ตัว
ละครนี้เป�นมนุษย�ธรรมดา ไม0มีพลังพิเศษเหนือมนุษย�อะไร มีเพียงเตาปฏิกรณ�อาร�คขนาดเล็กท่ีอยู0ตรง
กลางหน�าอกท่ีคอยป�องกันไม0ให�ลูกปรายเข�าใกล�หัวใจ ด�วยชุดเกราะอันล้ํายุคท่ีโทนี่สร�างข้ึนมาทําให�
เขามีพลังความแข็งแกร0ง ความทนทาน ความเร็วอยู0ในระดับเหนือมนุษย�ประกอบกับมันสมองอันชาญ
ฉลาดและไหวพริบท่ีไม0มีใครเทียบได� ซ่ึงตัวละครโทนี่ สตาร�ค ในภาพยนตร�ท้ังสองเรื่องมีลักษณะของ 
Hero Archetype และ Trickster Archetype ในคนๆเดียว มีคาแรคเตอร�ท่ีกล�าหาญ ต0อสู�กับสิ่ง
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เลวร�าย อีกท้ังยังใช�กลอุบายหรือเล0ห�เหลี่ยมในการทําให�ตนเองได�เปรียบ หรือได�ผลประโยชน� เพราะ
ตัวละครนี้เป�นท้ังนักวิทยาศาสตร�และนักธุรกิจ 

  
ภาพท่ี 1.1 ตัวละครไอรอนแมน 
แหล0งท่ีมา : www.marvel.com 

 ในด�านรูปลักษณ�ของตัวละครไอรอนแมนนั้นตัวละครไอรอนแมนนั้นถูกออกแบบให�สวมชุด
เหมือนกับเสื้อเกราะท่ีมีสีแดงเหลือง แสดงออกถึงแสดงออกให�เห็นถึง พลัง ความคล0องแคล0ว ความ
รอบรู� และสติป.ญญา ทําให�ผูชมรู�สึกถึงความเป�น Hero Archetype และยังคงลักษณะของ Trickster 
Archetype ซ่ึงชุดของไอรอนแมนจะทําให�มีภาพลักษณ�ท่ีดึงดูดของผู�ชม ด�วยสีท่ีโดดเด0นสะดุดตา
เข�าถึงได� กับผู�ชมท้ังวัยรุ0นและผู� ใหญ0  โทนี่  สตาร�ค เป�นตัวละครท่ีกระตือรือร�น มีความม่ันใจ 
ทะเยอทะยาน และ มีเสน0ห� อีกท้ังเป�นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครั้งทําอะไรโดยไม0ไตร0ตรอง และ
ชอบความท�าทาย ถของเขานั้นชาญฉลาดเกินมนุษย�ปกติ เขาเป�นผู�เชี่ยวชาญเรื่องจักรวาลฟ�สิกส�ได�
ภายในการเรียนรู�แค0คืนเดียว มีความสามารถในการวางแผนสูง สามารถคิดค�นแผนการใหม0ได�อย0าง
รวดเร็วหรือสถานการณ�เปลี่ยนไปโดยฉับพลัน ถึงแม�เขาจะพ0ายแพ�จากการต0อสู� โทนี่ก็ไม0เคยยอมแพ�
และแข็งแกร0งข้ึนทุกครั้งท่ีพ0ายแพ� ทําให�สามารถพิสูจน�ได�ว0าไอรอนแมนนั้นไม0ใช�แค0ชุดเกราะ แต0
เพราะคือตัวตนของ โทนี่ สตาร�คเอง 

2.2 การสร?างตัวละคร กัปตัน อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร7ส (Captain America/ Steve 
Rogers) ได�มีการตีความตัวละครไปในรูปแบบท่ีคล�ายคลึงกัน และยังคงลักษณะเอกลักษณ�ของความ
เป�นกัปตัน อเมริกาจากในหนังสือการ�ตูนเอาไว�ได�เป�นอย0างดี ซ่ึงตัวละครสตีฟ โรเจอร�ส ในภาพยนตร�
ท้ังสองเรื่องมีลักษณะของ Hero Archetype อย0างชัดเจน มีคาแรคเตอร�ท่ีกล�าหาญ ต0อสู�กับสิ่ง
เลวร�าย มีลักษณะกระตือรือร�น มีพลัง (The Energizer) และ ลักษณะชอบสังเกตการณ� (The 
Observer) เป�นคนประเภทระตือรือร�น มีความม่ันใจ ทะเยอทะยาน และ มีเสน0ห� อีกท้ังเป�นคน
ประเภทรักษากฎเกณฑ� เก็บตัว เป�นตัวของตัวเองสูง แม�จะเป�นซูเปอร�ฮีโร0 แต0กัปตันกลับไม0มีพลัง
ซูเปอร�ฮีโร0เลยเพราะถึงเซรุ0ม Super-Soldier และรังสี Vita จะเปลี่ยนเขาจากชายร0างกายอ0อนแอ
กลายเป�นมนุษย�ท่ีมีความสมบูรณ�แบบทุกๆ ด�านก็ตาม แต0ความแข็งแกร0ง ความอดทน ความเร็ว และ
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ความยืดหยุ0นนั้น ล�วนอยู0ในจุดสูงสุด  เขามักใช�วิธีแก�ป.ญหาตามแบบของทหาร โดยรับคําสั่งและทํา
ตามอย0างไม0มีข�อแม� 

กัปตัน อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร�ส มีการกระทําท่ีเหมือนกับคนอ่ืนๆในกลุ0มอเวนเจอร�ในแง0
การปกป�องสังคมจากสิ่งชั่วร�าย แต0พฤติกรรมดังกล0าวอาจเกิดจากมุมมองและความเชื่อท่ีต0างกัน
ออกไป โดยกัปตันอเมริกากัปตันมีเหตุผลของเขาเองแน0นอน และด�วยความเป�นคนดีมีศีลธรรมเป�นสิ่ง
นําทางของเขานั้นคือสิ่งท่ีบริสุทธิ์ใจอย0างท่ีสุด เป�นสิ่งท่ีทําให�ภาพยนตร�เรื่องนี้มีจุดเด0นตรงท่ีไม0มีใคร
ผิดหรือถูก ในเรื่องนี้จะมีแต0ตัวร�ายท่ีไม0เด0นชัดเพราะพวกเขาต0างก็มีมุมมองของตัวเอง ตัวละครกัปตัน
อเมริกาในภาพยนตร�ท้ังสองเรื่องนั้นมีจุดร0วมในการปกป�องโลก และขจัดสิ่งชั่วร�ายต0างๆในหมดไปด�วย
วิธีการท่ีถูกต�อง และตรงไปตรงมา 

  
ภาพท่ี 1.2 ตัวละครกัปตันอเมริกา 
แหล0งท่ีมา : www.marvel.com 

ในด�านรูปลักษณ�ของตัวละครกัปตัน อเมริกา หรือ สตีฟ โรเจอร�สนั้น เป�นผู�สวมเครื่องแบบท่ี
มีลวดลายแบบธงชาติสหรัฐอเมริกา และมีโล0ท่ีไม0มีสิ่งใดสามารถทําลายได� ซ่ึงสามารถใช�ร0อนเพ่ือโจมตี
เป�นอาวุธได� สีหลักๆท่ีอยู0ในชุดคือสีของธงชาติอเมริกัน สีแดง สีขาว สีน้ําเงิน แสดงออกถึงแสดงออก
ให�เห็นถึง ความจงรักภักดี ความไว�ใจ ความศรัทธา ความม่ันใจ พลัง ความคล0องแคล0ว ความกล�า
หาญ ความแข็งแกร0ง ความบริสุทธิ์ และ สันติภาพ คาแรคเตอร�กัปตันอเมริกานี้เป�นตัวการ�ตูนของมา
เวลยุค ค.ศ. 1940 ท่ีสร�างจากเจตนาต�องการท่ีจะสร�างความรักชาติ โดยให�เขาต�องทําการต0อสู�กับฝ�าย
อักษะแห0งสงครามโลกครั้งท่ีสอง กัปตันอเมริกาจึงกลายมาเป�นตัวละครท่ีได�รับความนิยมมากท่ีสุด
ของไทม�ลี่คอมิกส� ในช0วงยุคของสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 2.3 ธอร7 โอดินสันเจ?าชายแห�งแอสการ7ด ในภาพยนตร� Marvel The Avenger และ 
Avengers: Age of Ultron ซ่ึ ง ตัวละครธอร� ในภาพยนตร� ท้ั งสองเรื่อ งมีลั กษณ ะของ Hero 
Archetype และ Fool Archetype ในคนๆเดียว ซ่ึงมีคาแรคเตอร�ท่ีกล�าหาญ ต0อสู�กับสิ่งเลวร�าย อีก
ท้ังยังตัวละครท่ีมีความสับสนท้ังในตัวเองและเหตุการณ�ต0างๆ เป�นตัวสร�างสถานการณ�ลําบากให�กับ
ตัวละครอ่ืนๆ โดยไม0ต้ังใจ รวมไปถึงสร�างความตลกขบขันให�กับเรื่องราวเนื่อจากธอร�เป�นตัวละครท่ีมา
จากดาวดวงอ่ืน บริบททางสังคมจึงเป�นในลักษณะย�อนยุค เพราะฉะนั้นการท่ีมาเจอกับคนอ่ืนๆใน
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กลุ0มอเวนเจอร� ธอร�จึงดูแตกต0างและชวนให�ขบขันอยู0บางที ธอร� มีลักษณะกระตือรือร�น มีพลัง (The 
Energizer) และ ลักษณะเคลื่อนไหว (The Mover) เป�นคนประเภทระตือรือร�น มีความม่ันใจ 
ทะเยอทะยาน และ มีเสน0ห� อีกท้ังเป�นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครั้งทําอะไรโดยไม0ไตร0ตรอง และ
ชอบความท�าทาย นิสัยใจร�อน ทําอะไรไม0ค0อยคิดหน�าคิดหลังเท0าไหร0 ไม0ค0อยยอมฟ.งท่ีคนอ่ืนเขาพูด 
หยิ่งในศักด์ิศรีของตนเองแต0ก็ยังรักเพ่ือนมาก ๆ เห็นคนอ่ืนสําคัญกว0าตัวเอง บางทีก็ถูกหลอกง0ายไป 

  
ภาพท่ี 1.3 ตัวละครธอร� 
แหล0งท่ีมา : www.marvel.com 

 ในด�านรูปลักษณ�ของธอร�นั้นถูกออกแบบให�สวมชุดเหมือนกับเสื้อเกราะโรมันยุคโบราณ
เพราะเป�นตัวละครท่ีสร�างมาจากธอร� เทพเจ�าสายฟ�าของตํานานเทพปกรณัมนอร� สีท่ีใช�คือ สีแดง 
และเทา แสดงออกให�เห็นถึง พลัง ความคล0องแคล0ว ความกล�าหาญ ความอันตราย ความแข็งแกร0ง 
ความโกรธ ความมุ0งม่ัน ความต�องการ ธอร�มีพละกําลัง ความแข็งแกร0งระดับเทพเจ�า มีความเป�นผู�นํา
สูง มีพลังใจท่ีกล�าหาญเเละหยิ่งทะนงในศักด์ิศรีความเป�นเทพเจ�าของตน 
 2.4 ฮัลค7 หรือ ดร. โรเบิร7ต บรูซ แบนเนอร7 นักวิทยาศาสตร�ท่ีทําการทดลองเก่ียวกับรังสี
แกมมา แต0ในระหว0างการทดลอง เกิดอุบัติเหตุข้ึนทําให�เขากลายร0างเป�นสัตว�ประหลาดตัวใหญ0ยักษ� 
ร0างกายสีเขียว มีพละกําลังมหาศาลหรืออีกชื่อหนึ่งคือ ฮัลค� ในภาพยนตร� Marvel The Avenger 
และ Avengers: Age of Ultron ซ่ึงตัวละครธอร�ในภาพยนตร�ท้ังสองเรื่องมีลักษณะของ Hero 
Archetype และ Shadow Archetype ในคนๆเดียว ซ่ึงมีคาแรคเตอร�ท่ีกล�าหาญ ต0อสู�กับสิ่งเลวร�าย 
อีกท้ังยังตัวละครท่ีมีความสับสนท้ังในตัวเองและเหตุการณ�ต0างๆ เพราะคาแรคเตอร�นึงในร0าง ในทาง
ลบ  และพยายามซ0อนมันเอาไว�ไม0แสดงด�านนี้ออกมา เป�นด�านมืดท่ี ดร.บรูซ ไม0ต�องการจะรับรู�ว0ามีสิ่ง
นี้อยู0 ดร. บรูซ แบนเนอร� นั้นมีลักษณะ ชอบสังเกตการณ� (The Observer) เป�นคนประเภทรักษา 
กฎเกณฑ� เก็บตัว เป�นตัวของตัวเองสูง ส0วนใหญ0จะมีความสามารถด�านวิทยาศาสตร� ในทางกลับกันใน
ร0างของฮัลค�นั้น ฮัลค� จะมีลักษณะลักษณะเคลื่อนไหว (The Mover) เป�นคนประเภทระตือรือร�น อีก
ท้ังเป�นคนประเภทคิดไว ทําไว บางครั้งทําอะไรโดยไม0ไตร0ตรอง และชอบความท�าทาย นิสัยใจร�อน 
วู0วาม บุ0มบ0าม มุทะลุ ทําอะไรไม0ค0อยคิดหน�าคิดหลังเท0าไหร0 ดุเดือดเลือดพล0าน ไม0ค0อยยอมฟ.งท่ีคน
อ่ืนเขาพูด หยิ่งในศักด์ิศรีของตนเองแต0ก็ยังรักเพ่ือน รักพวกพ�องมาก ๆ 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 437 
 

  

ภาพท่ี 1.4 ตัวละครฮัลค� 
แหล0งท่ีมา : www.marvel.com 

 ในด�านรูปลักษณ�ของฮัลค�นั้น ถูกออกแบบให�มีพละกําลังท่ีไม0มีท่ีสิ้นสุด ฮัลค�มีพละกําลัง
เริ่มต�นในการยกสิ่งของอยู0ท่ี 100 ตัน และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆตามความโกรธ สีของผิวหนังคือสีเขียว ให�
ความรู�สึกถึงการเติบโต ความอ0อนโยน การมองโลกในแง0ดี และความทนทาน ซ่ึงจุดเด0นตัวละครคือใน
เวลาปกติเป�นดร.แบนเนอร� แต0พอโกรธมากๆก็จะกลายร0างเป�นอสุรกายฮัลค� เนื้อเรื่องกล0าวถึงนัก
ฟ�สิกส�ชื่อ ดร. บรูซ แบนเนอร� ท่ีประสบอุบัติเหตุจากการทดลองจนถูกรังสีแกมมา และเกิดความ
ผิดปกติกับร0างกาย กลายร0างเป�นมนุษย�ตัวสีเขียวท่ีมีพละกําลังมหาศาล แต0ไม0สามารถควบคุมตัวเอง
ได�  
 2.5 ตัวละคร โลกิ ในภาพยนตร� Marvel The Avenger ซ่ึงตัวละครนี้ มีลักษณะของ 
Shadow Archetype และ Trickster Archetype ในคนๆเดียว มีคาแรคเตอร�ท่ีชั่วร�าย อีกท้ังยังใช�
กลอุบายหรือเล0ห�เหลี่ยมในการทําให�ตนเองได�เปรียบ LOKI (โลกิ) ก็คือ เทพองศ�หนึ่งจากตํานานเทพ
ทางยุโรปเหนือ (Norse Mythology) ซ่ึง LOKI นั้นเป�น เทพท่ีเกิดจาก “ยักษ�” กับ “เทพ” โดยมีศักด์ิ
เป�นหลานชายของเทพ Odin ซ่ึงเป�นเทพเจ�าท่ีมีตําแหน0งสูงท่ีสุดของยุโรปเหนือ LOKI นั้นมีสมญาว0า
เป�นเทพแห0งไฟ มีนิสัยเจ�าเล0ห�ชอบพูดโกหกและยังมีความสามารถในการแปลงร0างของตนเองได�อีก
ด�วย โดยนิสัยแล�ว “โลกิ” นั้นเป�นคนซุกซนชอบแกล�งคนอ่ืน  

  

ภาพท่ี 1.5 ตัวละครโลกิ 
แหล0งท่ีมา : www.marvel.com 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 438 
 

 ในด�านรูปลักษณ�ของโลกินั้น ถูกออกแบบให�เป�นตัวละครร�ายท่ีหน�าตาดี ชุดนั้นถูกออกแบบ
ให�สวมชุดเหมือนกับเสื้อเกราะโรมันยุคโบราณเช0นเดียวกันกับธอร� สีหลักๆคือ สีดํา และสีทอง ท่ีให�
ความรู�สึกถึงความเศร�าหมอง พลัง ความชั่วร�าย ความตาย ความลึกลับ ความหวาดกลัว ความ
ซับซ�อน ความสับสน ความขลาด ความอิจฉา และ ความหึงหวง เช0นเดียวกับคาแรคเตอร�ของตัวละคร
นี้ท่ีไม0ได�ร�ายโดยเนื้อแท�แต0มีหลายๆเหตุผลผลักดันให�เขาเป�นอย0างนั้น หลักๆคือริษยาธอร�แต0ใน
ขณะเดียวกันก็ชื่นชม และอยากเป�นแบบธอร�ท่ีมีแต0คนรัก ยินดีต�อนรับ ไม0เหมือนเขาท่ีดูหัวเดียวกระ
เทียบลีบในสังคม 

ผลสรุป 

การเล0าเรื่อง Marvel’s The Avengers และ Avengers: Age of Ultron ตัวละครซุปเปอร�

ฮ่ีโร0หลักๆสี่คนในภาพยนตร�ท้ังสองเรื่องมีลักษณะของ Hero Archetype เป�นแกนหลัก และเพ่ิมมิติ

ให�กับตัวละครท้ังสี่โดยการสร�างตัวละครท่ีเป�นซุปเปอร�ฮีโร0เหมือนกันต0างกันตรงท่ี พ้ืนฐานของแต0ละ

คน การกระทํา หรือการแสดงออก โดยท่ี Ironman มีลักษณะของ Trickster Archetype  ท่ีเพ่ิมเล0ห�

เหลี่ยมในการทําให�ตนเองได�เปรียบ หรือได�ผลประโยชน� เพราะตัวละครนี้เป�นท้ังนักวิทยาศาสตร�และ

นักธุรกิจ ซ่ึงจะแตกต0างจาก Captain America อย0างชัดเจนเพราะตัวละครนี้จะเน�นความเป�น Hero 

Archetype อย0างมากมีคาแรคเตอร�ท่ีเหมือนเป�นผู�นําของกลุ0มอเวนเจอร� มีความกล�าหาญ ต0อสู�กับสิ่ง

เลวร�าย มีลักษณะท่ีซ่ือตรงอย0างชัดเจน ในส0วนของ Thor นั้นจะเพ่ิม Fool Archetype เข�ามาเป�นตัว

ละครท่ีสร�างสถานการณ�ลําบากให�กับตัวละครอ่ืนๆ รวมไปถึงสร�างความตลกขบขันให�กับเรื่องราว 

Hulk นั้นจะมีความเป�น Shadow Archetype มีความสับสนท้ังในตัวเองและเหตุการณ�ต0างๆ เพราะ

คาแรคเตอร�นึงในร0างเป�นทางลบ  และพยายามซ0อนมันเอาไว�ไม0แสดงด�านนี้ออกมา หรือแม�แต0ตัวร�าย

ในภาพยนตร�ก็ยังสร�างให�มีมิติ Loki นั้นมีท้ัง Shadow Archetype และ Trickster Archetype ใน

คนๆเดียว มีคาแรคเตอร�ท่ีชั่วร�าย อีกท้ังยังใช�กลอุบายหรือเล0ห�เหลี่ยมในการทําให�ตนเองได�เปรียบ จะ

เห็นได�ว0าตัวละครหลักในภาพยนตร�ท้ังสองเรื่องนั้นจะมีคาแรคเตอร�ท่ีไม0ทับซ�อนกันทําให�การกระจาย

บททําได�อย0างท่ัวถึง ทุกตัวละครโดดเด0นในแนวทางของตัวเอง 

กลวิธีการเล0าเรื่องของภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0ของมาร�เวลสตูดิโอท่ีทํารายได�สูงสุดสองอันดับ

แรกนั้นกลยุทธ�ท่ีเห็นได�เด0นชัดคือ Marvel Cinematic Universe หรือท่ีเรียกย0อๆว0า MCU นั้น คือ

การผลิตภาพยนตร�ซุปเปอร�ฮีโร0หลายๆเรื่องของมาร�เวลท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน โดยเริ่มต�นจาก

ซุปเปอร�ฮีโร0แต0ละคน แล�วนําหลายๆคนมารวมกันในหนังอีกเรื่อง และเรื่องต0อๆมาก็มีความเก่ียวเนื่อง

กันอีก ซ่ึงก0อนจะมาเป�นภาพยนตร�เรื่อง Marvel’s The Avengers และ Avengers: Age of Ultron 
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ตัวละครหลักท้ังหมดสี่คน Iron Man Captain America Thor และ Hulk ถูกสร�างข้ึนมาโดยการ

วางแผนล0วงหน�าจากมาร�เวลสตูดิโอไม0ใช0เรื่องบังเอิญแต0อย0างใด กลยุทธ� MCU นี้มีระบบการทํางานท่ี

เริ่มต้ังแต0การเขียนบท การคัดเลือกนักแสดง และทุกๆข้ันตอนการสร�างภาพยนตร�แต0ละเรื่องท่ีต�อง

สอดคล�องต0อเนื่องกัน ผู�กํากับภาพยนตร�แต0ละเรื่องจะต�องมาพูดคุยกันเพ่ือวางแผนให�ทิศทางของหนัง

แต0ละเรื่องสอดประสานอย0างลงตัว รวมถึงกลยุทธ� End Credit ซ่ึงกลายเป�นธรรมเนียมของหนังมาร�

เวลเกือบทุกเรื่องท่ีหลัง End Credit จะมีฉากลับเล็กๆน�อยๆ เพ่ือบอกใบ�ภาคต0อไปหรือเชื่อมไปหา

เรื่องอ่ืนในจักรวาลซ่ึงฉากดังกล0าวกลายเป�นลูกเล0นท่ีผู�ชมติดตามชมมาตลอดต้ังแต0ป@ 2008 End 

Credit ของมาร�เวลจะเป�นการปูพ้ืนเชื่อมโยงไปยังเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงเป�นการสร�างความพูกพันธ�และความ

อยากดูตัวละครต0อๆไปจากค0ายภาพยนตร�นี้  

ในส0วนของการประกอบสร�างตัวละครในภาพยนตร�ของมาร�เวลสตูดิโอท่ีทํารายได�สูงสุดท้ัง

สองเรื่องนั้นบอกเล0าสิ่งหนึ่งท่ีเหมือนกันนั่นคือเรื่องจิตใจของเหล0าซุปเปอร�ฮีโร0นั่นเอง แม�จะมีพลัง 

และความสามารถพิเศษอันตระการตา แต0เนื้อแท�แล�ว อเวนเจอร�ทุกคนต0างก็มีพ้ืนฐานมาจากมนุษย�ท่ี

คิดได�และเจ็บเป�น จึงไม0ใช0เรื่องแปลก หากพวกเขาจะมีเหตุผลส0วนตัวในการตัดสินใจทําอะไร

บางอย0างท่ีพวกเขาคิดว0าถูก แม�มันจะต�องไปขัดแย�งกับคนอ่ืนๆ ก็ตามที ทีมอเวนเจอร� แท�จริงแล�วก็

เป�นแค0มนุษย�ท่ีมีหัวจิตหัวใจไม0ต0างจากมนุษย�ท่ัวๆไป จึงไม0ใช0เรื่องผิดเลย หากเขาจะมีสิทธิเลือกทาง

ของตนเอง  

ข?อเสนอแนะ 

1. ในงานวิจัยชิ้นนี้ไม0ได�ศึกษาด�านการตลาดเพ่ือโปรโมทภาพยนตร�ท้ังสองเรื่อง การตลาดเฉพาะทาง

ของมาร�เวลสตูดิโอนั้นอาจมีส0วนอย0างมากในการทําให�ภาพยนตร�ประสบความสําเร็จในด�านรายได�

เช0นกัน ดังนั้นจึงอาจมีการศึกษาเก่ียวกับการตลาดเฉพาะตัวของค0ายภาพยนตร�เพ่ิมเติมจากงานวิจัย

ชิ้นนี้ 

2. สามารถนําแนวทางท่ีผู�วิจัยใช�ในการศึกษาในครัง� นี้มาพัฒนาในการศึกษาการสร�างตัวละครท่ีมี

เอกลักษณ�ทางด�านอ่ืนๆ ได� 

3. สามารถนําแนวทางในงานวิจัยชิ้นนี้มาใช�กับการกลยุทธ�การเล0าเรื่องต0างๆ หรือการเขียนบทของ

ภาพยนตร�ไทย 
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บทคัดย�อ 

จากพฤติกรรมการเป�ดรับข0าวสารของผู�รับสารในป.จจุบันท่ีเป�ดรับสื่อจากหลากหลายช0องทาง  
โดยเฉพาะสื่อออนไลน�  ทําให�สื่อด้ังเดิมต�องปรับตัวเพ่ือคงไว�ซ่ึงการทําหน�าท่ีผู�ส0งสาร  เช0นเดียวกันกับ
บุคลากรในสื่อด้ังเดิมอย0างผู�ดําเนินรายการข0าวซ่ึงทําหน�าเป�นผู�ส0งข0าว  ต�องปรับตัวโดยการสร�างตัวตน
ในสื่อออนไลน�เพ่ือให�เข�ากับพฤติกรรมของผู�รับสาร  ในขณะเดียวกันก็จําเป�นต�องสร�างแบรนด�บุคคล
ของตนเองเพ่ือสร�างการรับรู�แก0ผู�รับสารก0อนตัดสินใจเป�ดรับ 

วิธีการศึกษาแบ0งออกเป�น 2 ส0วน  คือ  การสัมภาษณ� (Interview) ร0วมกับการวิเคราะห�เทป
สัมภาษณ�ผู�ดําเนินรายการข0าวโทรทัศน�จํานวน 4 คน  โดยแบ0งเป�นผู�ดําเนินรายการข0าวในช0องฟรีทีวี
ก0อนและหลังการประมูลทีวีดิจิทัล  และกลุ0มผู�เชี่ยวชาญด�านการสร�างแบรนด�และการใช�สื่อสังคม
ออนไลน�  และการวิเคราะห�เนื้อหาสาร (Content Analysis) โดยเก็บข�อมูลจากสื่อสังคมออนไลน�ท่ี
กลุ0มผู�ดําเนินรายการข0าวใช�เพ่ือสื่อสารกับกลุ0มผู�ชม  โดยเก็บข�อมูลเป�นเวลา 2 เดือน  ต้ังแต0วันท่ี 1 
กุมภาพันธ� 2560 – 31 มีนาคม 2560   

ผลการศึกษาพบว0าการกําหนดแบรนด�บุคคลของผู�ดําเนินรายการข0าว  ประกอบด�วยการ
กําหนดบุคลิกภาพของแบรนด�และอัตลักษณ�ของแบรนด�  โดยกําหนดจากการวิเคราะห�ตัวเอง  
วิเคราะห�กลุ0มเป�าหมาย  และวิเคราะห�คู0แข0ง  โดยสื่อสารแบรนด�บุคคลนั้นไปยังกลุ0มเป�าหมาย  โดย
เลือกช0องทางสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการเข�าถึงกลุ0มเป�าหมาย  โดยกําหนดเนื้อหาและวิธีการสื่อสารท่ี
ไม0ขัดแบรนด�บุคคลและไม0สร�างความสับสนให�กับผู�ติดตาม  และสุดท�ายคือการรักษาแบรนด�ให�คงไว�
โดยสื่อสารอย0างสมํ่าเสมอและรักษาจุดยืนของแบรนด�บุคคลท่ีกําหนดไว�ตั้งแต0เริ่มต�น  ผ0านการติดตาม
และประเมินผลในการสื่อสาร  ซ่ึงสามารถสรุปเป�นลักษณะแบรนด�บุคคลของผู�ดําเนินรายการข0าวได� 
3 รูปแบบ คือ 1) ผู�ดําเนินรายการข0าวท่ีเป�นคนข0าว (Journalist)  2) ผู�ดําเนินรายการข0าวท่ีเป�นคนดัง 
(Celebrity) และ 3) ผู�ดําเนินรายการข0าวท่ีเป�นท้ังคนข0าวและคนดัง (Journalist and Celebrity) 

คําสําคัญ:  แบรนด�บุคคล  ผู�ดําเนินรายการข0าว  การสื่อสารข�ามสื่อ 
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Abstract 
In the present media exposure behavior to media exposure from multiple 

channels. Especially online media Make traditional media adapt to maintain 
messenger performance. Similar to traditional media personnel such as the news 
anchor, who acts as a messenger. Must adapt by creating an identity in the online 
media to match the behavior of the receiver. At the same time, it is necessary to 
build up their own brand in order to create awareness for the recipient before 
making a decision. 

Data collecting was conducted by 2 methods. The first was In-Depth interview 
4 news anchor classified as newscasters in the free-to-air TV before and after digital 
TV auction. And the branding and social media professionals. And the second was 
Content Analysis by collecting information from social media used by the news 
anchors to communicate with the audience. The data is collected for two months 
from February 1, 2017 to March 31, 2017. 

The study found that the personal branding of a news anchor. Start by 
exploring yourself and define their own personal brand from what they are , favorite 
thing And their basic beliefs , combined with surveying prospects and competitors 
and defining their own brand. To communicate to the target audience by choosing 
media channels that reach the target audience. It may use only a few channels if it is 
effective in communicating. By defining the content and methods of communication 
that does not disrupt individual branding and does not confuse followers. And last 
but not least, keeping the brand alive by communicating consistently and keeping 
the brand identity at the beginning. Through follow-up and evaluation in 
communication. This can be summed up as a brand of a newscaster. There are 3 
types of news anchor branding: 1) Journalist news anchor 2) Celebrity news anchor 
and 3) News anchor both the Journalist and celebrities. 

Keywords: Personal Branding,  News Anchor,  Transmedia Communication 
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บทนํา 
ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

ในกระบวนการสื่อสารข0าวในสื่อโทรทัศน�  ผู�ดําเนินรายการข0าวในฐานะสื่อมวลเป�นเหมือนผู�
เฝ�าประตู (Gatekeeper)  ในด0านสุดท�ายก0อนท่ีข0าวนั้นจะถูกส0งต0อผ0านการอ0าน หรือเล0าของผู�ดําเนิน
รายการข0าว  ในขณะเดียวกันก็เป�นประตูด0านแรกในการเลือกรับข0าวของผู�ชมเช0นเดียวกันเนื่องด�วย
ความพึงพอใจในตัวบุคคล  ดังเช0นกรณีการยุติบทบาทของสรยุทธ� สุทัศนะจินดา  ในรายการเรื่องเล0า
เช�านี้  ท่ีทําให�จํานวนผู�ชมลดลงจนส0งผลต0อรายได�  สอดคล�องกับงานวิจัยเรื่องการเป�ดรับและพึง
พอใจของผู�รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต0อรายการเรื่องเล0าเช�านี้  ของกิติภัส แสงงามปลั่ง 
(2548)  ท่ีพบว0าข�อมูลเก่ียวกับการรับรู�และความพึงพอใจของผู�ชมท่ีมีต0อรูปแบบของรายการเรื่องเล0า
เช�านี้  ส0วนใหญ0พึงพอใจต0อผู�ประกาศข0าวของรายการ คือสรยุทธ�  สุทัศนะจินดามากท่ีสุด   

ในขณะเดียวกันเม่ือผู�ชมพึงพอใจต0อตัวบุคคลก็มักจะเลือกชมรายการอ่ืนท่ีบุคคลนั้นเป�นผู�
ดําเนินรายการด�วย  จากงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผู�ชมรายการข0าวทางสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสีช0อง 
3 ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต0อ สรยุทธ  สุทัศนะจินดา”  ของ กัลยกฤต บุญบํารุงชัย (2555)  พบว0า  
ผู�ชมท่ีเป�ดรับชมรายการท่ี “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” เป�นผู�ดําเนินรายการบ0อยครั้ง  ส0วนใหญ0จะมี
ทัศนคติท่ีดีต0อสรยุทธด�วย  ขณะเดียวกันผู�เป�ดรับชมสรยุทธในรายการเรื่องเล0าเช�านี้  ก็มักจะติดตาม
ชมรายการอ่ืนๆ ท่ีสรยุทธเป�นผู�ดําเนินรายการด�วยเช0นกัน  เข�าลักษณะความจงรักภักดี  (Brand 
Loyalty)  จึงอาจเปรียบได�ว0าผู�ดําเนินรายการข0าวเป�นเหมือนสินค�า(Product)    ซ่ึงมีหลากหลายแบ
รนด�ให�ผู�บริโภค(Customer) ได�ตัดสินใจซ้ือ(Purchase) การจะตัดสินใจซ้ือหรือไม0นั้นก็ข้ึนอยู0กับความ
พึงพอใจส0วนบุคคลของผู�บริโภค  

ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการเป�ดรับข0าวสารของประชาชนในป.จจุบัน  จากการวิจัย
พฤติกรรมการรับข0าวสารและความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีผลต0อสื่อมวลชน  ของคณะนิเทศศาสตร� 
มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย (2559)  พบว0าประชาชนรับข0าวสารจากสื่อสังคมออนไลน� (โซเชียลมีเดีย) 
บ0อยท่ีสุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน�   และอันดับสามคือ เว็บไซต�หรือแอพพลิเคชั่นข0าว   ใน
ขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อมากกว0า 1 สื่อ  ดังนั้นการสื่อสารข0าวของผู�ดําเนินรายการ
ข0าวโทรทัศน�จึงต�องปรับตัวตามพฤติกรรมของผู�รับสาร  ในขณะเดียวกันก็จําเป�นต�องสร�างตัวตนในสื่อ
ออนไลน�เพ่ือสร�างการรับรู�และความพึงพอใจต0อผู�รับสาร  ซ่ึงจะส0งผลต0อการตัดสินใจเป�ดรับว0าผู�รับ
สารจะเลือกรับข0าวสารนั้นจากผู�ดําเนินรายการข0าวคนใด 

จากเหตุผลท้ังหมดท่ีกล0าวมา  ผู�วิจัยจึงสนใจว0าหากเปรียบผู�ดําเนินรายการข0าวโทรทัศน�เป�น
สินค�าท่ีนําเสนอข0าว  ไปสู0ผู�ชมท่ีเป�นผู�บริโภค  จะต�องสร�างและสื่อสารแบรนด�บุคคลข�ามสื่อในสื่อ
ออนไลน�ท่ีมีความหลากหลายของสื่อและธรรมชาติของสื่อก็แตกต0างกันอย0างไร  เพ่ือทําให�เป�นแบรนด�
บุคคลของผู�ดําเนินรายการข0าวกลายเป�นแบรนด�ในใจของผู�ชม  โดยผู�วิจัยสนใจว0า  ผู�ดําเนินรายการ
ข0าวโทรทัศน�กําหนด  สื่อสาร  และรักษาแบรนด�บุคคลของตนเองอย0างไรในสื่อออนไลน� 
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วัตถุประสงค7ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการกําหนดแบรนด�บุคคลของผู�ดําเนินรายการข0าวโทรทัศน� 
2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารแบรนด�บุคคลข�ามสื่อในสื่อออนไลน�ของผู�ประกาศข0าวโทรทัศน� 
3. เพ่ือศึกษาการรักษาแบรนด�บุคคลของผู�ดําเนินรายการข0าวโทรทัศน� 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ0งการศึกษาออกเป�น 2 
ส0วน  ส0วนแรกคือ  การผสมระหว0างแหล0งข�อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ�เชิงลึก  ร0วมกับแหล0งข�อมูล
ทุติยภูมิจากการถอดเทปสัมภาษณ�  เพ่ือศึกษาแนวคิดการในการกําหนดและสื่อสารแบรนด�บุคคลของ
กลุ0มผู�ดําเนินรายการข0าวในสถานีโทรทัศน�ดิจิทัลทีวี  จํานวน 4 คนโดยเลือกแบบเจาะจง  คือ  สุทธิ
ชัย หยุ0น ซ่ึงใช�วิธีการถอดเทปสัมภาษณ�  และ  เขมสรณ� หนูขาว, ศิรัถยา อิศรภักดี, พีรวัฒน� อัฐนาค 
โดยใช�วิธีการสัมภาษณ�  โดยนํามาเปรียบเทียบกับแนวทางของผู�เชี่ยวชาญซ่ึงใช�วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบด�วยกลุ0มผู�เชี่ยวชาญด�านการสร�างแบรนด�  จํานวน 2 คน ได�แก0 รศ.ดร.เสรี  วงศ�
มณฑา และดร.ศิริกุล  เลากัยกุล ผู�เชี่ยวชาญด�านสื่อสังคมออนไลน�จํานวน 2 คน ได�แก0 ณัฐพัชร�  วงษ�
เหรียญทอง และรัสรินทร� อรุณอิทธิวิทย� 

ส0วนท่ีสอง  คือการวิเคราะห�เนื้อหาสาร (Content Analysis)  เป�นการเก็บข�อมูลจากสื่อ
สังคมออนไลน�ท่ีกลุ0มผู�ดําเนินรายการข0าวจํานวน 4 คนใช�เพ่ือสื่อสารกับกลุ0มผู�ชม  โดยเก็บข�อมูลเป�น
เวลา 2 เดือน  ต้ังแต0วันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2560 – 31 มีนาคม 2560   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

“การสร�างแบรนด�บุคคล” หมายถึง  การสร�างเอกลักษณ�ให�บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพ่ือให�
เอกลักษณ�นั้นมีผลต0อความรู�สึกด�านอารมณ�ต0อบุคคลอ่ืน  โดยภาพลักษณ�นั้นมีคุณค0าท่ีโดดเด0นและ
แตกต0างจากคู0แข0ง  และสื่อสารไปถึงกลุ0มเป�าหมายท่ีต�องการ  ซ่ึงการกําหนดแบรนด�บุคคลของผู�
ดําเนินรายการข0าวตามกระบวนการสร�างแบรนด�บุคคลของ Lauren I. Labrecque , Ereni Markos 
และ George R. Milne (2010, อ�างถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ�, 2554) ซ่ึงประกอบด�วย 4 ข้ันตอนคือ 
การสํารวจค�นหา (Discover), การสร�าง (Create), การสื่อสาร (Communication), และการรักษาให�
คงไว� (Maintain)  

ซ่ึงจากการวิจัยพบว0า  การกําหนดแบรนด�บุคคลของผู�ดําเนินรายการมีลักษณะร0วมคือ  
ความน0าเชื่อถือ  แต0จะมีลักษณะท่ีแตกต0างกันในการกําหนดบุคลิกของแบรนด�และอัตลักษณ�ของแบ
รนด�  ซ่ึงการกําหนดแบรนด�บุคคลมีท่ีมาจากการวิเคราะห�ตัวเอง  คู0แข0ง และ  กลุ0มเป�าหมาย 
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ในข้ันตอนวิเคราะห�ตัวเอง  จากงานวิจัยเรื่อง “Lessons of Personal Brand Identity” 
ของ Pettis Chuck  (1995)  ระบุว0าแบรนด�บุคคลควรถูกสร�างจากพ้ืนฐานความเป�นจริง  ไม0ใช0สิ่งท่ี
ประดิษฐ�ข้ึนมา  ซ่ึงจากการวิจัยพบว0าการกําหนดแบรนด�บุคคลของผู�ดําเนินรายการล�วนมาจาก
พ้ืนฐานความเป�นตัวตน  และพ้ืนฐานความเชื่อเก่ียวกับคุณลักษณะของผู�ดําเนินรายการข0าวท่ีดี  โดย
สะท�อนด�วยลักษณะของแบรนด�บุคคลรวมท้ังวิธีการสื่อสารของผู�ดําเนินรายการแต0ละคน   

การวิเคราะห�คู0แข0งเป�นส0วนช0วยในการสร�างความแตกต0างให�กับแบรนด�บุคคล  ซ่ึงพบว0าผู�
ดําเนินรายการไม0ได�พิจารณาในส0วนนี้  เนื่องจากพิจารณาจากตนเองเป�นหลัก ส0วนการวิเคราะห�
กลุ0มเป�าหมายเป�นตัวบ0งชี้ว0าแบรนด�บุคคลนั้นจะถูกสร�างมาเพ่ือสื่อสารกับใคร  ซ่ึงพบว0าผู�ดําเนิน
รายการข0าววิเคราะห�โดยพิจารณาจากตนเองในฐานะผู�รับสารว0ามีความต�องการอะไร 

ซ่ึงองค�ประกอบท้ัง 3 อย0างท่ีกล0าวมา  จะเป�นตัวกําหนดบุคลิกภาพของแบรนด�และอัต
ลักษณ�ของแบรนด�  ซ่ึงเป�นภาพรวมและจุดยืนของแบรนด�ว0าเป�นอย0างไร  โดยบุคลิกของแบรนด�ถูก
กําหนดจากองค�ประกอบการพิจารณาตัวเองและกลุ0มเป�าหมาย  โดยเป�นบุคลิกท่ีแท�จริง  แต0เลือก
เฉพาะบุคลิกท่ีตอบโจทย�กลุ0มเป�าหมาย  และสื่อสารออกมาให�ชัดเจน 

ขณะท่ีอัตลักษณ�ของแบรนด�บุคคล ถูกกําหนดจากองค�ประกอบท้ังการวิเคราะห�ตัวเอง  
คู0แข0งและกลุ0มเป�าหมาย  ซ่ึงเป�นเหมือนจุดยืนของแบรนด�บุคคล  ต�องมีความชัดเจนไม0สร�างความ
สับสน  ขณะเดียวกันก็ต�องมีความแตกต0างและเชื่อมโยงกลุ0มเป�าหมาย 

ดังนั้นจะพบว0าการวิเคราะห�ตัวเองเป�นสิ่งสําคัญในการสร�างแบรนด�บุคคล  เนื่องจากแบรนด�
บุคคลเป�นตัวสะท�อนความเป�นตัวตนของบุคคลคนนั้นออกมา David McNally และ Karl D Speak 
(2003)  ระบุว0า บ0อยครั้งท่ีเกิดความสับสนระหว0าง  “ตัวตนท่ีแท�จริง”  กับ “ตัวตนท่ีพึงประสงค�”  
คนท่ีประสบความสําเร็จในการสร�างแบรนด�ตัวเองจึงสํารวจและหาสิ่งท่ีเป�นกุญแจสําคัญของตัวเอง
และงานและหาทางสร�างความสมดุลของบุคลิกภาพ เพ่ือให�เกิดการสร�างแบรนด�ท่ีเป�นหนึ่งเดียวของ
บุคคลนั้น ๆ 

การสื่อสารแบรนด�บุคคลจากผลการวิจัยพบว0า  ในการสื่อสารแบรนด�บุคคลของผู�ดําเนิน
รายการข0าว  ผู�ดําเนินรายการจะเลือกใช�สื่อหลักๆ เพียงไม0ก่ีสื่อในการสื่อสารแบรนด�บุคคลของตนเอง  
สอดคล�องกับผู�เชี่ยวชาญท่ีระบุว0า  การเลือกสื่อเพ่ือสื่อสารไม0มีข�อจํากัดว0าจะต�องใช�จํานวนมากหรือ
น�อย  แต0ต�องเป�นสื่อท่ีเข�าถึงกลุ0มเป�าหมายและมีประสิทธิภาพ  โดยต�องสามารถบริหารจัดการได� 

โดยพบว0า “เฟซบุ�ค” เป�นสื่อท่ีผู�ดําเนินรายการข0าวนิยมใช�  ท้ังเฟซบุ�คส0วนตัว  และเฟซบุ�
คแฟนเพจ  สอดคล�องกับรายงาน Digital in 2016 ของ We Are Social พบว0าคนไทยงานสื่อสังคม
ออนไลน�กว0า 38 ล�านคน  (ประชากรไทยท้ังหมด 68 ล�านคน)  หรือคิดเป�นร�อยละ 56 ของประชากร  
และเฟซบุ�คเป�นสื่อสังคมออนไลน�ท่ีมีคนใช�มากท่ีสุด  ประกอบกับรูปแบบการสื่อสารของท่ีสามารถทํา
ได�หลากหลายท้ังการโพสต�รูป  วิดีโอ  ข�อความ  จึงทําให�กลายเป�นข�อได�เปรียบเทียบ 
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ขณะท่ีเนื้อหาและวิธีการสื่อสารแบรนด�บุคคลผ0านสื่อสังคมออนไลน�ไม0กฏเกณฑ�ท่ีตายตัวใน
หลักการ  แต0ต�องเลือกวิธีการสื่อสารให�เหมาะกับธรรมชาติของสื่อแต0ละ ซ่ึงกระบวนการสื่อสารของผู�
ดําเนินรายการข0าวแต0ละคน  ก็จะสะท�อนวิธีการคิด  ความเป�นตัวตนของตนเองออกมาด�วยเช0นกัน   

จากลักษณะของผู�ดําเนินรายการข0าวและการสื่อสาร  ผู�วิจัยจําแนกเป�นลักษณะแบรนด�
บุคคลของผู�ดําเนินรายการข0าวออกเป�น 3 ลักษณะดังนี้ 

1. ผู?ดําเนินรายการข�าวท่ีเป,นคนข�าว (Journalist)  คือลักษณะของแบรนด�บุคคลท่ีมี
ภาพลักษณ�ของผู�ท่ีมีความเชี่ยวชาญด�านข0าว  มีความรู�  มีประสบการณ�ด�านข0าว  โดยมีรูปแบบการ
สื่อสารเน�นการนําเสนอเรื่องราวของข0าวเป�นหลักในทุกช0องทางการสื่อสาร  ซ่ึงเป�นลักษณะของแบ
รนด�ท่ีมีความชัดเจนในใจของกลุ0มเป�าหมายได�ง0าย 

2. ผู?ดําเนินรายการข�าวท่ีเป,นคนดัง (Celebrity) คือผู�ทําหน�าท่ีเป�นผู�ดําเนินรายการข0าวใน
สื่อโทรทัศน�  และจบบทบาทผู�นําเสนอข0าวไว�เพียงในสื่อโทรทัศน�เท0านั้น  แต0ในสื่ออ่ืนๆ เลือกท่ีจะ
นําเสนอภาพลักษณ�ของแบรนด�บุคคลในรูปแบบอ่ืนท่ีไม0ได�เก่ียวข�องกับข0าว  เช0น  การออกกําลังกาย  
การสังสรรค�  เป�นต�น  โดยวางตําแหน0งของแบรนด�บุคคลเป�นคนดัง  ท่ีทําหน�าท่ีผู�ดําเนินรายการข0าว  
ซ่ึงเป�นลักษณะของแบรนด�ท่ีสามารถสร�างมูลค0าในด�านอ่ืนๆได�  เช0น  งานอีเวนท�  หรือรายการใน
รูปแบบอ่ืนๆ  

3. ผู?ดําเนินรายการข�าวท่ีเป,นท้ังคนข�าวและคนดัง (Journalist and Celebrity) เป�น
ลักษณะร0วมกันของท้ังการเป�นคนข0าวและการเป�นคนดัง  มีการสื่อสารเนื้อหาด�านข0าวและเรื่อง
ส0วนตัวในสัดส0วนท่ีใกล�เคียงกัน  โดยนําเสนอภาพลักษณ�แบรนด�บุคคลของตนเองเป�นผู�นําเสนอข0าว  
แต0ในขณะเดียวกันผู�ติดตามก็ยังได�เห็นภาพลักษณ�อ่ืนๆ ในลักษณะการใช�ชีวิตส0วนตัวประกอบกันไป
ด�วย 

แบรนด�บุคคลไม0ได�มีเพียงแค0การสร�างและการสื่อสารเท0านั้น  แต0เม่ือแบรนด�บุคคลเป�นท่ีรู�จัก
แล�วการรักษาให�คงไว�จะเป�นตัวสร�างความม่ันคงในใจของกลุ0มเป�าหมาย  Blackwell และ Stephan 
(2004)  กล0าวว0า  การรักษาและปรับเปลี่ยนแบรนด�ใช�เงินลงทุนน�อยกว0า  แต0คุ�มค0ามากกว0าการสร�าง
แบรนด�ใหม0  การดูแลรักษาภาพลักษณ�เพ่ือให�แบรนด�บุคคลให�อยู0ในใจของกลุ0มเป�าหมายจึงมี
ความสําคัญพอๆ กับการสร�างแบรนด�บุคคล ซ่ึงการรักษาไว�นั้นต�องมีความสมํ่าเสมอในการสื่อสารจน
สร�างการจดจํา และต�องไม0ละท้ิงจุดยืนของแบรนด�  โดย Blackwell และ Stephan (2004)  ท่ีระบุ
ว0าสิ่งสําคัญอย0างหนึ่งในการรักษาให�คงไว�ก็คือการสื่อสารท่ีต�องมีความคงเส�นคงวา  และสอดคล�องกัน
จึงจะช0วยทําให�แบรนด�ยึดครองตําแหน0งในตลาด  ช0วยยึดครองอัตลักษณ�  และช0วยสร�างโอกาสทาง
การเงินให�กับแบรนด�บุคคลนั้นได�  

 
 
 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 448 
 

สรุปและข?อเสนอนะ 
การสร�างแบรนด�บุคคลของผู�ดําเนินรายการข0าว  แม�จะเป�นการใช�สื่อสังคมออนไลน�แต0

กระนั้นก็ไม0ควรท่ีจะละท้ิงสื่อโทรทัศน�  เพราะจากงานวิจัยเรื่อง“พฤติกรรมการรับข0าวสารและความ
เชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต0อสื่อมวลชน” (ม.หอการค�าไทย, 2559)  พบว0าแม�ประชาชนส0วนใหญ0จะ
เป�ดรับข0าวสารจากสื่อสังคมออนไลน�มากข้ึน    แต0ในด�านความเชื่อม่ันนั้น ประชาชนยังให�ความ
เชื่อถือในสื่อกระแสหลัก โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน�ท่ีประชาชนมีความเชื่อว0าจะนําเสนอข�อมูลข0าวสารท่ีมี
หลากหลายแง0มุม หลายด�าน ให�แก0ประชาชน  ดังนั้นผู�ดําเนินรายการข0าวซ่ึงจัดเป�นสื่อมวลชนโดย
วิชาชีพยังควรดํารงไว�ซ่ึงความน0าเชื่อถือ  แม�จะสร�างแบรนด�บุคคลของตนเองผ0านสื่อสังคมออนไลน�
แต0ต�องไม0ขัดกับสิ่งตนเองเป�นในสื่อโทรทัศน�  ในขณะเดียวกันยังควรเป�นการใช�ท้ังสื่อสังคมออนไลน�
และสื่อโทรทัศน�ในลักษณะเสริมซ่ึงกันและกัน  เพ่ือประโยชน�ในการนําเสนอเสนอข0าว  และดํารงไว�ซ่ึง
ความเป�นสื่อมวลชนมืออาชีพ 

 
ข?อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต�อไป 
1. ในงานวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะผู�ดําเนินรายการข0าวซ่ึงเป�นผู�ส0งสารเท0านั้น  ซ่ึง

อาจทําให�เห็นภาพเพียงด�านเดียว  ดังนั้นเพ่ือความรอบด�านในการวิจัยครั้งต0อไปควรศึกษาในมุมของ
ผู�ชมในฐานะผู�รับสารเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีครบถ�วนมากข้ึน 

2. ในการวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยมุ0งศึกษาเฉพาะผู�ดําเนินรายการข0าวท่ีทําหน�าท่ีในห�องส0งข0าว
เท0านั้น  แต0ยังมีผู�สื่อข0าว  บรรณาธิการข0าว  ซ่ึงอยู0ในกระบวนการส0งข0าวและสามารถสร�างแบรนด�
บุคคลของตนเองได�เช0นเดียวกัน 
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การส่ือสารเพ่ือสร�างการมีส�วนร�วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู�การ
ท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน : ชุมชนท�าพรุ - อ�าวท�าเลน จังหวัดกระบ่ี 

The Usage of Communication to Create Community Participation in Natural 
resource Management toward Sustainable Tourism: Ban ThaPhru – Ao ThaLane 

Community, Krabi 

ธันย&ชนก ช1างเรือ และ รศ. ดร. อุษา บ้ิกก้ินส& 
คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

บทคัดย�อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ วิเคราะห�การสื่อสารและผลของการ
สื่อสารเพ่ือการสร�างมีส0วนร0วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน 
: ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมข�อมูล 3 วิธีการ 
โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ0ม (Focus Group) ในกลุ0มตัวอย0างท่ี
ศึกษาและสังเกตการณ� (Observation)สภาพพ้ืนท่ีจริง ใช�วิธีการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห� 
(Analytical Description) ผลการศึกษาพบว0า (1) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู0การ
ท0องเท่ียวอย0างยั่งยืนของชุมชนบ�านท0าพรุ-อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี มีกระบวนการจัดการในช0วง
วิกฤตทรัพยากร 4 ข้ันตอนคือ 1) การให�ความรู�แก0ประชาชนในประเด็นป.ญหาของทรัพยากรของ
ชุมชน 2) ประชาชนร0วมกันจัดต้ังกลุ0มเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได�แก0 กลุ0มประมงพ้ืนบ�าน
และกลุ0มอนุรักษ�ป�าชุมชน 3) ใช�กฎหมายควบคุมโดยจัดทําในรูปแบบข�อบัญญัติท�องถ่ินประกาศจัดต้ัง
พ้ืนท่ีป�าชุมชน 4) ให�หน0วยงานท�องถ่ินเป�นผู�ดูแลรับผิดชอบร0วมกับประชาชน โดยหลังจากผ0านช0วง
วิกฤตทรัพยากรชุมชนได�นําแนวคิดการท0องเท่ียวอย0างยั่งยืนมาใช�ในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามีบทบาทท้ังในด�าน การตัดสินใจร0วมกัน การเป�ดพ้ืนท่ีการ
สื่อสารระหว0างผู�นํากับชาวบ�านและการจัดกิจกรรมการเรียนรู� (2) การสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วม
พบว0า มีกระบวนการสื่อสาร (SMCR) คือ ผู�นําชุมชนทําหน�าท่ีเป�นผู�ส0งสาร(S) หลักโดยมีเจ�าหน�าท่ี
หน0วยงานรัฐร0วมด�วยในสถานการณ�ท่ีชุมชนต�องการความน0าเชื่อถือด�านวิชาการ ถ0ายทอดเนื้อหาสาร
(M) ในประเด็นท่ีสอดคล�องกับป.ญหาทรัพยากรของชุมชน ใช�สื่อบุคคลโดยเน�นช0องทาง (C) การ
ประชุมประชาคมเป�นช0องทางหลัก ได�แก0 การประชุมประชาชมระดับหมู0บ�านและระดับตําบลควบคู0
กัน ถ0ายทอดไปยังผู�รับสาร (R) คือประชาชนในชุมชนชุมชนท0าพรุ-อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี โดย
ชุมชนเน�นการสื่อสารกลุ0มท่ีเป�นการสื่อสารระหว0างผู�นําชุมชนและกลุ0มแกนนําชุมชน ตลอดจนการ
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สื่อสารสาธารณะท่ีเป�นการสื่อสารร0วมกันระหว0างผู�นําชุมชน กลุ0มแกนนําชุมชนและประชาชนใน
ชุมชน มีการสลับบทบาทระหว0างผู�รับสารและผู�ส0งสารอย0างต0อเนื่อง ส0งผลให�ประชาชนในชุมชนเป�น
ส0วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารเกิดการสื่อสารแบบมีส0วนร0วมท้ังในด�านการให�ข�อมูลข0าวสาร การรับ
ฟ.ง การแสดงความคิดเห็น การร0วมปฏิบัติงานและการเสริมสร�างพลังอํานาจการตัดสินใจให�กับ
ประชาชน (3) ผลการสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วม พบว0าชุมชนมีการพัฒนาการท0องเท่ียวอย0าง
ยั่งยืนครอบคลุมท้ัง 3 มิติคือ 1) การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรการท0องเท่ียว 2) การสร�าง
การมีส0วนร0วมในผลประโยชน�ของชุมชน และ3) การสร�างความพึงพอใจให�แก0นักท0องเท่ียวท้ังด�านการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท0องเท่ียวและการสื่อสารการท0องเท่ียวของชุมชน โดยป.จจัยหลักของ
ความสําเร็จเกิดจากผลของการสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมของชุมชนท่ีมีผู�นําท่ีโดนเด0นด�านความ
เป�นนักอนุรักษ�รู�จักใช�วิธีเลือกสารท่ีสอดคล�องกับบริบทกับชุมชนอย0างแยบยลรวมท้ังการใช�สื่อ
ช0องทางท่ีหลากหลายเน�นการเข�าถึงประชาชนผู�รับสารเป�นสําคัญก0อให�เกิดผลสําเร็จในภาพรวมของ
การมท0องเท่ียวของชุมชนท่ีเป�นท่ีประจักษ�ของนักท0องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก 

คําสําคัญ : การสื่อสารชุมชน, การสื่อสารแบบมีส0วนร0วม, การสื่อสารการท0องเท่ียว, การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน, การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน, การท0องเท่ียวเชิงนิเวศ, ชุมชน
เข�มแข็ง 

Abstrac 

The objectives of this research are to study management, analyze 

communication and examine the consequence of communication to form 

community participation in natural resource management toward sustainable tourism 

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

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

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

study outcome. 

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

sustainable tourism, there were four steps of executive management processes 

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

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

natural resource, including a local fishery group and a forest conservation group , 3) 
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assembling local legislation to isolate and regulate community forest areas, 4) having 

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

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

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

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

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

communication to encourage participation, this community has involved four aspects 

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

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

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

corresponding to resource problems of the community by using personal media 

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

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

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

community leaders and principal, along with public communications among 

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

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

communication process and forming participatory communications in terms of giving 

and listening to information, expressing opinions, functioning together, and enhancing 

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

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

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

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

touristic resource management and the communication for community tourism. The 

main factor towards this success is the consequence of such communication 

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

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

various channels to communicate and emphasizing on getting access to people, 
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media receivers, eventually resulting in overall achievement of the community 

tourism apparent to tourists globally.  

Key words : local communication, participatory communication, touristic 

communication, community natural resource management, sustainable tourism, 

ecological tourism, strong community 

บทนํา 

ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

“การท0องเท่ียว” เป�นอุตสาหกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีจําเป�นต�องใช�ทรัพยากรทางธรรมชาติเป�น
เครื่องมือในการส0งเสริมการท0องเท่ียว ป.จจุบันจึงพบว0ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท0องเท่ียวเป�นการ
ท0องเท่ียวโดยใช�แนวคิดการท0องเท่ียวเชิงอนุรักษ� (Conservation tourism) หรือการท0องเท่ียวเชิง
นิเวศ" (Ecotourism) เข�ามาเป�นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย0างยั่งยืนในมิติของการ
ท0องเท่ียว สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การท0องเท่ียวไทย พ.ศ. 2558 -2560 ในการวางนโยบายแนวคิด
การวัดความสําเร็จของการพัฒนา จากเดิมมุ0งเน�นผลสําเร็จในเชิงปริมาณคํานึงถึงจํานวนและรายได�
จากการท0องเท่ียวเป�นสําคัญ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการวัดผลสําเร็จในหลายมิติมากข้ึน คํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต0อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อม เพ่ือสร�างให�เกิดความสมดุลและ
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (อระนุช โกศล และโชคชัย สุทธาเวศ, 2556) เช0นเดียวกับจังหวัดกระบ่ีจัดเป�น 
1 ใน 5 จังหวัดต�นๆ ของประเทศไทยท่ีสามารถทํารายได�ด�านการท0องเท่ียวเข�าสู0ประเทศมากเป�น
ลําดับท่ี  4 รองจากกรุงเทพฯ ภูเก็ต และชลบุรี (การท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย, 2559) โดยในป@ 
2559 จํานวนนักท0องเท่ียวท่ีเดินทางมาท0องเท่ียวในจังหวัดกระบ่ีมีจํานวนมากถึง 1,650,174 คน 
(กรมการท0องเท่ียว, 2559) ท้ังนี้จังหวัดกระบ่ียังประสบผลสําเร็จด�านการขับเคลื่อนการท0องเท่ียว
อย0างยั่งยืนอย0างเป�นรูปธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชุมชนบ�านท0าพรุ–บ�านอ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี เป�น
พ้ืนท่ีท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพ่ือการท0องเท่ียวอย0างยั่งยืนอย0างต0อเนื่อง
และมีความโดดเด0นในด�านการมีส0วนร0วมของคนในชุมชนจนกระท่ังได�รับรางวัลลูกโลกสีเขียวถึง 2 
ครั้ง ครั้งแรกในป@ 2546 ได�รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งท่ี 5 ประเภทชุมชน “ประชาคมปกป�องชายฝ.�ง
กระบ่ี” และครั้งท่ี 2 ในป@ 2552 ได�รับรางวัล“สิปปนนท� เกตุทัต 5 ป@แห0งความยั่งยืน (สํานักปลัด 
องค�การบริหารส0วนตําบลเขาทอง, 2552)โดยรางวัลท้ัง 2 ครั้งนี้เกิดจากความพยามและความร0วมมือ
ในการแก�ไขป.ญหาผ0านวิกฤตทรัพยากรในรูปแบบต0างๆท้ังการถูกทําลายของทรัพยากรป�าไม� 
(พ.ศ.2512 -2534) การถูกบุกรุกโดยเรืออวนรุน – อวนลากของนายทุนต0างถ่ิน (พ.ศ. 2535  - 2539) 
จนกระท่ังสามารถอนุรักษ�ทรัพยากรควบคู0กับการท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน (พ.ศ. 2540 – ป.จจุบัน) แสดง
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ให�เห็นถึงศักยภาพของชุมชนท่ีมีกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย0างเป�นระบบ ภายใต�การ
สื่อสารเพ่ือสร�างความเข�าใจร0วมกันระหว0างผู�นําชุมชนและประชาชนในท�องถ่ินอย0างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา การสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี เพ่ือ
หาข�อสรุปท่ีเป�นต�นแบบให�แก0ชุมชนและหน0วยงานท่ีเก่ียวข�องนําไปเป�นแบบอย0างการสื่อสารเพ่ือสร�าง
การมีส0วนร0วมท้ังในด�านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสื่อสารเพ่ือการท0องเท่ียวอย0าง
ยั่งยืนในชุมชนอ่ืนๆต0อไป  

วัตถุประสงค7 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน 
ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี 

2. เพ่ือวิเคราะห�การสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี 

3. เพ่ือศึกษาผลของการสื่อสารเพ่ือการสร�างมีส0วนร0วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ0งศึกษาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน การสื่อสารและผลของการ
สื่อสารเพ่ือการสร�างมีส0วนร0วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน 
ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงเก็บรวบรวม โดยการสัมภาษณ� เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ0ม (Focus Group) ในกลุ0มตัวอย0างท่ีศึกษาท้ังสิ้น 36 คน โดยแบ0ง
ออกเป�น 4 กลุ0มเพ่ือผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants)เก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน 
จังหวัดกระบ่ี ดังนี้ 

1. แกนนําชุมชนท่ีมีส0วนเก่ียวข�องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู0การท0องเท่ียว
อย0างยั่งยืนของชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี จํานวน 5 คน 

2. กลุ0มประชาชนท่ีเข�าร0วมเป�นสมาชิกของกลุ0มต0างๆท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน จํานวน 10 คน 

3. กลุ0มประชาชนผู�มีส0วนได�ส0วนเสียในการท0องเท่ียวของชุมชน จํานวน 9 คน 
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4. กลุ0มนักท0องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต0างชาติท่ีเดินทางมาท0องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนท0าพรุ – 
อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี จํานวน 12 คน 

เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล คือ ผู�วิจัยได�กําหนดแนวคําถามคร0าวๆในประเด็น
สําคัญท่ีต�องการข�อมูลจากการสัมภาษณ�เพ่ือตอบป.ญหานําวิจัย การวิเคราะห�ข�อมูลในการศึกษา 
ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ�และการสนทนากลุ0ม และ
รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการสํารวจเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม (literature 
review) นํามาวิเคราะห�ตามประเด็นป.ญหานําวิจัย โดยใช�ทฤษฎีต0างๆเป�นแนวทางประกอบการ
วิเคราะห�ข�อมูลและสรุปผลในการวิจัย ใช�วิธีการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห� (Analytical 
Description) 

ผลการวิจัย 

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืนของชุมชนบ�านท0าพรุ-อ0าว
ท0าเลน จังหวัดกระบ่ี มีกระบวนการจัดการในช0วงวิกฤตทรัพยากร 4 ข้ันตอนคือ 1) การให�ความรู�แก0
ประชาชนในประเด็นป.ญหาของทรัพยากรของชุมชน 2) ประชาชนร0วมกันจัดต้ังกลุ0มเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได�แก0 กลุ0มประมงพ้ืนบ�านและกลุ0มอนุรักษ�ป�าชุมชน 3) ใช�กฎหมายควบคุมโดย
จัดทําในรูปแบบข�อบัญญัติท�องถ่ินประกาศจัดต้ังพ้ืนท่ีป�าชุมชน 4) ให�หน0วยงานท�องถ่ินเป�นผู�ดูแล
รับผิดชอบร0วมกับประชาชน โดยหลังจากผ0านช0วงวิกฤตทรัพยากรชุมชนได�นําแนวคิดการท0องเท่ียว
อย0างยั่งยืนมาใช�ในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามีบทบาทท้ัง
ในด�าน การตัดสินใจร0วมกัน การเป�ดพ้ืนท่ีการสื่อสารระหว0างผู�นํากับชาวบ�านและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู� ส0งผลให�เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนองความต�องการประชาชนในชุมชนท้ัง
ในด�านการสร�างรายได�ควบคู0กับการอนุรักษ�ทรัพยากรให�เกิดความยั่งยืน 

2. การสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การ
ท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี มีกระบวนการสื่อสาร (SMCR) คือ ผู�นํา
ชุมชนทําหน�าท่ีเป�นผู�ส0งสาร(S) หลักโดยมีเจ�าหน�าท่ีหน0วยงานรัฐร0วมด�วยในสถานการณ�ท่ีชุมชน
ต�องการความน0าเชื่อถือด�านวิชาการ ถ0ายทอดเนื้อหาสาร(M) ในประเด็นท่ีสอดคล�องกับป.ญหา
ทรัพยากรของชุมชน ใช�สื่อบุคคลโดยเน�นช0องทาง (C) การประชุมประชาคมเป�นช0องทางหลัก ได�แก0 
การประชุมประชาชมระดับหมู0บ�านและระดับตําบลควบคู0กัน ถ0ายทอดไปยังผู�รับสาร (R) คือ
ประชาชนในชุมชนชุมชนท0าพรุ-อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี โดยชุมชนเน�นการสื่อสารกลุ0มท่ีเป�นการ
สื่อสารระหว0างผู�นําชุมชนและกลุ0มแกนนําชุมชน ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะท่ีเป�นการสื่อสาร
ร0วมกันระหว0างผู�นําชุมชน กลุ0มแกนนําชุมชนและประชาชนในชุมชน มีการสลับบทบาทระหว0างผู�รับ
สารและผู�ส0งสารอย0างต0อเนื่อง ส0งผลให�ประชาชนในชุมชนเป�นส0วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารเกิด
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การสื่อสารแบบมีส0วนร0วมท้ังในด�านการให�ข�อมูลข0าวสาร การรับฟ.ง การแสดงความคิดเห็น การร0วม
ปฏิบัติงานและการเสริมสร�างพลังอํานาจการตัดสินใจให�กับประชาชน  

3. ผลการสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การ
ท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี พบว0าชุมชนมีการพัฒนาการท0องเท่ียว
อย0างยั่งยืนครอบคลุมท้ัง 3 มิติคือ 1) การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรการท0องเท่ียว 2) การ
มีส0วนร0วมในผลประโยชน�ของชุมชน และ 3) สร�างความพึงพอใจให�แก0นักท0องเท่ียว (3) ผลการสื่อสาร
เพ่ือสร�างการมีส0วนร0วม พบว0าชุมชนมีการพัฒนาการท0องเท่ียวอย0างยั่งยืนครอบคลุมท้ัง 3 มิติคือ 1) 
การสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรการท0องเท่ียว 2) การสร�างการมีส0วนร0วมในผลประโยชน�
ของชุมชน และ3) การสร�างความพึงพอใจให�แก0นักท0องเท่ียวท้ังด�านการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท0องเท่ียวและการสื่อสารการท0องเท่ียวของชุมชน โดยป.จจัยหลักของความสําเร็จเกิดจากผลของการ
สื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมของชุมชนท่ีมีผู�นําท่ีโดนเด0นด�านความเป�นนักอนุรักษ�รู�จักใช�วิธีเลือกสาร
ท่ีสอดคล�องกับบริบทกับชุมชนอย0างแยบยลรวมท้ังการใช�สื่อช0องทางท่ีหลากหลายเน�นการเข�าถึง
ประชาชนผู�รับสารเป�นสําคัญก0อให�เกิดผลสําเร็จในภาพรวมของการมท0องเท่ียวของชุมชนท่ีเป�นท่ี
ประจักษ�ของนักท0องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก 

อภิปรายผล 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู0การท0องเท่ียวอย0างยั่งยืนของชุมชนบ�านท0าพรุ-อ0าว
ท0าเลน จังหวัดกระบ่ี จากผลการวิจัยพบว0ามีการบริหารจัดการโดยการเชื่อมโยงประเด็นป.ญหาชุมชน
ท้ัง 2 ประเด็น คือ วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ�ทรัพยากรควบคู0กับการท0องเท่ียวยั่งยืน
เข�าด�วยกันตามเง่ือนไขเวลาและสถานการณ�ป.ญหาของชุมชน อาศัยความร0วมมือจากประชาชนใน
ชุมชนเป�นกลไกหลักสําคัญท่ีในการบริหารจัดการโดยให�ความสําคัญกับประชาชนในชุมชนในฐานะเจ�า
ถ่ินผู�ซ่ึงมีความรู�ความเข�าใจในบริบทชุมชนเข�ามามีส0วนร0วมในการบริหารจัดการทุกข้ันตอน สอดคล�อง
กับ อุดมศักด์ิ สินธิพงษ� (2558) กล0าวว0า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป�นป.จจัยพ้ืนฐานสําคัญ
ในการดํารงชีวิตของชุมชน ชุมชนย0อมมีความสามารถในการดูแล และอนุรักษ�ทรัพยากรเหล0านั้นไว�
สําหรับใช�ประโยชน�อย0างยั่ งยืนเพ่ือเป�นการป�องกันความขัดแย�งในการแย0งชิ งหรือทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของคนในท�องถ่ิน เช0นเดียวกับกาญจนา แก�วเทพและคณะ (2549 ) ท่ีได�เน�นย้ํา
เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมว0า ไม0สามารถดําเนินการให�สําเร็จได�หาก
ปราศจากความร0วมมือของประชาชน 

2. การสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การ
ท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี จากผลการวิจัยพบว0ามีกระบวนการ
สื่อสาร (SMCR) ท่ีมีความสัมพันธ�กับสถานการณ�ป.ญหาของชุมชน ผู�นําชุมชนใช�รูปแบบการสื่อสารท้ัง
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แบบทางเดียวในการให�ความรู�ความเข�าใจในสถานการณ�ป.ญหาชุมชนและใช�การสื่อสารสองทางเพ่ือ
เป�ดพ้ืนท่ีการสื่อสารแบบมีส0วนร0วมในการดําเนินการบริหารจัดการควบคู0กัน ส0งผลให�ประชาชนเกิด
ความเข�าใจและให�ความร0วมมือในการบริหารจัดการอย0างมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับกาญจนา แก�ว
เทพ และคณะ (2543) ได�อธิบายว0า แม�แบบจําลองเชิงพิธีกรรมเป�นการสื่อสารท่ีเป�นหัวใจสําคัญของ
การสื่อสารชุมชนแต0ในทางปฏิบัตินั้นกลับต�องใช�แบบจําลองการสื่อสารท้ัง 2 รูปแบบควบคู0กัน โดย
ในช0วงแรกท่ีต�องมีการถ0ายทอดความรู�จากผู�ส0งสารไปยังผู�รับสารเพ่ือสร�างให�เกิดความเข�าใจร0วมกัน
เป�นจุดเริ่มต�นในการเกิดการสื่อสารแบบมีส0วนร0วมต0อไป ท้ังนี้ประชาชนในชุมชนได�มีบทบาทในการ
สื่อสารแบบมีส0วนร0วมในหลากหลายด�านท้ังการให�ข�อมูลข0าวสาร (Inform) การรับฟ.งความคิดเห็น 
(Consult) การเก่ียวข�องในการแสดงความคิดเห็น (Involve) การให�ความร0วมมือ (Collaboration) 
และการเสริมอํานาจแก0ประชาชน (Empower) ส0งผลให�ประชาชนเกิดกระบวนการคิดภายใต�ภูมิ
ป.ญญาท�องถ่ิน สามารถคิดและตัดสินใจด�วยตนเองทํางานร0วมกันอย0างได�อย0างเป�นระบบเหมาะสมกับ
สถานการณ�ป.ญหาของชุมชน เช0นเดียวกับงานวิจัยของ อัศรินทร� นนทิหทัย (2551) ศึกษาเรื่อง การ
สื่อสารแบบมีส0วนร0วมของเยาวชนเพ่ือการพัฒนารายการโทรทัศน� TK Teen พบว0าการใช�การสื่อสาร
แบบมีส0วนร0วมเป�นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน นําไปสู0การคิดวิเคราะห�และตัดสินใจในการ
ทํางาน ก0อให�เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนข�อมูลข0าวสารระหว0างเยาวชนและผู�ผลิตรายการเกิดการ
สร�างสรรค�รายการโทรทัศน�ท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับเยาวชน 

3. ผลการสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู0การ
ท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนท0าพรุ - อ0าวท0าเลน จังหวัดกระบ่ี จากผลการวิจัยพบว0าชุมชนเกิดการ
พัฒนาการท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน มีความเป�นชุมชนเข�มแข็งในการแก�ไขป.ญหาทรัพยากรธรรมชาติใน
แต0ละยุคของชุมชน โดยใช�การสื่อสารเพ่ือสร�างการมีส0วนร0วมเป�นป.จจัยสําคัญในการกระตุ�นให�เกิด
การมีส0วนร0วมในชุมชน ตามท่ี กรรณิการ� เพ็งปรางค�และกาญจนา แก�วเทพ (2548) กล0าวว0า การ
สื่อสารเป�นการสร�างสรรค�กระบวนการมีส0วนร0วมและเป�นเครื่องมือนําไปสู0การมีส0วนร0วมในชีวิต
สาธารณะ และเม่ือเกิดการมีส0วนร0วมในกระบวนการจัดการจึงส0งผลให�ชุมชนประสบความสําเร็จใน
ด�านการท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน ชุมชนมีรายได�และอนุรักษ�ไว�ซ่ึงทรัพยากรของชุมชน สอดคล�องกับ
งานวิจัยของ เณริศา ชัยศุภมงคลลาภและปาริชาต สถาป�ตานนท� (2552) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
สื่อสารเพ่ือการจัดการท0องเท่ียวของชุมชนตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา พบว0าการสื่อสารภายในชุมชน
เป�าหมายอยู0ท่ีการบริหารจัดการการท0องเท่ียวโดยอาศัยความร0วมมือของคนในชุมชนซ่ึงเป�นหัวใจของ
จัดการท0องเท่ียวแบบทางเลือก  
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สรุปข?อเสนอแนะ 

1.ชุมชนควรมีการสร�างเครือข0ายเยาวชนในด�านการสื่อสารการท0องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือเป�นผู�
สืบทอดการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบมัคคุเทศก�ท�องถ่ินให�เกิดความยั่งยืนสืบต0อไป 

2. ควรมีการจัดต้ังกลุ0มอาชีพจัดทําของท่ีระลึกให�กับนักท0องเท่ียวเพ่ือสร�างอัตลักษณ�การ
ท0องเท่ียวของชุมชนและใช�เป�นสื่อในการประชาสัมพันธ�การท0องเท่ียวอีกช0องทางหนึ่ง 
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การนําเสนอเร่ืองเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว&ทาง
โทรทัศน&ดิจิทัล 

Sex, Language, Violence and Representation in Game Shows 
of Thai Digital Television Programs 

นํ้าทิพย& พรหมเพ็ชร และ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ 
คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเนื้อหาการนําเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพ
ตัวแทนในรายการเกมโชว�ทางโทรทัศน�ดิจิทัล โดยวิเคราะห�เนื้อหาจากรายการเกมโชว�ท้ังหมด 9 
รายการ จากสถานีโทรทัศน�ยอดนิยม 3 อันดับแรก (ช0อง 7 HD, ช0อง 3 HD และWorkpoint) ดังนี้ 

1. ภาพรวมของการนําเสนอเนื้อหา และการกํากับดูแลการจัดระดับความเหมาะสมใน
รายการเกมโชว� พบว0า รายการเกมโชว�ในป.จจุบันส0วนใหญ0จัดอยู0ในระดับความเหมาะสมสําหรับผู�ชม
ทุกวัย (ท) แต0ยังปรากฏเนื้อหาท่ีเข�าข0ายไม0เหมาะสมสําหรับผู�ชมทุกวัย ซ่ึงไม0ตรงตามหลักจริยธรรม
และแนวทางในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน� โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีไม0เหมาะสมด�าน
ภาษาและความรุนแรง ซ่ึงได�ถูกนําออกอากาศในช0วงเวลาท่ีไม0สอดคล�องกับข�อกําหนดช0วงเวลาในการ
ออกอากาศเพ่ือคุ�มครองเด็กและเยาวชน (Watershed Times) ทําให�เด็กและเยาวชนสามารถเข�าถึง
เนื้อหาท่ีเข�าข0ายไม0เหมาะสมนี้ได� 

2. เนื้อหาท่ีเข�าข0ายไม0เหมาะสมมากท่ีสุดคือ เนื้อหาด�านความรุนแรง รองลงมาคือ ภาษา 
ภาพตัวแทน และเพศ ตามลําดับ โดยช0อง 3 HD มีจํานวนเนื้อหาท่ีเข�าข0ายไม0เหมาะสมด�านเพศ (Sex) 
และด�านภาษา (Language) มากท่ีสุด ช0อง 7 HD มีเนื้อหาเข�าข0ายไม0เหมาะสมด�านความรุนแรง 
(Violence) และด�านภาพตัวแทน (Representation) มากท่ีสุด และเม่ือสรุปผลรวมของจํานวน
เนื้อหาท่ีไม0เหมาะสมท้ังหมดทางด�านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนพบว0า ช0อง 3 HD มี
จํานวนเนื้อหาท่ีเข�าข0ายไม0เหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ช0อง 7 HD และ Workpoint ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ เพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน รายการเกมโชว�  
 
Abstract 

This research aims to explore displayed contents of game shows on digital 
television channels, which are sex, language, violence and representation 
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perspectives. By analyzing contents, on 9 game shows from 3 channels such as 7HD, 
3HD and Workpoint, which on these issue that 

1. Showed contents overview and television content rating system. These 
results indicate that must game shows. Nowadays were arranged in general type 
rating (General audience)on programs rated TV, never the less inappropriate contents 
in game shows, which is not according to television content rating ethics and 
principle model, still have presented to audiences of all ages. In particular, 
inappropriate contents in the language and violence were displayed on watershed 
times. That can lead young audience’s access the inappropriate contents easily. 

2. The other result showed that the most appropriate contents were 
displayed is violent issue. Language, representation and sex are secondary issue. In 
addition, 3HD channel mostly showed inappropriate sexual and language contents. 
7HD channel mainly presented inappropriate violence and representation content. It 
can be conclude collected inappropriate contents which related sex, language, 
violence and representation that 3HD channel is the highest who has been showing 
inappropriate contents on game shows. 7HD and Workpoint channel are respectively  
 
Keywords Sex Language Violence Representation Game shows  
 
บทนํา 
ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 
 ป.จจุบันในต0างประเทศได�ให�ความสําคัญกับการนําเสนอรายการโทรทัศน�เป�นอย0างมาก UK 
Essays (2015) ได�เป�ดเผยประเด็นท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของรายการโทรทัศน�ประเภทเรียลลิต้ีโชว�ว0า 
รายการเรียลลิต้ีโชว�นั้นได�ส0งผลกระทบด�านลบต0อผู�ร0วมรายการ และผู�ชม ซ่ึงผู�ร0วมรายการจะได�รับ
ผลกระทบทางด�านจิตใจ จากการกดดันของภารกิจหรือการสร�างอารมณ�ร0วมของรายการ และการ
บิดเบือนความเป�นจริงเก่ียวกับข�อมูลของผู�เข�าร0วมรายการ จากการเขียนบท (Script) หรือสร�างตัว
ละคร (Character) ของผู�เข�าร0วมรายการ ให�ผู�ชมเห็นว0าตัวละครดังกล0าวมีลักษณะหรืออุปนิสัยนั้นๆ 
ตามบทบาทของรายการท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือดึงดูดความน0าสนใจของผู�รับชม ส0งผลให�เพ่ิมมูลค0าให�กับ
รายการ ซ่ึงในความเป�นจริงผู� เข�าร0วมรายการอาจจะไม0ได� เป�นไปในลักษณะเช0นบทบาทนั้นๆ 
นอกจากนี้ ยังส0งผลด�านลบต0อผู�ชมรายการ ในแง0ของการลดทอนค0านิยม และศีลธรรมอันดีงาม 
เนื่องจากเนื้อหารายการ แสดงให�เห็นถึงการกระทําท่ีไม0เหมาะสม เช0น การโกหก การขโมย การใช�
ภาษาไม0สุภาพ เป�นต�นโดยเฉพาะอย0างยิ่งผลลบต0อผู�ชมรายการท่ีเป�นเด็กและเยาวชนไทย เนื่องจาก
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ป.จจุบันเด็กและเยาวชนใช�เวลาไปกับการรับชมโทรทัศน�เฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมงต0อวัน (ลักษมี คงลาภ 
และอัปสร เสถียรทิพย�, 2556;มารยาท อัครจันทโชติ, 2559) ดังนั้น หากมีการนําเสนอภาพ หรือ
เนื้อหาท่ีบิดเบือนไปจากความเป�นจริง หรือมีเนื้อหารุนแรง ไม0เหมาะสม ก็จะส0งผลกระทบในแง0ลบต0อ
การเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนในสังคมรอบด�าน  

ผลการศึกษาจริยธรรมสื่อโทรทัศน�กับผลกระทบต0อพัฒนาการของเด็ก กล0าวว0า “รายการ
โทรทัศน�บางรายการทําให�ผู�ชมหัวเราะไปกับการดูถูกเรื่องภาษาพูดของคนบางภูมิภาคหรือชาว
ประเทศเพ่ือนบ�าน ซ่ึงในมิติเชิงวัฒนธรรมท่ีแตกต0างจากไทยอาจไม0หัวเราะก็ได� และเปลี่ยนเป�นความ
รุนแรงแทน” (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ป.ญหาเรื่องการนําเสนอเพศ ภาษา ความรุนแรง และ
ภาพตัวแทน ยังคงเป�นภาพสะท�อนค0านิยมและทัศนคติของสังคมไทยได�เป�นอย0างดี โดยเฉพาะสื่อท่ี
นําเสนอมาในรูปแบบของรายการเกมโชว� ซ่ึงเน�นการสร�างความบันเทิงเป�นหลักนั้น พบว0ามีเนื้อหาท่ี
ไม0เหมาะสมปรากฏอยู0มาก และมักจะมีภาพของอคติ การเหยียด (Discrimination) ท่ีแสดงออกมา
เป�นมุกตลก ล�อเลียน เหมารวม หรือแบ0งแยกความหลากหลายในมิติท่ีแตกต0างกันอย0างเป�นเรื่องปกติ 
สื่อจึงกลายเป�นสิ่งท่ีตอกย้ําภาพความรุนแรงในบริบทต0างๆ ให�ปรากฏต0อสายตาผู�คนในสังคมมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกับเด็กหรือเยาวชนท่ียังขาดวิจารณญาณ อีกท้ัง รายการดังกล0าวเป�นรายการท่ีถูกจัด
ระดับความเหมาะสมเป�นรายการท่ัวไปท่ีเหมาะสมกับผู�ชมทุกวัย (ท) ดังนั้นหากเนื้อหาท่ีไม0ปลอดภัย
ถูกแฝงมาในรูปแบบรายการดังกล0าวจะส0งผลต0อค0านิยม ทัศนคติ หรือพฤติกรรมการแสดงออกของ
เด็กและเยาวชนได�เป�นเหตุให�นํามาซ่ึงพฤติกรรมเลียนแบบท่ีไม0เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 
 ด�วยเหตุนี้ จึงทําให�มีผู�ท่ีสนใจศึกษาในประเด็นการกํากับดูแลกิจการโทรทัศน� และจริยธรรม
ของสื่อต0อการนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง เช0น ละคร รายการเรียลลิต้ี 
ตลอดจนภาพยนตร� แต0ยังไม0มีผู�ใดทําการศึกษาเรื่องการนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวกับภาพตัวแทน 
โดยเฉพาะกับรายการเกมโชว� ซ่ึงเป�นรายการท่ีมีผู�รับชมมาก และมีการจัดระดับความเหมาะสม
สําหรับผู�ชมทุกวัย และยังมีข�อสงสัยเก่ียวกับรายการดังกล0าวนั้น มีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับผู�ชมทุกวัย
จริง ๆ หรือไม0 ดังนั้น ผู�วิจัยจึงสนใจทําการวิเคราะห�เนื้อหารายการเกมโชว�ในโทรทัศน�ดิจิทัล เพ่ือ
ศึกษาการนําเสนอเรื่องเพศ (Sex) ภาษา (Language) ความรุนแรง (Violence) และภาพตัวแทน 
(Representation) เพ่ือศึกษาการนําเสนอรายการเกมโชว�ท่ีเหมาะสําหรับกับผู�ชมทุกวัย (ท) ตาม
มาตรการการจัดระดับความเหมาะสมท่ีสอดคล�องกับสิทธิเสรีภาพและนโยบายสื่อของประเทศไทย
นิยามศัพท7  

1. เพศ (Sex) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีไม0เหมาะสม ท่ีอาจทําให�เกิดการ
เรียนรู�ท่ีไม0เหมาะสมในด�านการแต0งกาย การแสดงท0าทางหรือกิริยา การล0วงละเมิดทางเพศ เนื้อหา
ทางเพศท่ีล0อแหลม หรือการสร�างทัศนคติในทางลบเก่ียวกับเนื้อหาทางเพศในประเด็นต0างๆ 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 463 
 

2. ภาษา (Language) หมายถึง การใช�ภาษาไม0เหมาะสม รุนแรงหยาบคาย การใช�ภาษาท่ี
ล0อแหลม หม่ินเหม0 สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึง การใช�ภาษาท่ีก�าวร�าว ดูหม่ิน นํามาซ่ึงการ
ลดทอนศักด์ิและศรีของผู�ฟ.ง 

3. ความรุนแรง (Violence) หมายถึง พฤติกรรมท่ีรุนแรง หรือนําไปสู0ความรุนแรงและ
อันตรายต0อจิตใจ ร0างกาย วัตถุสิ่งของ และทางเพศ ท้ังแก0ตนเองและผู�อ่ืนท้ังการใช�อาวุธยาเสพติด 
หรือการแสดงภาพของการกระทําความผิดในรูปแบบต0างๆ รวมถึงเนื้อหาท่ีขัดต0อศีลธรรมและความ
สงบสุขของสังคม 

4. ภาพตัวแทน (Representation) หมายถึง เนื้อหาท่ีแสดงถึงความดูหม่ิน เหยียดหยาม 
ก0อให�เกิดความเกลียดชัง เหมารวม หรือแบ0งแยกในด�านเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น ชาติพันธุ�อายุ คน
พิการ และเพศ  

5. รายการเกมโชว� หมายถึง รายการโทรทัศน�รูปแบบหนึ่งเป�นรายการประเภทให�ความ
บันเทิงแบบเบ็ดเตล็ด (Light Entertainment) ท่ีถ0ายทอดเนื้อหารายการผ0านรูปแบบการแข0งขันท้ัง
ร0างกายและสติป.ญญา โดยมีกติกา และเง่ือนไขของรายการเป�นตัวกําหนดให�ผู�เข�าร0วมรายการเป�นผู�
เล0น เพ่ือชิงรางวัลต0างๆ 
วัตถุประสงค7 
 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�ลักษณะท่ัวไปของรายการเกมโชว� 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�เนื้อหารายการเกมโชว� 
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห�การนําเสนอเรื่องเพศ ภาษาความรุนแรง และภาพตัวแทนท่ีปรากฏใน

รายการเกมโชว�ของสถานีโทรทัศน�ดิจิทัล 
กรอบแนวคิดทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คดัเล ือกหน่วยการศึกษา 

รายการเกมโชว์ � รายการ จาก
สถานีโทรทศัน์ยอดนิยม � อนัดบั
แรก  (ช่ อง  �  HD, ช่ อ ง  �  HD 
และWorkpoint) ที- ออกอากาศ
ในช่วงเดอืนสงิหาคม 233� 

การวิเคราะหเ์นื�อหารายการ 

ส่วนที � 1 ลักษณะทั �วไปของรายการ 

- ชื-อรายการ  -     รปูแบบรายการ 
- ช่อง   -     วนั/เวลาออกอากาศ 
- ผูผ้ลติ   -     เรตติ;งรายการ 

ส่วนที � 2 ลักษณะเนื�อหารายการ 

ส่วนที � 3 SLVR 

1. เพศ (Sex) 
2. ภาษา (Language) 
3. ความรุนแรง (Violence) 
4. ภาพตวัแทน (Representation) 
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วิธีวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง การนําเสนอเรื่อง เพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว�

ทางโทรทัศน�ดิจิทัล เป�นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช�วิธีการวิเคราะห�เนื้อหา
สาร (Content Analysis) เพ่ือศึกษาปริมานของการนําเสนอเนื้อหาท่ีไม0เหมาะสมท่ีปรากฏในรายการ
เกมโชว�ของไทยท่ีได�รับการจัดระดับความเหมาะสมเป�นรายการท่ัวไปเหมาะกับผู�ชมทุกวัย (ท) โดย
การวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analyzing) รายการเกมโชว�ท้ังหมด 9 รายการ จากสถานีโทรทัศน�
ยอดนิยม 3 อันดับแรกได�แก0 ช0อง 7 HD, ช0อง 3 HD และ Workpoint (ท่ีมา: AGB Nielsen เดือน
สิงหาคม) ท่ีมีเนื้อหาและนัยยะเก่ียวข�องกับเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ได�แก0 
รายการก๊ิกดู́ สงครามเพลง, เกมพันหน�า เอ้ืออาทร, ตกสิบหยิบล�าน สติลสแตนด�ด้ิงไทยแลนด�, ทีเด็ด
ลูกหนี้, Take me out Thailand, ศึก 12 ราศี, เวทีทองเวทีเธอ, I can see your voice Thailand 
นักร�องซ0อนแอบและ Honey hero คู0รักนักสู� จากนั้นนําข�อมูลท่ีได�มาประมวลและวิเคราะห�ผล
การศึกษา 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เพ่ือหาความเท่ียงระหว0างผู�วิจัยและผู�ช0วยวิจัยท่ีมาช0วยในการลงรหัสข�อมูล (Coding sheet) 
ในแบบลงรหัส โดยใช�วิธีการตรวจสอบสามเส�าด�านข�อมูล (Data Triangulation) และการตรวจสอบ
สามเส�าด�านผู�ศึกษาวิจัย (Investigator Triangulation)  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะห� เนื้อหา (Content analyzing) รายการเกมโชว� ท้ัง 9 รายการ ของ
สถานีโทรทัศน�ดิจิทัลเรื่อง การนําเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกม
โชว� ได�ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� ดังนี้ 

1. ศึกษาลักษณะท่ัวไปของรายการเกมโชว�ท่ีเหมาะสําหรับผู�ชมทุกวัย (ท) ของสถานีโทรทัศน�
ดิจิทัลยอดนิยมใน 3 อันดับแรก (ช0อง 7 HD, ช0อง 3 HD และ Workpoint) ซ่ึงออกอากาศในช0วง
เดือนสิงหาคม ท้ังหมด 9 รายการ โดยมีข�อมูลท่ัวไป ดังตารางต0อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงข�อมูลท่ัวไปรายการเกมโชว�ของโทรทัศน�ดิจิทัล 3 อันดับ 

 
2. ศึกษาวิเคราะห�เนื้อหารายการเกมโชว�ส0วนใหญ0จาก 5 ใน 9 รายการเป�นรายการท่ีมี

ลักษณะการแข0งขันตอบคําถาม หรือเล0นเกมเพ่ือชิงรางวัล และอีก 4 รายการเป�นการแสดง
ความสามารถต0าง ๆ เพ่ือแลกของรางวัล โดย 4 ใน 5 รายการจะใช�ผู�ดําเนินรายการรองในการสร�าง
สีสันให�กับรายการ ซ่ึงส0วนใหญ0จะพบว0าผู�ดําเนินรายการรองจะเป�นนักแสดงตลก ทําให�รายการมี
เนื้อหาท่ีเข�าข0ายไม0เหมาะสมหลุดออกมาจากมุกตลกอีกด�วย 

 
3. ศึกษาวิเคราะห�เนื้อหาการนําเสนอเรื่องเพศ ภาษาความรุนแรง และภาพตัวแทนท่ีปรากฏ

ในรายการเกมโชว�ตามลักษณะประเด็นดังตารางต0อไปนี้ 
 
 
 
 

ช่ือรายการ ช�อง วั น ท่ี
ออกอากาศ 

เวลา ผู?ผลิตรายการ 

ก๊ิกดู́ สงครามเพลง 7 HD 2 ส.ค. 2559 22.30 น. JSL Global Media 

เกมพันหน�า เอ้ืออาทร 7 HD 7 ส.ค. 2559 11.45 น. Triple Two Co.,Ltd 

ตกสิบหยิบล�านสติล 
สแตนด�ดิ้งไทยแลนด� 

7 HD 1 -5  ส . ค . 
2559 

17.00 น. ZENSE Entertainment 
Co.,Ltd 

ทีเด็ดลูกหนี้ 3 HD 1 -5  ส . ค . 
2559 

9.35 น. บจก.กันตนา เอฟโวลูชั่น 

Take me out 
Thailand 

3 HD 6 ส.ค. 2559 14.00 น. บมจ.ทีวี ธันเดอร�  

ศึก 12 ราศี 3 HD 7 ส.ค. 2559 12.15 น. บจก. โพลิพลัส  

เวทีทอง เวทีเธอ Workpoin
t 

7 ส.ค. 2559 13.30 น. บมจ.เวิร�คพอยท� เอ็นเทอร�เท
นเมนท�  

I Can See Your 
Voice Thailand 

Workpoin
t 

3 ส.ค. 2559 20.00 น. บมจ.เวิร�คพอยท� เอ็นเทอร�เท
นเมนท� 

Honey Hero คู0 รั ก 
นักสู� 

Workpoin
t 

6 ส.ค. 2559 13.30 น. บมจ.เวิร�คพอยท� เอ็นเทอร�เท
นเมนท� 
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ตารางท่ี 2 การนําเสนอเรื่องเพศ ภาษาความรุนแรง และภาพตัวแทนท่ีปรากฏในรายการเกมโชว� 
สถานี 
SLVR 7HD 3HD Work 

point รวม 

เพศ 

การยั่วยุทางเพศ (Flirting)  1.15% 0.00% 2.30% 3.45% 
เปลื้องผ�า/อาบน้ํา (Sexual undressing 
/bathing) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

จูบปาก (Kiss) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
การใช�วัสดุ อุปกรณ�ท่ีสามารถตีความถึง
เ รื่ อ ง เ พ ศ  ( Implied sex with 
products)  

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

การสั มผั ส เพ่ื อ เล� าโลม  เร� าอารมณ� 
(Sexual touching/caressing) 2.30% 0.00% 0.00% 2.30% 

ก า ร มี เ พ ศ สั ม พั น ธ�  ( Sexual 
intercourse)  0.00% 5.75% 0.00% 5.75% 

ภาษา 
ภาษาหยาบคาย 4.60% 3.45% 3.45% 11.49% 
ภาษาส0อทางเพศ 2.30% 10.34% 4.60% 17.24% 

ค ว า ม
รุนแรง 

ความรุน แรงต0 อ ร0 างกาย  (Physical 
violence) 16.09% 4.60% 2.30% 22.99% 

ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological 
violence) 1.15% 4.60% 3.45% 9.20% 

ความรุนแรงต0อวัตถุสิ่งของ (Objects 
violence) 0.00% 0.00% 1.15% 1.15% 

ค ว า ม รุ น แ ร ง ต0 อ สั ต ว�  ( Animals 
violence) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค ว า ม รุ น แ ร ง ท า ง เพ ศ  ( Sexual 
violence) 1.15% 3.45% 1.15% 5.75% 

ภ า พ
ตัวแทน 

ชนชั้น (Class) 1.15% 0.00% 0.00% 1.15% 
เชื้อชาติ/ชาติพันธุ� (Race/Ethnic) 0.00% 1.15% 1.15% 2.30% 
เพศ (Sex) 2.30% 1.15% 1.15% 4.60% 
อายุ (Age) 0.00% 1.15% 0.00% 1.15% 
ความพิการ (Disabled) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
รูปร0างหน�าตา (Appearance) 4.60% 2.30% 4.60% 11.49% 

รวม 36.78% 37.93% 25.29% 100% 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอเนื้อหาเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ในรายการ
เกมโชว�ทางโทรทัศน�ดิจิทัล” ผู�วิจัยได�แบ0งออกเป�น 4ประเด็นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.ด�านเพศ (Sex) ปรากฏเนื้อหาท่ีมีพฤติกรรมส0อทางเพศ การแต0งการด�วยเสื้อผ�าน�อยชิ้น 
และการแสดงพฤติกรรมยั่วยุทางเพศ โดยส0วนใหญ0จะปรากฏในการแสดงบทบาทสมมติ หรือภาพ
เหตุการณ�จําลอง และพฤติกรรมการแสดงออกของผู�เข�าร0วมรายการด�วยซ่ึงการนําเสนอประเด็นเรื่อง
เพศท่ีปรากฏในรายการเกมโชว�นั้นมักนําเสนอเรื่องเพศท่ีไม0ควรพูดในท่ีสื่อสาธารณะ สอดคล�องกับ
งานวิจัยเพศกับการสื่อสารในสังคมไทย (วิลาสินี พิพิธกุล และกิตติ กันภัย, 2546) ท่ีพบว0า เรื่องเพศ
ในระดับท่ีไม0จําเป�นต�องพูด ได�แก0 เรื่องเพศเป�นเรื่องลามกสกปรก เพศศึกษาเป�นเรื่องของผู�ใหญ0 และ
ผู�ชาย ผู�หญิงไทยต�องไม0แสดงออกเรื่องเพศ เป�นต�น ท้ังนี้ มีการศึกษาว0า เม่ือวัยรุ0นเรียนรู�และรับเอา
ข�อมูลทางเพศมาจากสื่อ ก็นําไปสู0การปลูกฝ.�งแนวคิดท่ีว0า เป�นเรื่องปกติ ใครๆ ก็ทํากัน ตามแนวคิด
ของ Super-Peer Theory และก0อให�เกิดพฤติกรรมในเชิงการมีเพศสัมพันธ�ก0อนวัยอันควร (Early 
Sexual Intercourse) และการสับเปลี่ยนคู0นอนอย0างหลากหลาย (Multiple Sexual Partner) เพ่ิม
มากข้ึน (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) 
 2.ด�านภาษา (Language) โดยส0วนใหญ0ผู�ร0วมดําเนินรายการ หรือผู�ดําเนินรายการรองเป�น
นักแสดงตลก และมีการใช�ภาษาไม0สุภาพ หยาบคายกับผู�เข�าร0วมรายการคนอ่ืน ๆ เพ่ือให�รายการดู
เป�นกันเอง และสร�างความสนิทสนมกับผู�ชมมากยิ่งข้ึน และยังใช�ภาษาส0อทางเพศ พูดจาสองแง0สอง
ง0าม ซ่ึงมาจากมุกตลกในคาเฟ�ท่ีมีภาษาท่ีไม0เหมาะสมอยู0มาก เนื่องจากคาเฟ�เป�นสังคมเฉพาะกลุ0ม
ภาษาท่ีใช�จึงมีลักษณะไม0เป�นทางการ ในขณะท่ีรายการในโทรทัศน�เป�นสื่อสาธารณะท่ีไม0ควรใช�ภาษา
หยาบคาย หรือภาษาท่ีส0อไปในทางเพศนิชาพร ยอดมณี (2554) กล0าวว0า ป.จจุบันคนไทยให�
ความสําคัญกับการใช�ภาษาสุภาพและไม0สุภาพน�อยลง เนื่องจากคนในสังคมสนใจแต0สารท่ีต�องการสื่อ
เท0านั้น เพราะต�องการความรวดเร็ว จึงทําให�ละเลยต0อการใช�ภาษาให�ถูกต�อง 
 3.ด�านความรุนแรง (Violence) จะพบมากท่ีสุดในรายการเกมโชว� โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ความรุนแรงต0อร0างกาย (Physical violence) เช0น การใช�อุปกรณ�หรือมือเปล0าตีศีรษะ ใช�เท�าทําลาย
ข�าวของ เป�นต�น รองลงมา คือ ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological violence) ได�แก0 การใช�
คําพูดเยาะเย�ยให�รู�สึกอาย และความรุนแรงทางเพศ (Sexual violence) เช0น การใช�กําลังลวนลามผู�
ร0วมรายการ เป�นต�น ตามลําดับ ซ่ึงการใช�ความรุนแรงรูปแบบต0าง ๆ ในรายการเกมโชว� ทําให�
ผู�ถูกกระทํากลายเป�นตัวตลกจากเสียงหัวเราะ หรือโห0ร�องในรายการ ผู�ผลิตจึงมองว0าเป�นการสร�าง
ความขบขัน หรือสีสันให�กับรายการเกมโชว� สอดคล�องกับทีมวิจัย Gerbner (1978) ท่ีพบว0า เด็กและ
คนแก0จะได�รับอันตรายจากการตกเป�นเหยื่อของความรุนแรงในโทรทัศน�มากกว0าวัยคนหนุ0มสาว 
(กาญจนา แก�วเทพ, 2557) 
 4.ด�านภาพตัวแทน (Representation) ส0วนใหญ0พบภาพตัวแทนในลักษณะ รูปร0างหน�าตา 
(Appearance) เพศ (sex) ชนชั้น (Class) ตามลําดับ เช0นเดียวกับ Hate Speech หรือการกล0าว
วาจาท่ีก0อให�เกิดความเกลียดชัง ได�แก0 การสื่อสารหรือการกระทําท่ีเป�นการดูถูกบุคคล หรือกลุ0ม
บุคคลใดๆ บนลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือกลุ0มบุคคลนั้นๆ เช0น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทาง
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เพศ ความพิการ เป�นต�นการสร�างภาพเหมารวมนั้นได�ถูกบรรจุในโครงสร�างของวิธีการผลิตของ
โทรทัศน�ท้ังสิ้น (Stuart Hall, Jessica Evans, and Representation, 2013) ซ่ึงเป�นการทําลาย
คุณค0าหรือศักด์ิศรีความเป�นมนุษย�กับบุคคลนั้นๆ (Dehumanization) ท้ังนี้การกระทําดังกล0าวถูก
มองว0าเป�นต�นต0อท่ีก0อให�เกิดอคติภายในสังคม และไม0ก0อให�เกิดความรู�สึกในเชิงบวก (สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห0งชาติ, 2555) 
นอกจากนี้การท่ีเด็กและเยาวชนได�รับชมรายการท่ีเข�าข0ายมีลักษณะ R (Representation) ก็ทําให�
เกิดการเรียนรู�ท่ีไม0เหมาะสมในแง0ของการพัฒนาบุคลิกภาพให�เป�นท่ียอมรับต0อสังคม (มูลนิธิสื่อมูลชน
ศึกษา, 2558) ดังนั้น อาจกล0าวได�ว0า การท่ีสื่อนําเสนอเนื้อหาด�านภาพตัวแทนท่ีแฝงไปด�วยอคติต0อชน
ชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ� เพศ อายุ ความพิการ รูปร0างหน�าตา จะส0งผลต0อการเรียนรู�ด�านการยอมรับ
ตัวเองต0อสังคมของเด็กและเยาวชน เกิดเป�นความเคยชินในการปฏิบัติอย0างอคติในสังคมข้ึน 
  
สรุปและข?อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analyzing) รายการเกมโชว� เรื่อง การนําเสนอเรื่องเพศ 
ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ในรายการเกมโชว�ทางโทรทัศน�ดิจิทัล สรุปได�ว0า รายการเกมโชว�
ทางโทรทัศน�ดิจิทัลของไทย ยังปรากฏเนื้อหาท่ีเข�าข0ายไม0เหมาะสมทางด�าน เพศ ภาษา ความรุนแรง 
และภาพตัวแทนอยู0มาก โดยเฉพาะด�านความรุนแรง และพบมากสุดในลักษณะประเด็นความรุนแรง
ต0อร0างกาย (Physical violence) ได�แก0 การใช�กําลัง หรืออุปกรณ�ทําให�ได�รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 
เช0น การตบ ตี เตะ ต0อย ทะเลาะวิวาท เป�นต�นซ่ึงไม0สอดคล�องกับประกาศของ กสทช. เรื่อง แนว
ทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน� ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. 2556 และคู0มือจริยธรรมและ
การกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (กสทช, 2557) ท่ีได�กําหนดคุณภาพ
เนื้อหาท่ีควรส0งเสริมในรายการโทรทัศน� (+6) และเนื้อหาในรายการโทรทัศน�ท่ีส0งผลต0อการเรียนรู�ท่ีไม0
เหมาะสมของเด็กและเยาวชนใน 3 ประเด็น ได�แก0 พฤติกรรมและความรุนแรง เรื่องเพศ และการใช�
ภาษา (-3) จึงทําให�รายการเกมโชว�หลายรายการนําเสนอเนื้อหาไม0ตรงกับเรตต้ิงท่ีต้ังไว� หรือระดับ
ความเหมาะสมสําหรับผู�ชมทุกวัย (ท) และยังถูกนําออกอากาศในช0วงเวลาท่ีไม0สอดคล�องกับ
ข�อกําหนดช0วงเวลาในการออกอากาศเพ่ือคุ�มครองเด็กและเยาวชน (Watershed Times) อีกด�วย 
 ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหารายการเกมโชว� ควรสร�างสรรค�และส0งเสริมเนื้อหาการเรียนรู�ให�กับ
เด็กและเยาวชน และพึงระวังในประเด็นท่ีไม0เหมาะสมเรื่อง เพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัว
แทนท่ีอาจจะแฝงมาในรายการเกมโชว�ได� 
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ข?อเสนอแนะ  
 1. ข�อเสนอแนะท่ีมีต0อผู�ให�บริการ และผู�ผลิตรายการเกมโชว� ควรผลิตรายการท่ีสร�างสรรค� 
และส0งเสริมการเรียนรู� โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมและแนวทางในการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน� และให�ความสําคัญกับการตรวจสอบควบคุมดูแลเนื้อหารายการ เพ่ือเป�นการ
สะท�อนให�เห็นถึงสื่อท่ีดี ปลอดภัย และมีคุณภาพกับผู�ชมทุกเพศ ทุกวัยอย0างแท�จริง 
 2. ข�อเสนอแนะท่ีมีต0องานวิจัยในอนาคต งานศึกษาวิจัยฉบับนี้ ทําการวิเคราะห�เนื้อหา
รายการเกมโชว�เพียงแค0 9 รายการ ของสถานีโทรทัศน�ดิจิทัล 3 อันดับยอดนิยม ท้ังนี้ ผู�วิจัยเห็นว0า
ควรศึกษาวิเคราะห�เนื้อหารายการในช0องทางออนไลน�อ่ืน ๆ และควรศึกษากับกลุ0มตรวจสอบเนื้อหา
รายการของแต0ละสถานีเพ่ิมเติมด�วย นอกจากนี้ ควรศึกษาวิเคราะห�การรับรู�ของผู�ชมในมุมมองของ
ความพึงพอใจของผู�บริโภคสื่อ  
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การนําเสนอภาพลักษณ&สตรีในการเล�าเร่ืองผ�านตัวละครในภาพยนตร&การ&ตูนแอนิเมชั่น
เร่ือง โฟรเซ�น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” 

 

ภวิณี  ตึกดี เทพทอง 
 
บทคัดย�อ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ0งเน�นการศึกษาสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ว0าการสร�างตัวละครหลักนั้นมีผล
ต0อการรับรู� (Perception) ของผู�รับชมในแต0ละช0วงเวลาแต0ละยุคสมัยท่ีการ�ตูนดิสนีย�ผ0านการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและกาลเวลา พร�อมกับวัฒนธรรมท่ีแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซ่ึงการสื่อสาร
เก่ียวกับสตรีนิยมนี้ การ�ตูนของดิสนีย�เป�นตัวอย0างท่ีดีในการแฝงข�อคิดไว�อย0างชัดเจน และปรับ
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพ่ือให�ผู�หญิงเดินตามครรลองของสังคมในแต0ละยุคสมัย โดยใช�การศึกษาเชิง
คุณภาพ ผ0านเครื่องมือ 3 ชนิดประกอบกัน ได�แก0 เครื่องมือการวิเคราะห�เอกสาร เครื่องมือการ
วิเคราะห�ตัวบท และเครื่องมือการสัมภาษณ�เชิงลึก นักวิจารณ�ภาพยนตร� และนักวิชาการด�าน
วรรณกรรม  
 
 จากการศึกษาพบข�อมูลดังต0อไปนี้ 
 1) การ�ตูนของดิสนีย� ท้ังหมด มักมีการเสนอภาพของวัฒนธรรมและเนื้อหาผ0านตัวละครของ
เรื่อง โดยภาพลักษณ�ดังกล0าวนําเสนอจาก พ้ืนเพของเรื่องตัวละครเหล0านั้น และภาพของวัฒนธรรมใน
สมัยนั้น เช0น เชื้อชาติ ชนชั้น (Race)                  เพศสภาพ (Gender) และ ภาษา (Language) 
โดยรูปแบบของตัวละครดิสนีย� มักเป�นตัวละครตัวแบน (Flat Character)               แต0เริ่ม
เปลี่ยนเป�นตัวละครตัวกลม (Round Character) ในยุคหลัง 
  ด?านเนื้อหา สามารถออกได�เป�น 3 ยุค เม่ือแบ0งตามเกณฑ�ตัวละครเอกเพศหญิงใน
เรื่อง เนื้อหาในยุคแรก เป�นลักษณะของการกดดันผู�หญิงไว�ในบ�าน ในยุคท่ีสอง เริ่มให�ผู�หญิงกล�าท่ีจะ
แตกต0าง แต0ยังคงให�ความสําคัญด�านความรักจากเพศชายอยู0 และยุคป.จจุบัน เนื้อหามุ0งเสริมพลังแก0
เพศหญิง และสร�างแนวคิดใหม0แก0เพศหญิง 
  ด?านปมของเรื่อง จากเนื้อหาท่ีแตกต0างกัน ปมของเรื่องท่ีเกิดข้ึนกับตัวละครเอกเพศ
หญิง เป�นสิ่งท่ีสําคัญท่ีแต0ละยุคของการ�ตูนเสนอปมป.ญหาท่ีไม0เหมือนกัน เช0น ยุคแรกมุ0งเสนอป.ญหา
พ้ืนฐานของความเป�นผู�หญิง ในยุคท่ีสองมุ0งเน�นป.ญหาความต�องการของเพศหญิง และยุคป.จจุบัน
มุ0งเน�นป.ญหาในจิตใจเพศหญิง 
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  ด?านป2จจัยการวิเคราะห7วัฒนธรรมในช�วงนั้นๆ เนื่องจากภาพยนตร�การ�ตูนมีการ
สอดแทรกวัฒนธรรมเข�าไปด�วยเสมอ ดังนั้นการศึกษาวัฒนธรรมในช0วงดังกล0าวจะทําให�การวิจัย
ครบถ�วนมากข้ึน 
  ด?านส่ือองค7ประกอบ จําพวกเพลงประกอบภาพยนตร� สะท�อนให�เห็นค0านิยมเพศ
หญิง และสะท�อนตัวละครเอกได�เป�นอย0างดี ดังนั้น เพลงประกอบภาพยนตร�การ�ตูนจึงเป�นอีกสิ่งท่ีต�อง
นํามาประกอบคู0กับการศึกษา 
 2) ด�านเนื้อหาของภาพยนตร�การ�ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง โฟรเซ0น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาป
ราชินีหิมะ”2.1) ภาพยนตร�การ�ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง โฟรเซ็น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินี
หิมะ” สื่อถึงผู�หญิงในสองรุ0น ได�แก0 ผู�หญิงรุ0นเก0า และผู�หญิงรุ0นใหม0 โดยผู�หญิงรุ0นเก0าเกิดมาภายใต�
ภาวะกดดันทางสังคม และความคาดหวังต0างๆ โดยสื่อผ0านตัวละครเอลซ0า และผู�หญิงรุ0นใหม0 เป�น
ผู�หญิงท่ีมีอิสระมากกว0า และยังคงแสวงหาสิ่งใหม0อยู0เรื่อยๆ นอกจากนั้นยังมีความฉาบฉวยใน
ความสัมพันธ� และมองจากมุมมองของตะวเองเป�นหลัก โดยใช� แอนนา เป�นตัวแทนของผู�หญิงยุคใหม0 
  2.2) ความสัมพันธ�ระหว0างผู�หญิงแบบพ่ีสาว-น�องสาวเป�นความสัมพันธ�ท่ีมีความ
ซับซ�อนเม่ือเทียบกับความสัมพันธ�แบบพ่ีชาย-น�องชาย ความสัมพันธ�ของพ่ีสาว-น�องสาวเกิดข้ึนใน
รูปแบบของลักษณะท้ังความรักและความ               ไม0พอใจในเวลาเดียวกัน และเป�นสังคมท่ีการ
สื่อสารระหว0างกันเองมีป.ญหา และสุดท�ายสื่อสารกันไปคนละทิศทาง ดังนั้นภาพความซับซ�อนของ
การสื่อสารระหว0างพ่ีและน�องจึงเป�นประเด็นใหญ0ท่ีเกิดข้ึนภายในเรื่องราวท้ังหมด 
  2.3) สังคมเป�นผู�กดดันและสร�างภาพลักษณ�ของเพศหญิง สังคมกดดันให�ผู�หญิงต�อง
รับสภาพเหล0านั้นไว�กับตัว ท้ังการเป�นแม0 การเก0งงานบ�าน ทําอาหารเก0ง และการประพฤติตนท่ีดีใน
เวลาเดียวกัน ซ่ึงสิ่งเหล0านั้นเป�นสิ่งท่ีเกิดจากความคาดหวังของสังคม ท่ีคาดหวังให�ผู�หญิงทําได� และ
ต�องทําได�ดีอีกด�วย 
  2.4) สภาพของเพศหญิง เป�นเพศท่ีต�องการสร�างอัตลักษณ�ของตนเอง แต0ใน
ขณะเดียวกันผู�หญิงก็ต�องการอยู0ในกรอบของสังคม ทําให�สภาพของผู�หญิงมีบุคลิกขัดแย�งในตนเองสูง
กว0าผู�ชาย 
 
 ซ่ึงจากการศึกษาท้ังหมดพบว0าเรื่องราวของ ภาพยนตร�การ�ตูนแอนิเมชั่นเรื่องโฟรเซ0น 
(Frozen) “ผจญภัยแดน                   คําสาปราชินีหิมะ” เป�นการ�ตูนแอนิเมชั่นท่ีไม0ได�มุ0งเน�นเรื่อง
การสร�างภาพลักษณ�ของเพศหญิง แต0มุ0งเน�นเรื่องของการเสริมพลังให�กับผู�ชมท่ีกล�าท่ีจะทําอะไร
แตกต0างจากครรลองของสังคม และกล�าท่ีจะเป�ดเผยตนเอง ซ่ึงแนวคิดดังกล0าวเป�นแนวคิดท่ีก�าวข�าม
ในเรื่องของเพศไปแล�ว และเริ่มมีการใส0แนวคิดของเพศท่ีสามเข�ามาด�วย 
 
คําสําคัญ:  การ�ตูน, สตรีเพศ, ภาพลักษณ�เพศหญิง, สตรีนิยม 
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บทนํา 
 
 ดิสนีย�ถือเป�นตัวแทนหนึ่งของวัฒนธรรมป¥อบ (Pop Culture) (Trifonas, 2001) มีการฉาย
ไปสู0ประเทศต0างๆ มากกว0า 78 ประเทศท่ัวโลก จากการ�ตูนมิกก้ี เมาส� และเหล0าผองเพ่ือน มินนี่ เมาส� 
พลูโต กู�ฟฟ@� และ โดนัลด� ด๊ัก จวบจนป.จจุบันได�สร�างมูลค0าทางธุรกิจกว0า 48,000 ล�านเหรียญสหรัฐ 
ในป@ ค.ศ. 2014 โดยการ�ตูนของดิสนีย� ถือเป�นต�นแบบของการ�ตูนประเภทเจ�าหญิง ซ่ึงการ�ตูนประเภท
เจ�าหญิงเหล0านี้เป�นการ�ตูนท่ี สอน “ผู�หญิง” ให�เป�น “ผู�หญิง” ตามความต�องการของสังคม เนื่องจาก
การใช�การ�ตูนซ่ึงเป�นสื่อท่ีเด็กและเยาวชนสามารถเข�าถึงแล�วเข�าใจเนื้อหาสารเหล0านั้นได�ง0าย และเด็ก
จะมีความสนใจมากกว0าการใช�การสื่อสารในลักษณะอ่ืน ภาพยนตร�การ�ตูนของ วอลต� ดิสนีย�  จึงมักใช�
การ�ตูนในการสอน และการถ0ายทอดภาพลักษณ�ของเพศหญิง ให�เป�นไปตามสิ่งท่ีคาดหวังของสังคมใน
ยุคนั้น ด�วยตัวละครหลักซ่ึงเป�นเพศหญิงท้ังหมด และตัวละครเหล0านั้น เปรียบด่ังภาพสะท�อนของสตรี
เพศในแต0ละยุคสมัยได�เป�นอย0างดี โดยสามารถเห็นได�ถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ� และ
ภาพเสมือนท่ีชัดเจนของตัวละครในแต0ละช0วงยุคสมัย ซ่ึงท้ังหมดข้ึนอยู0กับบริบททางสังคม ค0านิยม 
และวัฒนธรรมในช0วงเวลาดังกล0าว กล0าวคือ วัฒนธรรม เป�นเรื่องของ ความรู� ความเชื่อ ทัศนคติ ท่ี
ผู�คนในแต0ละสังคมเรียนรู�ผ0านทางสังคมท่ีตนเองใช�ชีวิตอยู0และ วัฒนธรรมคือการสื่อสารและการ
สื่อสารมาจากวัฒนธรรม และเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ผู�หญิงมีลักษณะท่ีเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม 
ซ่ึงส0งผลผ0านตัวบทของภาพยนตร�การ�ตูนประเภทเจ�าหญิงอย0างภาพยนตร�การ�ตูนแอนิเมชั่นเรื่องโฟร
เซ0น (Frozen) “ผจญภัยแดน คําสาปราชินีหิมะ”ท่ีได�รับความนิยมสูงสุดในการ�ตูนดิสนีย� ยุคป.จจุบัน 
 
วัตถุประสงค7ของการวิจัย 
 บทความวิจัยฉบับนี้ ได�วางจุดประสงค�ในการวิจัยไว�ดังต0อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของภาพลักษณ�ของเพศหญิง ท่ีสื่อสารผ0านตัวละครของดิสนีย� 
 2.เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนผ0านทางวัฒนธรรมท่ีส0งผลต0อพัฒนาการของตัวละครหลักใน
ภาพยนตร�การ�ตูน                  แอนิเมชั่นเรื่อง โฟรเซ็น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” 
 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข?อง 
 แนวคิดการ�ตูนดิสนีย�และวัฒนธรรมผู�หญิง 
 หากอ�างอิงตามความหมายของ ราชบัณฑิตยสถาน (2542 อ�างถึงใน รพิลักษณ� หาญพานิช, 
2556) ให�คํานิยาม การ�ตูน คือ ภาพล�อเลียน, ภาพตลกเขียนเป�นภาพบุคคล หรือภาพแสดงเหตุการณ�
ท่ีผู�เขียนต้ังใจล�อเลียนให�ดูรู�สึกขบขัน, หนังสือเล0าเรื่องด�วยภาพเขียนท่ีแบ0งหน�ากระดาษเป�นช0องๆ มี
คําบรรยายสั้นๆอ0านง0าย เนื้อเรื่องมักเป�นนิทานหรือนวนิยาย 
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 การ�ตูนเป�นเครื่องมือหนึ่งในการสะท�อนภาพของวัฒนธรรมในช0วงเวลาดังกล0าวได�เป�นอย0างดี 
ไม0ว0าจะเป�นการใช�การ�ตูนเพ่ือสะท�อนภาพของการเมือง หรือสะท�อนภาพสังคมในช0วงดังกล0าว สิ่งหนึ่ง
ท่ีเห็นได�อย0างชัดเจนคือ การใช�การ�ตูนเป�นสิ่งกําหนดเพศสภาพของสังคม ในงานเขียนของ ประภัสสร 
เสวิกุล (ม.ป.ป.) พบว0าประเทศอย0างญ่ีปุ�น ใช�สื่อการ�ตูน              ในการปลูกฝ.งค0านิยมของเด็กและ
เย าว ช น แ ล ะห ล0 อ ห ล อ ม เด็ ก แ ล ะ เย าว ช น เห ล0 า นั้ น ให� ก ล าย เป� น ป ระ ช าก ร อุ ด ม ค ติ                       
(Ideal Citizen) สื่ออย0างการ�ตูนจึงเข�ามามีบทบาทในการสื่อข�อความ อัตลักษณ� สัญลักษณ� ต0าง ๆ 
ตามท่ีสังคมได�กําหนดไว� ตัวอย0างจากประเทศญ่ีปุ�น ท่ีใช�การ�ตูน ในการสร�างอัตลักษณ�ของชาติของ
ชาวญ่ีปุ�น โดยการปลูกฝ.งคุณธรรมให�แก0เด็ก        และเยาวชน ผ0านการ�ตูน โดยผู�สร�างการ�ตูนได� แฝง
นัยไว�ในเนื้อหาต0าง ๆ ท้ังสัญลักษณ� และทัศนคติไว�ในเนื้อหาของการ�ตูนเหล0านั้นอยู0เสมอ ไม0ว0าจะเป�น
ไอ�มดแดง ยอดมนุษย� ต0างๆ เหล0านี้  มีการต0อสู� กับสัตว�ประหลาดนอกโลก ท่ีมีอาวุธครบมือ                
มีขนาดใหญ0มหึมา มีความน0ากลัว  ซ่ึงอาจเปรียบเป�นตัวแทนของสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาเป�นประเทศมหาอํานาจท่ียิ่งใหญ0 แต0ถ�ายอดมนุษย�มารวมตัวกัน ต0อสู�กันด�วยความ
สามัคคี ก็สามารถเอาชนะสัตว�ประหลาดตัวนั้นได�     นัยของการถ0ายทอดสามารถตีความได�ว0าการ
รวมพลังกัน ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความกล�าหาญ ไม0ย0อท�อ               เป�นคนดี จะ
สามารถนําพาประเทศชาติให�พ�นจากภัยอันตราย ซ่ึงเป�นตัวอย0างหนึ่งของการปลูกฝ.งเด็กต้ังแต0ยังเล็ก 
(ประภัสสร เสวิกุล, ม.ป.ป.) ซ่ึงแตกต0างจากการ�ตูนฝ.�งตะวันตกท่ีเรามักจะได�ยินเสมอว0า “มีเพียงเค�า
คนเดียวเท0านั้นท่ีจะสามารถพิทักษ�โลกนี้ไว�ได�” ซ่ึงกระบวนการดังกล0าวท่ีเกิดข้ึนจากการสร�างสรรค� 
และกําหนดความเป�นเพศ ถูกสร�างข้ึนจากวัฒนธรรม และเม่ือเกิดสัญลักษณ�ทางเพศดังกล0าวเกิดข้ึน
แล�ว ส0งผลให�เกิดบทบาท และหน�าท่ีของเพศเกิดข้ึน สุดท�ายวัฒนธรรมได�สร�างเครื่องมือ กระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม เพ่ือสร�างให�เกิดลักษณะของเพศท่ีต�องการเกิดข้ึน                           เพ่ือ
รองรับสัญญะ และบทบาท ท่ีวัฒนธรรมได�สร�างข้ึน ซ่ึงผู�วิจัยเชื่อว0าคุณลักษณะของแต0ละเพศท่ีปรากฏ
ไม0ใช0สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต0ได�ถูกสร�างข้ึนโดยผ0านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีซับซ�อน และ
ซึมซับเข�าไปเป�นส0วนหนึ่งของความเป�นตัวตนของคนในสังคม ความเป�นเพศเป�นตัวกําหนดความเป�น
ตัวตน ทักษะ และความสัมพันธ�ท่ีมีต0อผู�อ่ืนของคนใน             แต0ละเพศ โดยข�อมูลท้ังหมดสามารถ
เขียนกระบวนการได�ดังต0อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กระบวนการสร�างความเป�นเพศ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 งานวิจัยครั้งนี้ใช�การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห� 2 องค�ประกอบ และใช�วิธีวิจัย 2 
วิธี  ได� แก0  การวิ เคราะห� เนื้ อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ� เชิ งลึก   (In-depth 
interview) โดยแบ0งข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเป�น 4 ข้ันตอนดังต0อไปนี้ 
 
  ข้ันท่ี 1 ศึกษาตัวสารลักษณะท่ัวไปของภาพยนตร�การ�ตูนการ�ตูนแอนิเมชั่นประเภท
เจ�าหญิงของดิสนีย� ผ0านการศึกษาข�อมูลเอกสารต0างๆ และวิเคราะห�รูปแบบการนําเสนอของ
ภาพยนตร�การ�ตูนดังกล0าว 
  ข้ันท่ี 2  ศึกษาตัวสาร (Message) โดย การวิเคราะห�เนื้อหา จากการชมภาพยนตร�
การ�ตูนแอนิเมชั่นเรื่องโฟรเซ0น (Frozen) “ผจญภัยแดน คําสาปราชินีหิมะ” โดยบันทึกข�อมูลลงบน
กระดานลงรหัส และนําไปวิเคราะห�ต0อไป 
  ข้ันท่ี 3 การเก็บข�อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช�ประกอบในการอภิปรายผลลัพธ�จากการวิจัยใน
ข้ันตอนที 1 และ 2 โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก ขอความคิดเห็นจากนักสิทธิสตรีนิยม เพ่ือศึกษาลักษณะ
การรับสาร และการลงรหัสข�อมูลเพ่ือ                 ส0งสารเก่ียวกับสตรีเพศ และข�อมูลเชิงวิจารณ�
เก่ียวกับตัวภาพยนตร� และมุมมองของสตรี 
  ข้ันท่ี 4 การเก็บข�อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช�ประกอบในการอภิปรายผลลัพธ�จากการวิจัยใน
ข้ันตอนท่ี 1 และ 2 โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก ขอความคิดเห็นจากนักวิจารณ�ภาพยนตร� เพ่ือศึกษาการ
ถ0ายและการลงรหัสข�อมูลเพ่ือส0งสารในฐานะผู�รับสาร และข�อมูลเชิงวิจารณ�เก่ียวกับตัวภาพยนตร� 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1) การ�ตูนของดิสนีย� ท้ังหมด มักมีการเสนอภาพของวัฒนธรรมและเนื้อหาผ0านตัวละครของ
เรื่อง โดยภาพลักษณ�ดังกล0าวนําเสนอจาก พ้ืนเพของเรื่องตัวละครเหล0านั้น และภาพของวัฒนธรรมใน
สมัยนั้น เช0น เชื้อชาติ ชนชั้น (Race)                 เพศสภาพ (Gender) และ ภาษา (Language) 
โดยรูปแบบของตัวละครดิสนีย� มักเป�นตัวละครตัวแบน (Flat Character)                แต0เริ่ม
เปลี่ยนเป�นตัวละครตัวกลม (Round Character) ในยุคหลัง 
 
 ซ่ึงการ�ตูนของดิสนีย� ท้ังหมด มักมีการเสนอภาพของวัฒนธรรมและเนื้อหาผ0านตัวละครของ
เรื่อง โดยภาพลักษณ�ดังกล0าวนําเสนอจาก พ้ืนเพของเรื่องตัวละครเหล0านั้น และภาพของวัฒนธรรมใน
สมัยนั้น เช0น การแสดงออกถึงหุ0นของเพศหญิงท่ีเหมาะสมผ0านตัวละครเพศหญิงตัวเอกของเรื่อง เช0น 
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สโนวไวท� จะเป�นตัวเอกท่ีมีลักษณะมีทรวดทรงองเอวมีเนื้อ                   มีหนัง และตัวไม0สูง เม่ือ
เปลี่ยนมาเป�นซินเดอเรลล0า และเจ�าหญิงนิทราหุ0นของตัวละครเริ่มเป�นแนวผอมบางหุ0นนาฬิกาทราย  
ในยุคหลังลักษณะของตัวละครมีความแตกต0างมากข้ึนและเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นแล�วในการ�ตูน
ดิสนี่ย�เรื่องต0างก็ได�แทรก เชื้อชาติ  ชนชั้น (Race) เพศสภาพ (Gender) และ ภาษา (Language) โดย
รูปแบบของตัวละครดิสนีย� มักเป�นตัวละครตัวแบน (Flat Character) แต0เริ่มเปลี่ยนเป�นตัวละครตัว
กลม (Round Character) ในยุคหลัง ซ่ึงสามารถสรุปเป�นตารางได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 : การวิเคราะห�เนื้อหาของแต0ละการ�ตูนเจ�าหญิงของดิสนีย� 

รายช่ือช่ือการ7ตูนเจ?าหญิง ช่ือของตัวละครเอก ต?นกําเนิด ลั ก ษ ณ ะ ตั ว
ละคร 

ส่ือความหมาย 

สโนไวท�และคนแคระท้ังเจ็ด 
ซินเดอเรลล0า 
เจ�าหญิงนิทรา 
เจ�าหญิงเงือกน�อย 
โฉมงามกับเจ�าชายอสูร 
อาลาดินและตะเกียงวิเศษ 
ไลออน คิง 
โพคาฮอนทัส 
มู0หลาน 
ทาร�ซาน 
เจ�าชายกบ 
แทงเกิล (ราพันเซล) 
โฟรเซ0น ผจญภัยแดนคําสาปราชินี
หิมะ 

สโนวไวท� 
เอลล0า (ซินเดอเรล
ล0า) 
ออโรล0า 
เอเรียล 
เบลล� 
จัสมิน 
นาล0า 
โพคาฮอนทัส 
มู0หลาน 
เจน 
เทียน0า 
ราพันเซล 
เอลซ0า 

เยอรมัน 
ฝรั่งเศส 
เยอรมัน 
เดนมาร�ค 
ฝรั่งเศษ 
อาหรับ 
แอฟริกา 
อ เ ม ริ กั น
พ้ืนเมือง 
จีน 
อเมริกัน 
เยอรมัน 
เยอรมัน 
เดนมาร�ค 

แบน 
แบน 
แบน 
แบน 
แบน 
แบน 
แบน 
กลม 
กลม 
กลม 
กลม 
กลม 
กลม 

มองโลกในแง0ดี 
อดทน 
สวย 
ผจญภัย 
เมตตา 
กล�าตัดสินใจ 
สนับสนุน 
เด็ดเด่ียว 
กตัญ�ู 
เด็ดเด่ียว 
ผู�นํา 
ไร�เดียงสา 
ปลดปล0อย 

 
 
 ในมิติของการ�ตูนเรื่องดิสนีย� สามารถออกได�เป�น 3 ยุค เม่ือแบ0งตามเกณฑ�ตัวละครเอกเพศ
หญิงในเรื่อง                   เนื้อหา ในยุคแรก เป�นลักษณะของการกดดันผู�หญิงไว�ในบ�าน ในยุคท่ีสอง 
เริ่มให�ผู�หญิงกล�าท่ีจะแตกต0าง แต0ยังคงให�ความสําคัญด�านความรักจากเพศชายอยู0 และยุคป.จจุบัน 
เนื้อหามุ0งเสริมพลังแก0เพศหญิง และสร�างแนวคิดใหม0แก0เพศหญิง 
โดยจากการศึกษาสามารถแบ0งยุคของการ�ตูนดิสนี่ย�ได�เป�น 3 ยุคดังต0อไปนี้ 



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 477 
 

 
  ยุคแรกเริ่ม (Classic Disney) ช0วงระหว0างป@ ค.ศ. 1937-1959  เนื้อเรื่องมุ0งเน�นเรื่องการ
สอนสั่งเพศหญิง ทําให�ลักษณะของภาพของนางเอกในแต0ละเรื่องนั้นมีลักษณะของตัวละครท่ีชัดเจน
นั้นคือ ผอมมาก อ�วนมาก หรือ มีรูปลักษณ�    ท่ีน0าเกลียด เป�นต�น ลักษณะของตัวละครมีความเป�น
หญิง (Feminine) และมักมีอุปนิสัย เรียบร�อย ไม0โลดโผน พร�อมอยู0                   ในกรอบ มองโลก
ในแง0ดี พร�อมท่ีจะทํางานหนัก พบเห็นได�ชัดเจนในเรื่อง สโนไวท�และคนแคระท้ังเจ็ด ท่ีตัวละครเอก                   
มีลักษณะของแม0ศรีเรือนสูง ต�องชอบงานบ�าน และอยู0บ�านเพ่ือรอผู�ชายกลับบ�าน นอกจากนั้นใน
แง0มุมป.ญหาของชีวิต                ถูกเสนอผ0านเนื้องเรื่องท่ีต�องให�ผู�ชาย เป�นผู�หยิบเครื่องมือการหลุด
พ�นป.ญหาในชีวิต นั่นแสดงเป�นสัญลักษณ�ว0า                         การแต0งงานคือการหลุดพ�นป.ญหา
ชีวิตท้ังปวง โดยมีตัวอย0างดังต0อไปนี้ 
  1) เรื่องซินเดอเรลล0า ท่ีตัวเอกพบป.ญหาในชีวิตถูกรังแก โดยแม0เลี้ยงใจร�าย ทางท่ี
จะหลุดจากชีวิตเลวร�าย คือ ได�ไปงานแต0งงาน และหวังให�ได�แต0งงานกับเจ�าชาย หรือ 
  2) เรื่องสโนวไวท�และคนแคระท้ังเจ็ด ท่ีการจุมพิตของเจ�าชายสามารถทําให�สโนว
ไวท�ฟ¶¡นข้ึนมาได�                 หรือเรื่องเจ�าหญิงนิทราท่ีออโรล0าต�องกลายเป�นเจ�าหญิงนิทรา ซ่ึงทาง
เดียวท่ีจะฟ¶¡นได�คือการจูบของเจ�าชาย นอกจากนั้นลักษณะของตัวละคร เป�นรูปแบบคล�ายๆ กันคือ 
ตัวละครแบบแบน จะเห็นว0านิสัยของตัวละครเหล0านี้ เป�นลักษณะมีแต0ด�านดีอย0างเดียว สะท�อนให�
เห็นความเหนือมนุษย�ของตัวละคร 
 
 ยุคกลาง ช0วงระหว0างป@ ค.ศ. 1989-2009 เม่ือมาสู0ยุคกลาง รายละเอียดของปมป.ญหาเริ่ม
เปลี่ยนแปลง เป�นป.ญหาท่ีเป�นจริงมากข้ึน ยกเว�นเรื่อง เจ�าหญิงเงือกน�อย โฉมงามกับเจ�าชายอสูร อะ
ลาดิน และ ไลออน คิง ท่ีเป�นนิยายแฟนตาซีเหนือจริง แต0พ้ืนฐาน ท่ีทําให�เกิดเรื่องล�วนเป�นพ้ืนฐานท่ี
เกิดข้ึนจากความต�องการของมนุษย� เช0น ป.ญหาการเงิน ความสนใจในตัวผู�ชาย ป.ญหาบังคับแต0งงาน 
เป�นต�น ซ่ึงแตกต0างจากยุคเก0า แต0สุดท�ายแล�วตัวละครเพศหญิงเหล0านั้นต�องการความรักและความ
เอาใจใส0จากเพศชายมาเป�นส0วนเติมเต็มของชีวิตอยู0ดี ซ่ึงในช0วงนี้จะเห็นได�ถึงความพัฒนาการท่ี
เปลี่ยนแปลงมากข้ึนท้ังในเรื่องของตัวละคร เค�าโครงของเรื่อง และการพัฒนาแนวคิดหลักของในยุคนี้
เริ่มเห็นการพัฒนาของตัวละครจาก เพศหญิง ผิวขาว คอเคเชี่ยน เริ่มปรากฎตัวละครท่ีมีเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต0างออกไป รวมถึงลักษณะของสัตว�                   เช0นท่ีพบใน อะลาดิน ไลออน คิง 
โพ ค าฮอ น ทั ส  มู0 ห ล าน  เจ� า ช าย ก บ  เป� น ต� น  น อ ก จ าก เรื่ อ งก าร พั ฒ น าข อ ง เชื้ อ ช า ติ                       
แล�วลักษณะของตัวละคร เริ่มเปลี่ยนไป ให�พลังแก0เพศหญิงมากข้ึน เน�นการเรียนรู� เปลี่ยนจากการ
ควบคุมให�อยู0ในกรอบ               มีความม่ันใจ กล�าตัดสินใจมากข้ึน ลักษณะท่ีแตกต0างอย0างชัดเจน 
เช0น การเปลี่ยนเพศของตัวละครจากชายเป�นหญิงใน                 มู0หลาน แต0สุดท�ายทุกเรื่องราว
ยังคงมุ0งแนวคิดของเรื่องในเชิงความรักแบบชายหญิง ผู�ชายเป�นเครื่องมือในการทําให�ผู�หญิงได�พบโลก
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และการผจญภัยใหม0ๆ ความต่ืนเต�นของชีวิตจะเปลี่ยนไปเม่ือได�พบกับผู�ชายสักคน แต0สุดท�ายการจบ
ของเรื่องราวจะจบลงด�วยการแต0งงาน 
 
  1) เจ�าหญิงเงือกน�อย แอเรียล ตัวละครหลัก ต้ังใจจะข้ึนจากน้ํา เพ่ือไปหาเจ�าชายท่ี
ตนได�เคยช0วยไว�       (พบผู�ชาย แล�วจึงเกิดการผจญภัย) จากนั้นเรื่องราวดําเนินไป และจบลงด�วย
การแต0งงานของตัวละครเอก 
  2) มู0หลาน การดําเนินเนื้อเรื่องเป�นเรื่องลูกสาวท่ีความรู�สึกแปลกแยกจากสังคม
ผู�หญิง และเม่ือพ0อต�องโดนเกณฑ� มู0หลานจึงปลอมเป�นผู�ชายและออกรบแทนพ0อ และสุดท�ายเรื่องราว
จบลงด�วยมู0หลานแต0งงานกับตัวละครเอก 
  3) แทงเกิล ท่ีเรื่องราวได�เกิดข้ึนหลังการปรากฎตัวของโจรหนุ0มรูปงาม ท่ีทําให�ชีวิต
ของราพันเซลได�ออกมาพบกับโลกกว�าง (พบผู�ชาย แล�วจึงเป�ดโลกใบใหม0)  
  4) ทาร�ซาน มีเนื้อเรื่องท่ีต0างออกไป เนื้อเรื่องถูกเสนอออกเป�นคนละครึ่งคือ 
เรื่องราวของทาร�ซาน                       และเรื่องราวของ เจน อย0างละครึ่ง ออกไปพร�อมกับ
ครอบครัวแต0กลับเกิดอุบัติเหตุ และถูกช0วยจากภัยนตรายด�วย พระเอก (ทาร�ซาน) ดังนั้นภาพสะท�อน
ของผู�หญิงในภาพยนตร�การ�ตูนของดิสนีย�ในยุคนี้ เป�นเพียงการสร�างให�เกิดทัศนคติใหม0แก0ผู�หญิงแต0
ยังคงอยู0ภายใต�ความโหยหาผู�ชายเพ่ือเติมเต็มชีวิตอยู0เช0นเดิม 
 
  ยุคป.จจุบัน ช0วงระหว0างป@ ค.ศ. 2010-2014 เป�นยุคท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงของโครง
เรื่อง ลักษณะ                      เนื้อเรื่อง และตัวละครเพศหญิงอย0างเด0นชัด โดยมีลักษณะสําคัญ
ดังต0อไปนี้ ลักษณะของโครงเรื่องไม0ได�มุ0งเน�นเรื่องความรักเป�นแกนหลัก ลักษณะของตัวละคร มี
ลักษณะเป�นตัวละครแบบกลมมากข้ึน มีท้ังด�านดี และไม0ดี นอกจากนั้นภาพลักษณ�ของตัวละครไม0ใช0
ลักษณะผู�หญิงแบบท่ัวไป และรักอิสระ ซ่ึงเปลี่ยนไปจากยุคกลาง โดยภาพยนตร�การ�ตูนในช0วงต�นยุค     
อย0างแทงเกิล ยังมีลักษณะทับซ�อนระหว0างยุคกลางและยุคใหม0 ต�องการหลุดออกจากกรอบเดิม และ
เนื้อเรื่องยังคงเสนอแบบความคิดใหม0ของผู�หญิงท่ีต�องเป�ดตัวเองมากข้ึน ในเรื่องเบรฟ เห็นได�ชัดเจน
คือไม0กล0าวเรื่องความรักของชายและหญิง                  แต0กลับเปรียบเทียบความสัมพันธ�ของแม0
และลูก และการเผชิญหน�าระหว0างช0วงวัยท่ีแตกต0างกัน ซ่ึงแนวคิดของการ�ตูนดิสนีย�ในช0วงนี้ เห็นได�
ชัดเจนเรื่องความเป�นอิสระต0อการกดทับของผู�ชาย ผู�วิจัยพบลักษณะปมและแก0นของเรื่องเป�นป.ญหา
ส0วนตัวท่ีลึกในระดับจิตวิทยา ตัวอย0างท่ีเห็นได�จากภาพยนตร�การ�ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง โฟรเซ0น 
(Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” ซ่ึงเป�นเรื่องของการเก็บงํา และการเก็บกดความรู�สึกลึกๆ 
ของผู�หญิง ซ่ึงกลับกลายเป�นการเสริมพลังให�แก0เพศหญิงมากกว0าในอดีต และท่ีสําคัญแก0นของเรื่อง
ถูกเปลี่ยนจากการพูดเรื่องความรักระหว0างหญิงชายเป�นแกนหลัก กลายเป�นความรักแบบพ่ีสาว-
น�องสาว เพ่ิมข้ึนมา หรืออย0างเรื่องแทงเกิล ตัวเอกราพันเซลนอกจากต�องการเห็น                โลก
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กว�างแล�ว ตัวละครเอกเองยังมีปมในใจท่ีขัดแย�งกับแม0เลี้ยงของตนเองอีกด�วย ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีเด็กสาว
หลายคนต�องเจอ ดิสนีย�ได�ถ0ายทอดแนวคิดท่ีเป�นนามธรรมและเป�นเรื่องของจิตใจถ0ายทอดผ0านตัว
ละครออกมา ตัวอย0างเช0น 
 
  1) ภาพยนตร�เรื่อง แทงเกิล ลักษณะของปมป.ญหาของเรื่อง เป�นป.ญหาท่ีมนุษย�
ท่ัวไปต�องเจอ โดยเฉพาะป.ญหาท่ีเพศหญิงต�องพบเจอ ลักษณะท่ีเป�นยุคใหม0 คือ ตอนจบเรื่องไม0ได�จบ
ด�วยการแต0งงานของตัวเอกฝ�ายชายและ  ฝ�ายหญิง (ซ่ึงเกิดข้ึนในตอนหลัง)  
  2) เบรฟ ไม0ได�กล0าวถึงเรื่องความรักแม�แต0น�อย แต0พูดเรื่องการแต0งงาน และ
ความสัมพันธ�ระหว0าง  แม0และลูก โดยไม0ได�กล0าวถึงเรื่องผู�ชายแม�แต0น�อย 
 
 โดยสรุปแล�ว การพัฒนาของเนื้อเรื่องและปมป.ญหาของการ�ตูนดิสนีย�ในยุคต0างๆ มีการ
พัฒนาของตัวละคร  และปมของเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องราวท่ีนําเสนอต0อเพศหญิง เรื่องราวจากนว
นิยายนิทานมิติเดียว สู0การเป�นนวนิยายนิทาน   ท่ีซับซ�อน ในปมของเรื่องและวิธีการดําเนินเรื่องได�
ชัดเจนมากข้ึน 
 
 นอกจากนั้นในการศึกษาครั้งได�มองใยมุมของการเปลี่ยนผ0านทางวัฒนธรรมของเพศหญิง ซ่ึง
การ�ตูนดิสนีย� สอดแทรกความเป�นวัฒนธรรมของสตรีอเมริกันไว�อย0างชัดเจน แม�ว0าจะมีการเสนอ
รูปแบบวัฒนธรรมของนิทานนั้นๆ ไว�ซ่ึงสังเกตได�จากตัวอย0างของภาพยนตร�การ�ดูนดิสนีย�ดังต0อไปนี้ 
 
  1) เรื่องซินเดอเรลล0า เป�นเรื่องท่ีมีการสอดแทรกวัฒนธรรมแบบยุโรป (ฝรั่งเศส) 
ประเภทคอนเซอร�เวทีฟ ซ่ึงเรื่องซินเดอเรลล0าเอง ได�นําเสนอภาพของสตรีในช0วงนั้น ว0าเป�าหมายของ
ชีวิต และการหลุดพ�นของผู�หญิง คือ การแต0งงานกับคนท่ีมีฐานะดี ซ่ึงเห็นได�จากผู�หญิงของเรื่องหวังท่ี
จะแต0งงานกับเจ�าชายด�วยกันท้ังสิ้น นอกจากนั้นได�ใส0ลักษณะของความเป�นผู�หญิงท่ีดีไว�ด�วย โดย
เสนอผ0านตัวละครเอกซินเดอเรลล0า ว0าผู�หญิงท่ีดีต�องเป�นผู�หญิงท่ีทํางานบ�านเก0ง อดทนต0อทุก
สถานการณ� ไว�ด�วย นอกจากนั้นได�แทรกเอาวัฒนธรรมแบบอเมริกันไว�ด�วย คือ ลักษณะของความฝ.น
อเมริกัน (American Dream)  คือ ใครก็สามารถเป�นผู�ท่ีมีโอกาสได�เสมอหากมีความฝ.นและความหวัง 
เม่ือเทียบกับการเคลื่อนไหวของเพศหญิงในช0วงนั้น เป�นการเปลี่ยนแปลงระหว0างเพศหญิงท่ีทํางาน
บ�าน กําลังเข�าสู0โลกการทํางานเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงความคาดหวัง คือ ผู�หญิงต�องอดทน 
  2) ในเรื่องมู0หลาน เนื้อเรื่อง ภาพยนตร�การ�ตูนถูกนําเสนอผ0านภาพของวัฒนธรรม
จีน ซ่ึงในภาพของวัฒนธรรมจีนนั้น “ผู�หญิง” เป�นเพียงคนทํางานภายในบ�าน มีการเปรียบเปรยการมี
ลูกสาวเหมือนมีส�วมอยู0หน�าบ�านเป�นลักษณะของการกดข่ีผู�หญิง ท้ังในเรื่องของรูปลักษณ�และธรรม
เนียมปฏิบัติ แต0ตัวเนื้อหาของเรื่องกลับพูดเรื่องการเป�นอิสระของผู�หญิงจากธรรมเนียมเดิมท่ีเป�น และ
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ทําตามเป�าหมายท่ีตนต�องการ ผู�หญิงสามารถเป�นอะไรก็ได� ซ่ึงขัดกับรูปแบบวัฒนธรรมของจีน เพราะ
เนื้อหาได�ถูกดัดแปลงตามวัฒนธรรมอเมริกันไปเรียบร�อย ซ่ึงประจวบเหมาะกับการเรียกร�องสิทธิสตรี
ของอเมริกัน เรื่องสิทธิในการเข�าทํางาน เช0นผู�ชาย สิทธิในการประกอบอาชีพ 
 
 สิ่งท่ีดิสนีย�สร�างเนื้อหาจากภาพยนตร�การ�ตูนแล�วนั้น รูปแบบการนําเสนอของภาพยนตร�
การ�ตูนของดิสนีย� เป�นในรูปแบบของละครเพลง ต้ังแต0เรื่องสโนวไวท� จนถึงเรื่องโฟรเซ0น ซ่ึงได�
สอดแทรกประโยคทองคํา หรือแก0นของเนื้อเรื่องใส0ลงไปในเพลงอีกด�วย ลักษณะดังกล0าวเป�นสิ่ง
ท่ีดิสนีย�ใช�การผสานสื่อ (Transmedia Media) โดยเสนอเนื้อหาของภาพยนตร�จากสื่อประกอบ
ภาพยนตร� เช0น หนังสือนิทาน เพลงประกอบภาพยนตร� เป�นต�น ท่ีเสนอเพ่ือย้ําภาพของการ�ตูนดิสนีย�
เรื่องนั้นๆ ให�ชัดเจนข้ึน โดยสิ่งท่ีเห็นได�เด0นชัดท่ีสุดคือในเพลงประกอบภาพยนตร�การ�ตูน ซ่ึงมักมี
เนื้อหาสอดคล�องไปกับเรื่องราวของการ�ตูน และตัวเอกโดยเฉพาะตัวละครนางเอกของเรื่อง โดย
ตัวอย0างท่ีนํามาวิเคราะห�ได�ชัดเจนได�แก0 
 
  1) ภาพยนตร�การ�ตูนเรื่องอะลาดิน เพลงประกอบภาพยนตร� ชื่อ A whole new 
world ขับร�องโดย   Peabo Bryson  & Regina Belle แสดงให�เห็นถึงภาพสะท�อนความคิดของ จัส
มิน ท่ีเป�นตัวเอกของเรื่องกับการได�พบโลกใหม0ท่ีไม0เคยรู�จัก และไม0ต�องการให�ตนเอกถูกจับแต0งงาน 
ในเพลงได� พูดถึงการท0องโลกผ0าน พรมวิเศษ และการครองคู0กับคนท่ีรัก ซ่ึงสะท�อนภาพของความรัก
ยังเป�นส0วนหนึ่งท่ีผู�หญิงต�องการ 
  2) เรื่องโฉมงามกับเจ�าชายอสูร ด�วยเพลงประกอบอย0าง A tales of old time โดย 
Celine Dion & Peabo Bryson เป�นการพูดเรื่องความรักของชายและหญิงท่ีช0วยให�เบลล�ได�หลุดพ�น
ความ ทนทุกข� และปลดปล0อยพันธการคําสาปของฝ�ายชายท่ีเป�นอสูร เป�นส0วนหนึ่งท่ีย้ําให�เห็นว0า 
เรื่องความรักเป�นสิ่งสําคัญแก0ผู�หญิง 
  3) มู0หลาน มีเพลงประกอบชื่อ Reflection ขับร�องโดย Christina Aguilera ซ่ึงเป�น
ตัวอย0างของการพูดเรื่องความรักในเพลงน�อยลง และมุ0งพูดเรื่องป.ญหาของผู�หญิงมากข้ึน เช0น การ
ยอมรับตัว คุณค0าในตนเองของผู�หญิง ซ่ึงถูกย้ําอย0างชัดเจนในเพลงประกอบภาพยนตร�การ�ตูนมู0หลาน 
  5) โพคาฮอนทัส มีเพลงประกอบชื่อ Color of the wind ขับร�องโดย Vanessa 
William เป�นเพลงท่ีเน�นดึงเอาวัฒนธรรมของชนอเมริกันพ้ืนเมืองออกมาเพ่ือประกอบเพลง เช0น การ
ใช�ธรรมชาติ ความเชื่อ เข�ามาในเนื้อเพลง โดยเพลงแทบไม0พูดถึงความรักโดยตรง โดยสะท�อนถึง
สภาพของตัวเอกขณะกําลังครุ0นคิดเรื่องบ�านเกิด และชายต0างถ่ิน โดยมองภาพตัวเอกเป�นทูตของชน
เผ0าอเมริกัน ผสานวัฒนธรรมกับชาวสเปน 
  4) เรื่องโฟรเซ็น (Frozen) ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ เพลงประกอบคือเพลง 
Let it go ซ่ึงมี 2 เวอร�ชั่น ได�แก0 เวอร�ชั่นท่ีใช�ในการ�ตูนขับร�องโดย Idina Mansen และเวอร�ชั่น
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ประกอบซาวด�แทร็ค ขับร�องโดย Demi Lovato ซ่ึงท้ัง 2 เวอร�ชั่นพูดถึงการจัดการกับแนวคิดของตัว
ละครเอกเอลซ0า คําว0า Let it go หมายถึงการปลดปล0อยตนเอง ซ่ึงตัวละครเอกเก็บงํามาตลอด โดย
รายละเอียดเพ่ิมเติมจะนําไปบรรยายในส0วนของเครื่องมือการวิเคราะห�และการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
 2) ด�านเนื้อหาของภาพยนตร�การ�ตูนเรื่อง โฟรเซ0น 
 ในภาพยนตร�การ�ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง โฟรเซ0น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” 
เป�นการ�ตูนดิสนีย�ท่ีภาพลักษณ�ภายนอกของตัวละคร มีความแตกต0างจากดิสนีย�อ่ืนๆ คือ ตัวละคร
ไม0ได�ผอมบางเหมือนดิสนีย�ยุคแรก และไม0ได�ดูผจญภัยอย0างดิสนีย�ยุคกลาง แต0กลับเป�นตัวละครท่ีมี
ความเด0นในเรื่องความแตกต0างของตัวละครท่ีเป�นเอกลักษณ� โดยไม0เห็นหุ0นท่ีชัดเจนของตัวละคร เสื้อ
มิดชิด และหน�าตาไม0ได�ดูร�ายชัดเจน หรือดูเป�นคนดีชัดเจน นี่เป�นการสื่อว0าคนดีและคนร�ายไม0
สามารถตัดสินจากภายนอกได� นอกจากนั้นเอลซ0าเป�นเจ�าหญิงดิสนีย�ท่ีมีเครื่องสําอางค�บนใบหน�าเป�น
ตัวละครแรกของดิสนีย� นี่เป�นค0านิยมเรื่องการแต0งตัวให�สวยงามอีกด�วย  
 นอกจากนั้นลักษณะการสื่อความในเนื้อเรื่องสามารถตีความได�ถึงผู�หญิงในสองรุ0น ได�แก0 
ผู�หญิงรุ0นเก0า และผู�หญิงรุ0นใหม0 โดยผู�หญิงรุ0นเก0าเกิดมาภายใต�ภาวะกดดันทางสังคม และความ
คาดหวังต0างๆ โดยสื่อผ0านตัวละครเอลซ0า และผู�หญิงรุ0นใหม0 เป�นผู�หญิงท่ีมีอิสระมากกว0า และยังคง
แสวงหาสิ่งใหม0อยู0เรื่อยๆ นอกจากนั้นยังมีความฉาบฉวยในความสัมพันธ�และมองจากมุมมองของตะ
วเองเป�นหลัก โดยใช� แอนนา เป�นตัวแทนของผู�หญิงยุคใหม0 
 ภายในบทสนทนาได�แทรกลักษณะท่ีเด0นชัดของตัวละครซ่ึงจากการศึกษาพบว0า 
  1) ผู�หญิงยุคเก0ามีภาพของการป�ดก้ันตัวตนสูง และดําเนินชีวิตกับตัวตนท่ีแตกต0าง
กัน ทําให�สภาพของตัวตนดูแปรปรวน 
  2) ผู�หญิงยุคใหม0มีความเป�นตัวเองสูง แต0ขาดความเข�าใจต0อโลก และพ้ืนฐานมอง
ตัวเองเป�นหลัก 
  3) ภาพลักษณ�ของการแต0งงานของผู�หญิง ผู�หญิงยุคใหม0ดูมีทางเลือกในการตัดสินใจ
เรื่องการแต0งงานได� แต0ความฉาบฉวยทําให�หญิงยุคใหม0อาจมองข�ามว0าต�องมีการรู�จักนิสัยระหว0างคู0 
และทําความเข�าใจระหว0างกันเพ่ิมข้ึนด�วย 
 
 ในขณะท่ีตัวละครมีการสื่อสารภาพของตัวละครท่ีแบ0งแยกลักษณะของเพศหญิงใน 2 รุ0นได�
เป�นอย0างดี โดยมีรายละเอียดดังต0อไปนี้ 
  1) เอลซ0าเป�นตัวแทนของผู�หญิงยุคเก0า ท่ีเก็บตัว และรับความคาดหวังจากสังคม 
และมุมมองต0อโลกท่ีจํากัด 
  2) เอลซ0าเป�นตัวแทนของลูกสาวคนโต ซ่ึงถูกกดดันจากความคาดหวังของผู�คนรอบ
ข�าง ซ่ึงส0งผลให�ไม0สามารถเป�นตัวเองได�อย0างเต็มท่ี 
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  3) เอลซ0าเป�นตัวแทนของเพศหญิงและเพศท่ีสามยุคใหม0 ท่ีปลดปล0อยความเป�น
ตัวเองเม่ือยอมรับในสิ่งท่ีตนเองเป�นได� 
  4) แอนนา เป�นตัวแทนของผู�หญิงยุคใหม0ท่ีรวดเร็ว และฉาบฉวย สามารถเป�นตัว
ของตัวเองได�อย0างเต็มท่ี 
  5) แอนนา เป�นตัวแทนของลูกสาวคนเล็ก ซ่ึงไม0ต�องรับความคาดหวังใดๆ จากโลก
โดยรอบ 
 
 นอกจากนั้นแล�วในการการศึกษาครั้งนี้พบประเด็นท่ีสอดแทรกไว�ในภาพยนตร�การ�ตูน
ดังกล0าวดังต0อไปนี้ 
 
 1. ความสัมพันธ�ระหว0างผู�หญิงแบบพ่ีสาว-น�องสาวเป�นความสัมพันธ�ท่ีมีความซับซ�อน ใน
ความสัมพันธ�เม่ือเทียบกับความสัมพันธ�แบบพ่ีชาย-น�องชาย ความสัมพันธ�ของพ่ีสาว-น�องสาวเกิดข้ึน
ในรูปแบบของลักษณะท่ีซับซ�อนท้ังทางความคิดและทางโครงสร�างการแสดงความสัมพันธ�ระหว0าง
พ่ีสาว และน�องสาว ความสัมพันธ�ระหว0างพ่ีสาวและน�องสาวผ0านเรื่อง ภาพยนตร�การ�ตูนแอนิเมชั่น
เรื่อง โฟรเซ0น (Frozen) “ผจญภัยแดนคําสาปราชินีหิมะ” เป�นลักษณะของความสัมพันธ�ท่ีซับซ�อน 
และไม0ตรงไปตรงมา ระหว0างพ่ี  และน�องในเพศหญิง ลักษณะการสื่อคือ เอลซ0าท่ีเป�นพ่ีสาว ถูก
ข�อกําหนดต0างๆ    จากพ0อและแม0 ในขณะท่ีน�องสาวถูกเลี้ยงอย0างอิสระ ภาพท่ีเห็นได�ชัดใน
ภาพยนตร� คือ การท่ีเอลซ0าขังตัวเองอยู0ในห�องและไม0แสดงอารมณ�ใดๆ กับใคร ในขณะท่ีแอนนา
เกิดข้ึนโดยท่ีไม0ต�องกังวลในเรื่องใดๆ ในขณะท่ีตัวละครอย0างเอลซ0าท่ีต�องโดนกดดันอย0างหนักจาก
สภาพแวดล�อมรอบข�าง ตัวละครอย0างแอนนา กลับได�รับการเลี้ยงดูท่ีปล0อย และมีความสนุกมากกว0า 
นั่นทําให�เธอไม0ได�สัมผัสความกดดันใดๆ เลย กลับมีความสุข และมองโลกในแง0ดีมากกว0าเอลซ0า ซ่ึง
กลายเป�นความไม0เข�าใจตรงกันระหว0างพ่ีสาวและน�องสาว และกลายเป�นประเด็นของเรื่องท้ังหมด จน
ส0งผลให�สถานะความสัมพันธ�ระหว0างพ่ีสาวตลอดเนื้อเรื่องอยู0ในภาวะลุ0มๆ ดอนๆ ตลอดเนื้อเรื่อง ซ่ึง
เป�นสัญญะหนึ่งท่ีสื่อถึงความซับซ�อนในความสัมพันธ�ระหว0างพ่ีสาวและน�องสาวท่ีมีท้ังความรักและ
ความไม0พอใจปะปนกันไปซ่ึงแตกต0างจากความสัมพันธ�แบบพ่ีชาย-น�องชาย ซ่ึงเหตุการณ�ท้ังหมดถูก
ถ0ายทอดผ0านปมของตัวละคร ซ่ึงท้ังหมดเป�นลักษณะท่ีแสดงความรักและความไม0พอใจในเวลา
เดียวกัน และเป�นสังคมท่ีการสื่อสารระหว0างกันเองมีป.ญหา และสุดท�ายสื่อสารกันไปคนละทิศทาง 
ดังนั้นภาพความซับซ�อนของการสื่อสารระหว0างพ่ีและน�องจึงเป�นประเด็นใหญ0ท่ีเกิดข้ึนภายในเรื่องราว
ท้ังหมด 
 
 2. สังคมเป�นผู�กดดันและสร�างภาพลักษณ�ของเพศหญิง สังคมกดดันให�ผู�หญิงต�องรับสภาพ
เหล0านั้นไว�กับตัว  ท้ังการเป�นแม0 การเก0งงานบ�าน ทําอาหารเก0ง และการประพฤติตนท่ีดีในเวลา
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เดียวกัน ซ่ึงสิ่งเหล0านั้นเป�นสิ่งท่ีเกิดจากความคาดหวังของสังคม ท่ีคาดหวังให�ผู�หญิงทําได� และต�องทํา
ได�ดีอีกด�วยลักษณะดังกล0าวถูกถ0ายทอดผ0านภาพของตัวละครเอกได�แก0 เอลซ0า และแอนนา โดยมีน
รายละเอียดดังต0อไปนี้ 
 
  1) ปมของเอลซ0า คือ การถูกกดดัน (Suppression) และ การตกเป�นคนท่ีถูก
คาดหวังมาโดยตลอด ปมของเอลซ0าถูกถ0ายทอดต้ังแต0ต�นเรื่องจนจบเรื่อง ปมในใจของเอลซ0า ได�ถูก
คลี่คลาย เม่ือพลังน้ําแข็งของเธอถูกปลดปล0อย และหนีออกจากเมือง จากนั้นเธอได�รู�สึกเป�นอิสระ
อย0างแท�จริง และเป�นท่ีมาของฉากท่ีโด0งดังท่ีสุดในเรื่องคือ ฉากการร�องเพลง Let it go ของ เอลซ0า 
เป�นฉากท่ีแสดงถึงการปลดแอกจากพันธนาการของความกดดันจากผู�คนรอบข�าง ซ่ึงปมนี้เป�นสัญญะ
ท่ีแสดงให�ชัดเจนถึง การรับการกดดันของเพศหญิงต0อสถานการณ�ท้ังหลายรอบตัว และยังต�องถูก
คาดหวังให�กระทําในสิ่งท่ีผู�หญิงต�องพึงกระทํา ซ่ึงเม่ือโตจนถึงจุดหนึ่งเพศหญิงบางคน ได�รับอิสระท่ี
มากข้ึน เม่ือปลดพันธนาการแห0งความคาดหวังเหล0านั้นออกไปได� ซ่ึงตัวเอลซ0าเองยังสามารถ
เปรียบเทียบได�กับผู�หญิงยุคเก0าท่ีต�องดําเนินชีวิตอยู0ในกรอบและแสดงบทบาทตามความคาดหวังของ
ผู�คนในสังคม 
  2) ปมของแอนนา คือ อยากให�พ่ีสาวเข�าใจตนเอง และต�องการเล0นกับพ่ีสาว เป�นปม
ท่ีเกิดได�ท่ัวไปของลูกคนเล็กท่ีไม0เข�าใจโลกของลูกคนโต เป�นตัวอย0างหลายตอนท่ีแอนนารู�สึกว0าพ่ีสาว
ไม0เข�าใจความรู�สึก ควาคิดของตน และพยายามทําทุกอย0างเพ่ือเรียกร�องความสนใจต0างๆ จากพ่ีสาว 
เปรียบเป�นสัญลักษณ�ของน�องคนเล็กท่ีไม0รู�เรื่องความคาดหวัง ไม0ต�องรับผิดชอบใดๆ นอกจากนั้นยัง
เป�นตัวแทนของหญิงสาวยุคใหม0 ท่ีเป�นตัวของตัวเองมากข้ึน แต0ก็มีความต�องการให�ผู�หญิงยุคเก0าเข�าใจ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของตน และต�องการจะใช�ชีวิตอย0างหลุดกรอบความคาดหวังของคนอ่ืนอีกด�วย 
 3. ประเด็นทางวํฒนธรรมท่ีนําเสนอผ0านเนื้อเรื่อง จะพบว0า ยุคนี้เป�นยุคท่ีภาพลักษณ�ของเพศ
หญิงนั้นเด็ดเด่ียวข้ึนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็ว และเป�นสังคมท่ีไม0สมบูรณ�ดังท่ีเข�าใจ 
เราจะพบว0าสิ่งเหล0านี้ถูกสะท�อนออกมาในตัวละคร และวิธีการสื่อสารของเรื่อง ได�แก0 การมีครอบครัว
ท่ีไม0สมบูรณ� (Dysfunctional Family) คือพ0อแม0เสียแต0เด็ก และกลายเป�นพ่ีสาวต�องมารับภาระท่ี
ยิ่งใหญ0ของพ0อแม0 สิ่งนี้เป�นสิ่งท่ีภาพยนตร�ต�องารสื่อสารให�เข�าใจเรื่องความไม0สมบูรณ�ของครอบครัว 
เพ่ือให�ผู�ชมตระหนักถึงความไม0สมบูรณ�ของสังคม และภาพลักษณ�ของสตรีท่ีมาจากครอบครัวอันไม0
สมประกอบ 
 
 4. สังคมเป�นผู�กดดันและสร�างภาพลักษณ�ของเพศหญิง สังคมกดดันให�ผู�หญิงต�องรับสภาพ
เหล0านั้นไว�กับตัว  ท้ังการเป�นแม0 การเก0งงานบ�าน ทําอาหารเก0ง และการประพฤติตนท่ีดีในเวลา
เดียวกัน ความกดดันดังกล0าวถูกถ0ายทอดในภาพของเอลซ0า ท่ีเป�นพ่ีสาวคนโตต�องเผชิญในโลก ใน
โครงเรื่องแฝง “ความคาดหวัง”  ของตัวละครทุกตัวไว�กับ เอลซ0า ซ่ึงถูกถ0ายทอดตลอดเนื้อเรื่อง ได�แก0 
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ค ว าม ค าด ห วั ง ข อ งพ0 อ แ ล ะ แ ม0 ท่ี มี ต0 อ เอ ล ซ0 า  ท่ี ต� อ ง เ ก็ บ ค ว าม ลั บ เรื่ อ งพ ลั งน้ํ า แ ข็ ง                       
และคาดหวังให�ลูกเก็บกดพลังไว�ตามด�วยความคาดหวังของน�องสาวท่ีอยากให�เอลซ0าออกมาเล0นด�วย
ตลอดเวลาและคาดหวังให�เอลซ0ายอมรับ ฮานส� ว0าเป�นคนท่ีแอนนาต�องการ  แต0งงานด�วย ตามด�วย
ความคาดหวังของประชาชนท่ีต�องการได�ผู�นําท่ีดี ซ่ึงสัญญะของผู�นําท่ีมีต0อเอลซ0านั้น สื่อถึงความหมาย 
“การเป�นผู�นํา” ของลูกคนโตอีกด�วย นอกจากนั้นยังพบการคาดหวังของคริสทอฟ ท่ีพ่ีสาวต�องรัก
น�องสาวอีกด�วย ซ่ึงสิ่งเหล0านั้นเป�นสิ่งท่ีเกิดจากความคาดหวังของสังคม ท่ีคาดหวังให�ผู�หญิงทําได� และ
ต�องทําได�ดีอีกด�วย 
 
 5. สภาพของเพศหญิง เป�นเพศท่ีต�องการสร�างอัตลักษณ�ของตนเอง แต0ในขณะเดียวกัน
ผู�หญิงก็ต�องการอยู0ในกรอบของสังคม ทําให�สภาพของผู�หญิงมีบุคลิกขัดแย�งในตนเองสูงกว0าผู�ชาย 
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แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน&ดิจิทัลในช�วงการเปล่ียนผ�านสู�ยุคโทรทัศน&ดิจิทัล
กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน&ไทยทีวีสีช�อง 3 

Guideline to Manage Broadcast Business in Digital TV Era 

Case Study from BBC Channel 3 

รัตนา ปรีฎาพาก และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธ์ิแก,ว 
Rattana Preedapak 

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 

บทคัดย�อ 

 บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน�ดิจิทัลในช0วงการเปลี่ยนผ0านสู0ยุค

โทรทัศน�ดิจิทัล กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสีช0อง 3 เป�นบทความท่ีได�จากงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยมีจุดประสงค�หลักในการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล 

 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เป�นรูปแบบการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู�

ท่ีอยู0ในสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสี ช0อง 3 ท้ังระดับผู�บริหารและระดับผู�ปฎิบัติการ รวมท้ังหมด 5 ท0าน 

โดยสัมภาษณ�ตั้งแต0 ธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ� 2560 

 

ผลการศึกษา 

1. สื่อออนไลน� เข�ามามีส0วนสําคัญในการบริหารจัดการสื่อยุคใหม0มากข้ึน ทุกรายการจําเป�นต�องมี

เนื้อหาท่ีสามารถ นําไปเผยแพร0ออนไลน�ได� หรือรายการอาจจะทําการแพร0ภาพท้ัง 2 ช0องทาง 

2. OTT (Over The Top) เป�นสิ่งสําคัญในการแพร0ภาพเพ่ือให� เข�าถึงผู�ชมท่ีมีความต�องการท่ี

หลากหลายให�มากข้ึน เพ่ือสร�างโอกาสทางโฆษณา และการสร�างผู�ชมรุ0นใหม0 

3. องค�กรต�องสนับสนุนความรู�ด�านดิจิทัลในองค�กรให�มากข้ึนกับทุกภาคส0วนขององค�กร เนื่องจากองค�

ความรู�ด�านดิจิทัลจะทําให�การวางกลยุทธ�ทางการตลาด และตลอดจนการวางผังรายการต�องล�วนสอด

รับกับพฤติกรรมใหม0ของผู�บริโภค 

4. รัฐจะเข�ามาเป�นอีก 1 ตัวแปรสําคัญในการบริหารจัดการธุรกิจสื่อ รวมไปถึงการทําการตลาดสื่อ 

 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการองค�กรสื่อ, โทรทัศน�ดิจิทัล, การตลาดธุรกิจสื่อ 
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Abstract 

 

 This research, Guideline to manage broadcast business in digital TV era case 

study from BBC channel 3, conducted information by utilizing qualitative method, In-

depth interview with BBC Channel 3’s 5 staff from top management to operation 

staff. The research conducted data from December 2015 to April 2017. 

 

The Finding 

1. Online media plays important role in digital TV era, every show must have the 

content that transfer to online broadcast and support consumer engagement toward 

show. 

2. Over The Top (OTT) is new tactic of broadcasting which support business 

opportunity and create new audience. 

3. Organization needs to create digital knowledge to all staff which help the business 

understanding new audience and create new business to support digital audience. 

4. Government is important factor in broadcast marketing 

 

Keyword: Broadcasting Organization, Digital TV, Broadcast Marketing 
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ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 

 ป.จจุบันประเทศไทยกําลังเข�าสู0ช0วงการเปลี่ยนผ0านจากระบบโทรทัศน�แบบอนาล็อกสู0 

โทรทัศน�ระบบดิจิทัล ซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม

แห0งชาติ (กสทช.) จะเริ่มทําการยุติการส0งสัญญาณโทรทัศน�ระบบอนาล็อก ภายในป@ พ.ศ.2560 ตาม

แผนงานบริหารกิจการโทรทัศน�ของ กสทช. โดยในป@พ.ศ. 2557 ท่ีผ0านมา ได�มีการประมูลโทรทัศน�

ดิจิทัลไปด�วยจํานวนเงินกว0า 50,862 ล�านบาท ตัวเลขดังกล0าวส0งผลให�ธุรกิจสื่อเผชิญป.ญหาสภาพ

คล0องและการหารายได�มาชดเชยค0าประมูลโทรทัศน� ทําให�ในป@ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 มีโทรทัศน�

ดิจิทัลท่ีต�องระงับการแพร0ภาพจํานวน 5 สถานี จาก 3 ผู�ประกอบการ ในขณะท่ีบางสถานีทํากําไร

จากการหาโอกาสของโทรทัศน�ดิจิทัล อย0าง ช0องเวิร�คพอยท�, อมรินทร�ทีวี และโมโน เป�นต�น ซ่ึงเป�น

ส0วนแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการบริหารและการวางรูปแบบทางการท่ีเหมาะสม จึงจะส0งผลให�

การบริหารสถานีโทรทัศน�เป�นไปได�อย0างราบรื่นในยุคเปลี่ยนผ0านดิจิทัล 

 หนึ่งในสถานีโทรทัศน�เก0าแก0ของประเทศไทย คือ สถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสีช0อง 3 เป�นอีกหนึ่ง

สถานีท่ีต�องปรับตัวเข�าสู0ยุคทีวีดิจิทัลเช0นเดียวกัน โดยสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสี ช0อง 3 มีรายได�หลักมา

จากการขายโฆษณาผ0านการแพร0ภาพ ซ่ึงในปลายป@ พ.ศ. 2557 กสทช. ท่ีมีการลงมติให� "สถานีวิทยุ

โทรทัศน�ไทยทีวีสีช0อง 3" (ช0อง 3 อนาล็อก) สิ้นสุดการให�บริการสถานีโทรทัศน�ผ0านระบบอนาล็อก 

และให�แพร0ภาพผ0านระบบโทรทัศน�ดิจิทัล โดยทางสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสี  ช0อง 3 ได�ยื่นฟ�องศาล

ปกครองขอให�เพิกถอนมติ กสท. 4/2557 และระหว0างรอตัดสินคดี ขอให�ศาลปกครองสั่ง "คุ�มครอง

ชั่วคราว" เพ่ือให�ช0อง 3 ด้ังเดิมออกอากาศผ0านดาวเทียมได�ดังเดิม ทําให�การเปลี่ยนของช0อง 3 เกิด

อุปสรรคสําคัญในเรื่องการหารายได�ทดแทน 

 ในป.จจุบัน สถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสีช0อง 3 ถือครองทีวีดิจิทัลท้ังหมด 3 ช0อง ท่ีได�จากการ

ประมูลทีวีดิจิทัล อยู0ภายใต�ระบบใบอนุญาตของ กสทช โดยท้ังหมดนับเป�นการลงทุนกว0า 3,000 ล�าน

บาท เพ่ือให�ได�พ้ืนท่ีสื่อท้ังหมด มีช0องดังต0อไปนี้ 

  1) 3 Family ช0องเด็ก. เลขช0อง 13  

  2) ช0อง 3 SD ช0องท่ัวไป เลขช0อง 28  

  3) ช0อง 3 HD ช0องท่ัวไป HD เลขช0อง 33  

 ในป@ พ.ศ. 2560 ช0องโทรทัศน�แบบเดิมเริ่มเข�าสู0สภาวะขาดทุนส0งผลให�การบริหารจัดการของ

องค�กร ต�องเปลี่ยนสภาพออกไป โดยเฉพาะช0อง 3 ท่ีงบการเงินลดลงต0อเนื่อง ในระยะเวลา 5 ป@ 
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ป@ พ.ศ. งบดุล 

2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

4,937,138,669 
5,754,212,436 
4,514,433,678 
3,032,214,114 
1,230,861,768 

 

ท่ีมา : https://thestandard.co/news-business-ch-3-and-ch-9-mcot-adjust-big-plan-2560/ 

 

 ดังนั้นป.จจัยท้ังหลายท่ีกล0าวมา ทําให�เกิดความน0าสนใจของการบริหารสถานีโทรทัศน� ในยุค

โทรทัศน�ดิจิทัล ประกอบกับความท�าทายท้ังในแง0ของการบริหารรายการ และบริหารจัดการด�าน

องค�กรไปในเวลาเดียวกัน และยิ่งไปกว0านั้นโทรทัศน�ยุคดิจิทัล จะเป�นสิ่งพิสูจน�ว0า “เนื้อหาเป�นส0วนท่ี

สําคัญท่ีสุด” (Content is the king!)  นอกจากนั้นการสร�างและบริหารจัดการสถานีเป�นสิ่งท่ีสําคัญท่ี

จะนําพาให�ธุรกิจสื่อนั้นเคลื่อนท่ีต0อไปนี้ โดยประโยชน�ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือเป�นแนวทางให�

ผู�ประกอบการท่ีต�องการประกอบธุรกิจบนสื่อดิจิทัลทีวีให�ประสบความสําเร็จในระยะยาวนั้น ใช�

งานวิจัยฉบับนี้ในการวางแผนและดําเนินงานสถานีโทรทัศน�ให�เหมาะสม รวมไปถึงแนวทางพัฒนา

ทางด�านเนื้อหารายการโทรทัศน�ให�มีความแปลกใหม0 โดดเด0น และมีคุณภาพอยู0เสมอ มีการปรับตัวให�

เท0าทันต0อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู�บริโภคในขณะนั้น รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�

ความเข�าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม0ๆ อยู0เสมอ เพ่ือรักษาความสามารถใน การแข0งขันในอุตสาหกรรม

ในระยะยาวได� 

 

วัตถุประสงค7 

 1. เพ่ื อ ศึกษากระบวนการทางธุร กิจ  (Business Process) ในการเปลี่ ยนผ0 าน  จาก
สถานีโทรทัศน�อนาล็อก สู0สถานีโทรทัศน�ในยุคดิจิทัลอย0างไร 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการสร�างรายได� (Business Model) ของสถานีโทรทัศน�ดิจิทัลท่ี
เหมาะสมควรมีรูปแบบอย0างไร 
 3. เพ่ือศึกษาการสร�างมูลค0า (Business Value) ของสถานีโทรทัศน�ในยุคดิจิทัลท่ีควรมี 
สามารถสร�างธุรกิจต0อเนื่องอย0างไร 
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วิธีการวิจัย 

 เป�นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยศึกษามกราคม 2558 – กรกฎาคม 
2560  ใช� 2 เครื่องมือโดยมีรายละเอียดวิธีการวิจัยดังต0อไปนี้ 
 1) การศึกษาเอกสาร (Document Research) เก่ียวกับโทรทัศน�ดิจิทัลในช0วงป@พ.ศ. 2556 – 
2558 ในการหาข�อมูลและข�อมูลด�านรายได�ของสถานีโทรทัศน�ดิจิทัล  
 2) การสัมภาษณ�เชิงลึกผู�บริหารต้ังแต0ระดับผู�จัดการข้ึนไป ของสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสี ช0อง 
3 จํานวน 2 ท0าน และพนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 2 ท0าน 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 การบริหารจัดการสื่อสถานีโทรทัศน�ในยุคทีวีดิจิทัล ในช0วงป@ พ.ศ. 2560 เป�นช0วงท่ีสื่อ

ออนไลน�เข�ามามีส0วนสําคัญในชีวิตของผู�ชม มากกว0ายุคโทรทัศน� ทําให�โทรทัศน�เริ่มแปรเปลี่ยนจากสื่อ

กระแสหลักท่ีมีผู�ชมจํานวนมากกลายเป�นสื่อท่ีถูกแทนท่ีด�วยสื่ออินเตอร�เน็ตเช0นเดียวกับด�านต0างๆท่ี

ถดถอยลง  ท้ังนี้ป.จจุบันเยาวชนรุ0นใหม0ดูโทรทัศน�น�อยกว0า 1 ชั่วโมงต0อวัน (Facebook, 2017) ด�วย

อัตราการเข�าถึงท่ีต่ําลง ดังนั้นนโยบายของรัฐเก่ียวกับทีวีดิจิทัลจึงเกิดข้ึน พร�อมกับมูลค0าการประมูลท่ี

สูง เนื่องจากผู�บริหารด�านสื่อเข�าใจว0าโทรทัศน�ดิจิทัล คือ “ขุมทอง” ท่ีซ0อนไปด�วยกับดักและ

หลุมพราง 

 หากวิเคราะห�ในแง0มุมของนโยบายของรัฐท่ีช�า ประกอบกับความเข�าใจและความก�าวหน�า

ของเทคโนโลยีของคนไทยยุคนั้น ทําให�การวางแผนสื่อการตลาดท่ีวางแผนการขายโฆษณาเป�นกอบ

เป�นกําจากสื่อทีวีดิจิทัล ได�หลงลืมป.จจัยของการเติบโตของสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน�จนส0งผลให�

ป@ พ.ศ. 2559 ช0องโทรทัศน�ดิจิทัลรายย0อยทะยอยป�ดกิจการ และปล0อยจอดํา ในขณะท่ีบริษัทท่ีสาย

ป�านยาวยังคงอยู0มาได� แต0สภาพไม0ค0อยดีสักเท0าไหร0 ในรายงานงบการเงินของสถานีชั้นนําอย0างช0อง

ไทยทีวีช0อง 3 จะเห็นว0ากําไรถดถอยลงทุกป@ 

 ท0ามกลางภาวะของตลาดท่ีไม0ค0อยสู�ดี บางสถานีทีวีดิจิทัลกลับได�รับเสียงตอบรับท้ังจากผู�ชม 

และจากรายได�เป�นอย0างดี ได�แก0 ช0องเวิร�คพอยต� ช0องอมรินทร� ช0องไทยรัฐทีวี ช0องจีเอ็มเอ็ม ช0องแปด 

ช0องเนชั่นทีวี เป�นต�น เป�นสิ่งสะท�อนให�เห็นว0านอกจากการทําเนื้อหาให�ดีและเหมาะสมกับกลุ0มคนดู

แล�ว การใช�สื่อประสานเป�นสิ่งท่ีสําคัญ โดยการใช�สื่อสังคมออนไลน�เป�นเครื่องมือสนับสนุน และ

แพร0กระจายเนื้อหาออกไป ด�วยสื่อออนไลน�นับเป�นสื่อใหม0ท่ีแตกต0างจากสื่อแบบเดิม ด�วยความ

ยืดหยุ0นในการใช�งาน ความเร็ว และการเชื่อมต0อระหว0างบุคคลบนสื่อ อ�างอิงตาม เคนท� เวอร�ทาม 
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และ เอียน เฟนวิกค� (ม.ป.ป.) รวมไปถึง ธิดาพร ชนะชัย (2550) และ ขวัญฤทัย  สายประดิษฐ� 

(2551: 50-51) ได�ให�ความเห็นไปในทางเดียวกันเก่ียวกับสื่อออนไลน� ถึงคุณสมบัติในความยืดหยุ0นต0อ

ผู�ใช� ผู�ใช�สามารถเข�าถึงได�ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงมีความยืดหยุ0นกว0าโทรทัศน�แบบเดิม ทําให�สถานีโทรทัศน�

ต�องเร0งปรับตัว อย0างท่ีเห็นได�ในป.จจุบันโทรทัศน� เริ่มเข�าไปผูกพันธมิตรกับผู�ให�บริการแพลตฟอร�ม 

อย0างยูทูป (YouTube) หรือ เฟสบุ�ค(Facebook) ตัวอย0างเช0นรายการ The Mask Singer เป�น

ตัวอย0างให�เห็นการออกอากาศแบบคู0ขนานระหว0างออนไลน� และโทรทัศน�ปกติ ซ่ึงสถานีโทรทัศน�ไทย

ทีวีสีช0อง 3 เอง มีรายการท่ีออกอากาศในลักษณะดังกล0าวเช0น เดอะ เฟส ไทยแลนด� (The Face 

Thailand) ต้ังแต0ฤดูกาลท่ี 1 ซ่ึงลักษณะการออกอากาศไม0ได�ทําแบบ Real-time แต0ให�ออกอากาศ

จริงไปก0อนจากนั้นจึงตามด�วยเวอร�ชั่นออนไลน�ในภายหลัง ซ่ึงการออกเนื้อหาแบบนี้เป�นลักษณะของ 

OTT (Over The Top) เป�นสิ่งสําคัญในการแพร0ภาพเพ่ือให�เข�าถึงผู�ชมท่ีมีความต�องการท่ีหลากหลาย

ให�มากข้ึน เพ่ือสร�างโอกาสทางโฆษณาและการสร�างผู�ชมรุ0นใหม0 

 จากตัวอย0างความสําเร็จของรายการ The Mask Singer และ เดอะ เฟส ไทยแลนด� (The 

Face Thailand) ลักษณะการออกอากาศแบบ OTT จะเริ่มเข�ามามีส0วนสําคัญมากข้ึน ด�วยความท่ีสื่อ

ใหม0เข�ามามีอิทธิพล และแย0งเวลาผู�ชมสื่อเก0าไปอย0างเรื่อย ๆ ดังท่ีเห็นได�จากตัวอย0างของสื่อ

หนังสือพิมพ�ในประเทศสหรัฐ เริ่มพบป.ญหายอดขายท่ีตํ่าลง นอกจากนั้นยังพบป.ญหายอดผู�ชม

โทรทัศน�ตํ่าลง โดยสื่อชนิดใหม0นี่เองท่ีเป�น ป.จจัยหนึ่งทําให�เกิดปรากฏการณ�เหล0านั้น ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีผู�

ทํางานสถานีโทรทัศน�จําเป�นต�องทําความเข�าใจและแตกประเด็นดังกล0าวให�ชัดเจนมากข้ึน โดย OTT 

ท่ีในป.จจุบันสถานีโทรทัศน� ตลอดจนผู�ผลิตรายการใช�กันมากมีด�วยกัน 3 แพลตฟอร�ม ได�แก0 

YouTube, Facebook และ Line TV ซ่ึงการมีแพลตฟอร�มเหล0านี้ส0งผลในแง0ดีเรื่องการหารายได�

ชดเชยในค0าบริหารจัดการ และเป�ดโอกาสเข�าถึงฐานผู�ชมใหม0ได�มากข้ึน 

 สิ่งหนึ่งท่ีเปลี่ยนไป คือ ระบบเรตต้ิงซ่ึงเริ่มจะหมดความสําคัญลงด�วยกลุ0มตัวอย0างท่ีน�อย และ

การวัดผลท่ีเคลือบแคลง ซ่ึงเม่ือทีวีดิจิทัลเข�ามาทางรัฐไม0ได�สนับสนุนเรื่องการเก็บถึงข�อมูลขนาดใหญ0

ของพฤติกรรมการชมโทรทัศน� ซ่ึงนับเป�นจุดเสียโอกาสทางธุรกิจเป�นอย0างมาก นอกจากนั้นใน

การตลาดป.จจุบันเจ�าของธุรกิจมีสื่อในมือมากข้ึนและสามารถสร�างสื่อเองได� ทําให�การพ่ึงเรื่องเรตต้ิง

แบบสมัยก0อน จึงเริ่มหายไปเม่ือนํามาเทียบในเรื่องราคาโฆษณา ป.จจุบันตัวแทนโฆษณาหลายแห0งใช�

การประเมินเรตต้ิงจาก 2 ทาง ได�แก0 ออฟไลน� และออนไลน� ควบคู0กันไป ส0งผลให�แบบจําลองทางการ

ตลาดแบบเดิม เริ่มเปลี่ยนไป โดยท่ีสื่อออนไลน�เข�ามามีส0วนมากข้ึนการแพร0ภาพจากระบบอย0างเดียว

อาจไม0เพียงพอแล�ว และต�องเพ่ิมช0องทาง OTT เช0น Application และ Website ควบคุ0ไป เพ่ือ
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ก0อให�เกิดลักษณะของภูมิทัศน�สื่อท่ีเหมาะสมต0อธุรกิจมากข้ึน มากไปกว0านั้นองค�กรต�องสนับสนุน

ความรู�ด�านดิจิทัลในองค�กรให�มากข้ึนกับทุกภาคส0วนขององค�กร เนื่องจากองค�ความรู�ด�านดิจิทัลจะทํา

ให�การวางกลยุทธ�ทางการตลาด และตลอดจนการวางผังรายการต�องล�วนสอดรับกัยพฤติกรรมใหม0

ของผู�บริโภค อ�างอิงจากประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานีโทรทัศน� จัดรูปแบบการเรียนรู� รวมไปถึงข�อมูล

เก่ียวกับการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงการต้ังฝ�ายดิจิทัลเข�ามาในองค�กรเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในยุค

สื่อผสมระหว0างสื่อเก0า และสื่อดิจิทัล 

 จากท่ีกล0าวมาตัวแปรหลักสําคัญ คือ รัฐ การบริหารจัดการธุรกิจสื่อ รวมไปถึงการทํา

การตลาดสื่อ ข�อกําหนด กฎหมาย และพรบของรัฐ มีส0วนในการดําเนินงานการตลาดดิจิทัล หากรัฐ

เข�ามามีส0วนเก่ียวข�อจะกลายเป�นข�ออุปสรรค ในการทําการตลาดสื่อ แต0ในขณะเดียวกันการอาศัย

อํานาจของรัฐเองอาจมีส0วนทําให�ธุรกิจสื่อเติบโตได� ดังนั้นการมีการเชื่อมสัมพันธ�ระหว0างรัฐและ

ผู�ประกอบการจะช0วยให�การดําเนินธุรกิจเป�นไปได�ดีข้ึน 

 

สรุปและข?อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยท่ีได�กล0าวมาข�างต�น จะเห็นว0าป.จจุบันสื่อโทรทัศน�ยุคดิจิทัลนี้ไม0ได�วัดกันแต0เร

ตต้ิงหรือการเข�าถึงผู�ชมเพียงอย0างเดียวแล�ว แต0สิ่งท่ีเข�ามามีบทบาทสําคัญ คือ สื่อออนไลน�ไม0ว0าจะ

เป�นยูทูป(Youtube), เฟสบุ�ค(facebook), ไลน�ทีวี(Line TV) ส0งผลให�แนวทางการบริหารจัดการ

สถานีโทรทัศน�ดิจิทัลในช0วงการเปลี่ยนผ0านสู0ยุคโทรทัศน�ดิจิทัลนี้ จําเป�นต�องมีสื่อในมือให�มากข้ึนหรือ

ควรสร�างสื่อเองได� รวมถึงต�องทําท้ังออนไลน�และออฟไลน�ควบคู0กันไป อย0างกรณีศึกษาสถานีโทรทัศน�

ไทยทีวีสีช0อง 3 นี้ก็ได�มีการปรับเนื้อหาของช0อง3 แต0ละส0วนให�ชัดเจน มีการผสมผสานระหว0าง

ออนไลน� ออฟไลน�และจัดอีเวนต�เพ่ือตอบโจทย�ของเอเจนซ่ีและแบรนด�สนับสนุนต0างๆด�วย 

นอกจากนี้ข�อเสนอแนะในการนําไปใช�ประโยชน� คือ ทางสถานีโทรทัศน�ไทยทีวีสีช0อง 3 ควรมี

การเพ่ิม 

Application เพ่ือให�ผู�ชมได�มีส0วนร0วมในกิจกรรมต0างๆและควรปรับให�มีเนื้อหาหรือคอนเทนต�ท่ี

หลากหลายเพ่ิมข้ึนจากละครท่ีผู�ชมนิยมอยู0แต0เดิมแล�ว อาจเพ่ิมเติมรายการแปลกใหม0ท่ีน0าสนใจหรือ

แหวกจากแนวท่ีเคยทําไปบ�าง ท้ังนี้ก็เพ่ือเป�นการท่ีจะดึงดูดผู�ชมใหม0ๆและยังคงรักษาผู�ชมกลุ0มเดิมไว�

ไม0ให�เกิดความรู�สึกซํ้าซากจําเจ สําหรับในแง0ขององค�กรนั้นควรสนับสนุนความรู�ด�านดิจิทัลในองค�กร

ให�มากข้ึน เนื่องจากองค�ความรู�ด�านดิจิทัลจะทําให�การวางกลยุทธ�ทางการตลาดเป�นไปในทิศทาง

เดียวกันกับพฤติกรรมของผู�บริโภคยุคป.จจุบันได�ง0ายข้ึนนั่นเอง  
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ป
จจัยท่ีส�งผลต�อรูปแบบโทรทัศน&ดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะของประเทศไทย : 
ภายใต�บริบทการเปล่ียนผ�านเข�าสู�ยุคโทรทัศน&ดิจิตอล (พ.ศ.2555-2559) 

The Factors affected in Television Public Broadcasting form: The Transition to 

Digital Television Era in Thailand from 2012-2016 

ธัญญ&นรี ศรัณย&ธนรัฐ 
คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

บทคัดย�อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาป.จจัยท่ีส0งผลต0อรูปแบบโทรทัศน�ดิจิตอลประเภทบริการ

สาธารณะในประเทศไทย ภายใต�บริบทการเปลี่ยนผ0านสู0ยุคดิจิตอล (พ.ศ.2556-2560) โดยวิเคราะห�

ป.จจัยท่ีส0งผลต0อรูปแบบโทรทัศน�ดิจิตอลสาธารณะของประเทศไทยในป.จจุบัน ผ0านการศึกษาป.จจัย

ภายใน ได�แก0 โครงสร�างองค�กร นโยบายของโทรทัศน�บริการสาธารณะแต0ละสถานี ผลการดําเนินงาน 

แหล0งท่ีมาของงบประมาณ และอํานาจการตัดสินใจบริหารจัดการและใช�งบประมาณของแต0ละสถานี 

รวมไปถึงป.จจัยภายนอกแวดล�อมต0างๆ ได�แก0 เสถียรภาพทางการเมือง ระบบตลาด บริบททางสังคม 

ความเป�นประชาธิปไตย และนโยบายการบริหารจัดการสื่อโทรคมนาคมของภาครัฐ ซ่ึงเป�นการอธิบาย

ปรากฏการณ�ทางสังคมและป.ญหาด�านสื่อสารมวลชนท่ีเกิดข้ึนในป.จจุบันและถือเป�นอีกก�าวสําคัญของ

การปฏิรูปสื่อ ท่ีสะท�อนให�เห็นว0าในประเทศท่ีพัฒนาแล�ว สื่อสาธารณะมีความสําคัญช0วยส0งเสริมความ

เป�นประชาธิปไตย ผ0านการนําเสนอข0าวอย0างเท่ียงตรง เป�นไปเพ่ือประโยชน�สาธารณะของประชาชน 

โดยไม0ตกอยู0ภายใต�การครอบงําของอํานาจรัฐและทุน   

  ผลการศึกษาพบว0า ป.จจัยท่ีมีผลต0อการกําหนดรูปแบบของโทรทัศน�สาธารณะแต0ละสถานี

ข้ึนอยู0กับอํานาจการพิจารณาตัดสินใจของบุคคลเฉพาะกลุ0ม โดยอาศัยป.จจัยพ้ืนฐานเรื่องผลประโยชน�

ของภาครัฐท่ีสนับสนุนด�านแหล0งงบประมาณของสถานี มากกว0าพันธกิจความเป�นสื่อสาธารณะ  

 ดังนั้นจึงสามารถอธิบายปรากฏการณ�โทรทัศน�สาธารณะของสังคมไทยในป.จจุบันได�ว0า ความ

ไม0สมบูรณ�ของตลาดคลื่นความถ่ีสาธารณะในลักษณะเดิมท่ีถูกครอบงําโดยอํานาจรัฐและทุน ยังไม0ได�

คลี่คลายลงภายใต�การปฏิรูปสื่อ ตามเจตนารมณ�ของการจัดต้ังโทรทัศน�ประเภทบริการสาธารณะท้ัง 

12 ช0อง ซ่ึงเป�นเป�าประสงค�หลักของการบริหารจัดการนโยบายด�านสื่อฯ ท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิรูป

ประเทศของรัฐบาลชุดป.จจุบัน        



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 496 
 

คําสําคัญ : โทรทัศน�สาธารณะ, โทรทัศน�ดิจิตอลประเภทสาธารณะ, สื่อสาธารณะ 

บทนํา 

ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา   

  ประเทศไทยป.จจุบันได�มีการจัดต้ังโทรทัศน�ประเภทบริการสาธารณะ โดยการเปลี่ยนผ0านจาก

ระบบอนาล็อกเข�าสู0ยุคโทรทัศน�ระบบดิจิตอล ซ่ึงเริ่มดําเนินนโยบายตามแผนแม0บทด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2555-2559) โดย กสทช. ได�ดําเนินการจัดสรร

ใบอนุญาตประเภทโทรทัศน�บริการสาธารณะให�กับสถานีโทรทัศน�อนาล็อกเดิม 2 ช0อง ได�แก0 

สถานีโทรทัศน�กองทัพบกช0อง 5 และ สถานีวิทยุโทรทัศน�แห0งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ� ช0อง 

11 โดยมีการกําหนดกรอบกฎหมายในการจัดต้ังและบริหารจัดการองค�กร (Rule of Game) ท่ีเอ้ือ

ประโยชน�ให�กับกลุ0มผลประโยชน�เดิม คือ อํานาจรัฐและกองทัพ ท่ีถือครองทรัพยากรคลื่นความถ่ีของ

ประเทศไทยมาเป�นระยะเวลายาวนาน โดยระบุให� ช0อง 5 ซ่ึงเป�นสถานีภายใต�การควบคุมของ

กองทัพบก ประเภทโทรทัศน�เพ่ือความม่ันคง สามารถหารายได�จากการโฆษณาได� ซ่ึงการกระทํา

ดังกล0าวไม0เป�นไปตามหลักเกณฑ�ของสื่อสาธารณะ ท่ีระบุว0า แหล0งท่ีมาของงบประมาณของสื่อ

สาธารณะไม0ควรมีท่ีมาจากรัฐหรือการค�าเชิงพาณิชย� เนื่องจากส0งผลต0อความเป�นสาธารณะของ

สถานีโทรทัศน�ฯ จึงทําให�เกิดข�อวิพากษ�วิจารณ�อย0างกว�างขวางในประเด็นเรื่องความเป�นสาธารณะ

ของสถานี รวมไปถึง “ความเป�นสื่อสาธารณะ” ของโทรทัศน�ดิจิตอลสาธารณะท่ีรอดําเนินการจัดสรร

อีก 8 ช0องท่ีเหลือ เนื่องจากเกรงว0าการเปลี่ยนผ0านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในครั้งนี้ จะกลายเป�น

ตลกร�ายสําหรับการปฏิรูปสื่อ ท่ีทําให�เกิดโทรทัศน�ราชการ 12 ช0อง แทนท่ีจะสามารถจัดต้ังสื่อ

สาธารณะเพ่ือประโยชน�สาธารณะได�อย0างแท�จริง    

  จากป.ญหาดังกล0าว จึงเป�นประเด็นท่ีท�าทายต0อการศึกษาปรากฏการณ�ทางสังคมด�านสื่อ

สาธารณะของประเทศไทยในป.จจุบัน เพ่ืออธิบายสภาวะท่ีกํ้าก่ึงอยู0ระหว0างการเปลี่ยนผ0านเป�นสื่อ

สาธารณะแค0ในนามหรือพัฒนาแค0ทางด�านเทคโนโลยี แต0ในแง0ของผลการดําเนินงานหรือการบริหาร

จัดการขององค�กร ยังคงเป�นไปในรูปแบบของทีวีรัฐ ซ่ึงเป�นภาวะท่ีมักเกิดข้ึนในประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

ดังงานศึกษาวิจัยของ อุบล ศิริยุวศักด์ิ (2536) ท่ีกล0าวว0า “มูลเหตุอันนํามาซ่ึงสภาพป.ญหาของระบบ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน� โดยกล0าวว0า ประเทศจํานวนมากในโลก (ประเทศส0วนใหญ0ใน

ทวีปเอเชียและอัฟริกา) มีองค�กรกระจายเสียงท่ีมักจะเรียกตัวเองว0าเป�นการกระจายเสียงเพ่ือ
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สาธารณะ แต0แท�จริงเป�นองค�กรท่ีอยู0ใต�การควบคุมของรัฐ ได�รับงบประมาณจากรัฐโดยตรง (บางแห0ง

ขายโฆษณาด�วย เพ่ือนํารายได�มาจุนเจืองบประมาณของรัฐท่ีมีไม0เพียงพอ) เป�นสื่อท่ีกลุ0มการเมืองใช�

อํานาจในทางมิชอบหรือ ยึดไปเป�นเครื่องมือ โดยอ�างผลประโยชน�ของประเทศชาติ เช0นเดียวกับ

ระบบวิทยุโทรทัศน�ของไทยท่ีข้ึนต0อ รัฐ หรือมีความรับผิดชอบต0อรัฐโดยตรง มิได�มีความรับผิดชอบต0อ

ผู�ฟ.ง/ผู�ดู ดังระบบบริการสาธารณะควรกระทํา การควบคุมเนื้อหาสาระเพ่ือประโยชน�ของรัฐมีความ

เข�มงวดมาก”  

  ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีท่ีกล0าวว0า สื่อสาธารณะไม0จําเป�นต�องมีรูปแบบเหมือนกันในแต0ละ

ประเทศ  เพราะคุณค0า ทัศนคติ รวมถึงพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจในแต0ละสังคมย0อม

แตกต0างกันออกไป จึง ไม0มีรูปแบบท่ีเป�นสากลของสื่อสาธารณะ (ฐิตินันท� พงษ�สุทธิรักษ� และวีระยุทธ 

กาญจน�ชูฉัตร, 2547) ซ่ึงสอดคล�องกับหลักทฤษฎีป.จจัยท่ีเก่ียวข�องกับองค�กรสื่อสารมวลชนของ 

Dennis McQuail (1994) กล0าวว0า สถาบันสื่อสารมวลชนมีกิจกรรมหลัก คือ การผลิต (Production) 

การผลิตข้ึนใหม0 (Reproduction) และการเผยแพร0 (Distribution) ข0าวสารและความรู�ต0างๆไปสู0

ประชาชนท่ัวไปในฐานะผู�รับสารองค�กรสื่อสารมวลชน อยู0ท0ามกลางแรงผลักดันท้ังจากภายในและ

ภายนอกองค�กรซ่ึงมีผลต0อการตัดสินใจขององค�กร ด�วยเหตุนี้ การปฏิบัติงานขององค�กรผู�ผลิต

สื่อมวลชนจึงต�องคํานึงถึงป.จจัยแวดล�อมต0างๆ ทางสังคม ซ่ึงอาจเป�นแรงกดดันต0อภาระหน�าท่ี และ

เป�นการสร�างบรรทัดฐานให�ผู�ทําการสื่อสารมวลชนต�องรับผิดชอบต0อสังคมด�วย เราจึงมักพบเห็นอยู0

เสมอว0าสื่อมวลชนแต0ละประเภท ไม0ว0าจะเป�น วิทยุ โทรทัศน� หนังสือพิมพ� ฯลฯ จึงมักมีมิติของตนเอง

ในแง0ของการจัดการ เวลา และสถานท่ี พร�อมๆ กับยังถูกจํากัดโดยการยอมรับของกรอบต0างๆทาง

สังคม โดยท่ี McQuail (1998) ยังกล0าวอีกว0าโครงสร�างองค�กร (institutional structures) นั้น มี

ผลกระทบโดยตรงต0อการปฏิบัติงานขององค�กร ซ่ึงก็จะไปมีผลต0อผลงานท่ีออกมาเช0นเดียวกัน เราจึง

ไม0พิจารณาแค0ตัวองค�กรสื่อเท0านั้น แต0จะต�องมองไปท่ีความสัมพันธ�ขององค�กรสื่อกับองค�กรอ่ืนๆ และ

สังคมด�วย นอกจากนั้นการท่ีองค�กรผู�ผลิตสื่อมวลชนถูกควบคุมในระดับต0างๆ ทําให�องค�กรผู�ผลิต

สื่อมวลชนไม0สามารถปฏิบัติงานโดยอิสระด�วยตัวเอง แต0จะต�องดําเนินงานอยู0ท0ามกลางแรงกดดันจาก

ตัวแปรต0างๆ ไม0ว0าจะเป�นภายในหรือภายนอกองค�กร ท่ีส0งผลต0อการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย

และการปฏิบัติงานขององค�กร  

  ดังนั้น ป.จจัยท่ีส0งผลต0อการกําหนดรูปแบบสื่อสาธารณะในแต0ละประเทศ จึงมีความแตกต0าง

กันไป ตามบริบททางสังคม ตัวอย0างเช0น NHK BBC PBS ซ่ึงเป�นสื่อสาธารณะต�นแบบของโลก ท่ีมี
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รูปแบบโครงสร�าง การบริหารจัดการท่ีแตกต0างกัน เนื่องจากมีวัตถุประสงค�ในการก0อต้ังองค�กรสื่อ 

และการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบาย ความต�องของประชาชน ท่ีแตกต0างกันไปตามบริบทของ

แต0ละประเทศ 

วัตถุประสงค7 
1. เพ่ือศึกษาป.จจัยท่ีมีผลต0อการกําหนดรูปแบบสถานีโทรทัศน�ดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะใน
ประเทศไทย2. เพ่ือศึกษาและอธิบายปรากฏการณ�ทางสังคม “สื่อสาธารณะแบบไทยๆ” ของประเทศ
ไทยในป.จจุบัน 
 
วิธีการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาปรากฏการณ�ทางสังคม ใช�วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
อาศัยเทคนิคการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เก็บรวบรวมข�อมูลข�อมูลทุติยภูมิ จาก
งานวิจัยต0างๆ ดังนี้  

รายช่ือสถานี ข?อมูลทุติยภูมิ ประเภท ป� พ.ศ. 

1. ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น�

กองทัพบก  

1)  ป.ญหากฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบ
กิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ศึกษากรณี
บ ริ ษั ท  อ ส ม ท . 
จํ า กัด  (มหาชน ) กับสถานี วิทยุ โท รทัศน�
กองทัพบกช0อง 5 
2) ลักษณะการเป�นสื่อมวลชนยุคใหม0 ในบริบท
การเปลี่ ยนผ0 านสู0 ที วี ดิ จิ ตอลประเภทที วี
สาธารณะเพ่ือความม่ันคง ศึกษาเฉพาะกรณี
สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช0อง 5  

วิทยานิพนธ� 

 

 

 

สารนิพนธ� 

2 5 5 9 

 

 

 

2558 

2. สถานีโทรทัศน�ช0อง 11 1) สถานีวิทยุโทรทัศน�แห0งประเทศไทยช0อง 
11: การบริหารจัดการ และการทําหน�าท่ีของ
สื่อมวลชน 

วิทยานิพนธ� 2557 

3. สถานีทีวีไทย TPBS 1) ความรับผิดชอบต0อสังคมของสถานีทีวีไทย 
(TPBS) ตามหลักการสื่อสาธารณะ 

วิทยานิพนธ� 2557 

4. สถานีโทรทัศน�รัฐสภา การพัฒ นาสถานี วิทยุ โท รทัศน� รั ฐสภ าสู0
โทรทัศน�ระบบดิจิตอลสาธารณะ 

วิทยานิพนธ� 2557 
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  การสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาใช�วิธีการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงพรรณนา (Document 

Analysis) เพ่ือวิเคราะห�เนื้อหาโดยการตีความสร�างข�อมูลสรุปแบบอุปนัยในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษา

ได�กําหนดขอบเขตด�านเนื้อหาโดยศึกษาเฉพาะรูปแบบโครงสร�างการบริหารจัดการของสถานีโทรทัศน�

ดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะในประเทศไทยท้ัง 4 สถานี ต้ังแต0ป@ พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงเป�นช0วง

บริบทการเปลี่ยนผ0านจากระบบโทรทัศน�อนาล็อกเข�าสู0ยุคระบบโทรทัศน�ดิจิตอลของประเทศไทย 

และวิเคราะห�ป.จจัยท่ีมีผลต0อการกําหนดรูปแบบโทรทัศน�ดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะในประเทศ

ไทยดังกล0าว เพ่ือนําผลการศึกษามาอธิบายปรากฏการณ�ทางสังคม “สื่อสาธารณะแบบไทยๆ” ท่ี

เกิดข้ึนในป.จจุบัน และนําเสนอข�อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ต0อไป  

ผลการวิจัยและอภิปราย  

  จากผลการศึกษาพบว0ารูปแบบโทรทัศน�ประเภทบริการสาธารณะของประเทศไทย ท้ัง 4 

สถานีสามารถสรุปรูปแบบ โดยแบ0งเป�นด�านโครงสร�างรูปแบบโครงสร�างการดําเนินงานและการ

บริหารจัดการ รวมไปถึงข�อดีและข�อเสียในการพัฒนาสู0การเป�นสื่อสาธารณะ ได�ดังต0อไปนี้  

1. สถานีวิทยุและโทรทัศน�กองทัพบก (ช0อง5)   

รูปแบบโครงสร�างการดําเนินงานและบริหารจัดการ   

  สถานีโทรทัศน�กองทัพบก ช0อง 5 ได�ดําเนินการเปลี่ยนผ0านสู0การสถานีโทรทัศน�ระบบดิจิตอล

ให�บริการสาธารณะเพ่ือความม่ันคงของรัฐและความปลอดภัยของสาธารณะ แต0รูปแบบโครงสร�างการ

ดําเนินงานและบริหารจัดการยังเป�นสถานีโทรทัศน�ของรัฐและภาครัฐเป�นผู� ดําเนินการ โดย

คณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�กองทัพบก การบริหารงานเป�นไปตาม

ความมุ0งหมายของทางราชการ เนื่องด�วยท่ีมาของการจัดต้ังองค�กรทําให�เป�นหน0วยงานราชการซ่ึงเป�น

สถานีโทรทัศน�ท่ีได�รับอภิสิทธิ์ (Privillage) ในการเปลี่ยนผ0าน โดยทาง กสทช. ได�ออกมาชี้แจงถึง

เ ห ตุ ผ ล ว0 า  เ นื่ อ ง จ า ก ส ถ า นี วิ ท ยุ โ ท ร ทั ศ น� ก อ ง ทั พ บ ก  ช0 อ ง  5  

มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีระบุไว�สําหรับโทรทัศน�สาธารณะประเภทเพ่ือความม่ันคงและปลอดภัย

ของสาธารณะ ซ่ึงกฎหมายดังกล0าวยังได�เป�ดโอกาสให�กับผู�ได�รับใบอนุญาตประเภทนี้สามารถท่ีจะหา

รายได�จากการโฆษณาอีกด�วย    

ข�อดี   

   1) สถานีวิทยุและโทรทัศน�กองทัพบก มีความพร�อมในด�านอุปกรณ�สําหรับกิจการโทรทัศน�



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 500 
 

เป�น เนื่องจากองค�กรมีการ ดําเนินกิจการกระจายเสียงโทรทัศน�มาเป�นระยะเวลายาวนาน หากปรับ

กระบวนทัศน�ขององค�กรให�ชัดเจนข้ึน จะสามารถ ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู0เพ่ือประโยชน�สาธารณะได�อย0าง

คุ�มค0ามากท่ีสุด    

   2) การเป�นทีวีของรัฐ ทําให�การบริหารจัดการเป�นรูปแบบระบบราชการหรือทหาร (ลักษณะ 

Top- down) ดังนั้น จึงเป�นอุปสรรคต0อการพัฒนาฯ แม�ว0าจะมีความพร�อมในเรื่องของอุปกรณ�แต0

บุคลากรท่ีมี ลักษณะความเป�นภาครัฐก็ไม0สามารถจะปฏิบัติงานอย0างมีประสิทธิภาพ  ในแง0ของการ

บริหารจัดการ สถานีโทรทัศน�ท่ีเป�นท้ังศาสตร�และศิลป§ (Creative Industry) ให�ได�รับความนิยม 

(rating) ได�ดีเท0าผู�ปฏิบัติงาน สายวิชาชีพโดยตรง    

อุปสรรค  

   รูปแบบโครงสร�างการดําเนินงานและบริหารจัดการยังคงเป�นสถานีโทรทัศน�ของรัฐ (State 

Owner) เนื่องจากได�รับอภิสิทธิ์ในการเปลี่ยนผ0านเป�นโทรทัศน�ดิจิตอลบริการสาธารณะประเภท 

ความม่ันคงโดยอัตโนมัติ จาก กสทช. โดยให�เหตุผลต0อการเปลี่ยนผ0านในการจัดสรรคลื่นความถ่ี

สาธารณะให�กับฐานอํานาจนิยมเก0าครั้งนี้ว0า กองทัพบก เป�นหน0วยงานท่ีมีความชัดเจนในมิติด�านการ

รักษาความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารวิจัยท่ีมีผู�ศึกษาไว�แล�ว

พบว0า กรณีศึกษาในต0างประเทศ การนิยามความม่ันคงไม0ได�จํากัดอยู0แค0 ความม่ันคงทางการทหาร 

แต0ยังมีความม่ันคงในแง0อ่ืนๆ ซ่ึงในการกําหนดนโยบายควรเป�ดให�ประชาชนได�มีโอกาสมีส0วนกําหนด

คํานิยามร0วมกัน เนื่องจากเป�นโทรทัศน�ดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะ ตามหลักเกณฑ�สากลของสื่อ

สาธารณะ สถานีโทรทัศน�ประเภทดังกล0าว ต�องดําเนินการเพ่ือประโยชน�สาธารณะ โดยประชาชนต�อง

มีส0วนร0วมในการกําหนดนโยบาย เพ่ือเป�นไปตามหลักการ สื่อสาธารณะของประชาชน โดยประชาชน

เพ่ือประชาชน    

ข�อเสนอแนะ    

  1) หากสถานีโทรทัศน�กองทัพบกช0อง 5 จะได�รับอภิสิทธิ์ (Privileged) ในการเปลี่ยนผ0าน

และได�รับข�อยกเว�นให�สามารถหา รายได�จากการโฆษณาได� เนื่องจากเป�นรากฐานของอํานาจเก0าใน

สังคมซ่ึงยังครอบครองผลประโยชน�จากคลื่นความถ่ีเดิม เม่ือวิเคราะห�ด�วยหลักสื่อสารมวลชน องค�กร

สื่อท่ีมีการบริหารจัดการการดําเนินงานในลักษณะ ดังนี้ จัดว0าอยู0ในสื่อประเภทรัฐควบคุม ไม0ใช0 สื่อ

สาธารณะตามความจํากัดความของ กสทช. ในการกําหนดนโยบาย จึงควรนิยามองค�กรให�ชัดเจน

เพ่ือให�การบริหารกิจการสาธารณะ และการเปลี่ยนผ0านเทคโนโลยีใน ครั้งนี้ เกิดประโยชน�จากคลื่น

ความถ่ีท่ีขยายสถานีได�มากข้ึนและกําเนิดช0องหลากหลาย เพ่ือประโยชน�สาธารณะอย0างแท�จริงของ
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ประชาชนในการรับข�อมูลข0าวสารท่ีหลากหลาย     

  2) ควรมีการกําหนดประเภทของสถานีโทรทัศน�ให�ชัดเจนต้ังแต0ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย 

เพ่ือไม0ให�ให�ผู�มี ส0วนเก่ียวข�อง (Actor) ใช�อิทธิพลเพ่ือครอบงําสื่อสาธารณะ ทําให�ไม0สามารถจัดต้ังสื่อ

สาธารณะท่ีแท�จริงได�  เนื่องจากองค�กรสื่อดังกล0าวยังไม0ปลอดจากอํานาจรัฐบาลในการเป�นเข�าของสื่อ

และการบริหารจัดการ ดําเนินงาน ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีต�องตระหนักเป�นสําคัญ เนื่องจากเป�นการใช�ทรัพยากร

ของชาติ และงบประมาณท่ีมา จากภาษีของประชาชนเพ่ือประโยชน�ของพลเมือง ไม0ใช0แค0กลุ0มอํานาจ

กลุ0มหนึ่งกลุ0มใด  

2. สถานีวิทยุโทรทัศน�แห0งประเทศไทย (The National Broadcasting Services of Thailand; 
NBT)รูปแบบโครงสร�างการดําเนินงานและบริหารจัดการ  
  แม�ทางสถานีฯจะดําเนินการเปลี่ยนผ0านสู0การสถานีโทรทัศน�ระบบดิจิตอลเนื่องจากเป�นของ
หน0วยงานรัฐกรมประชาสัมพันธ� แต0สถานีวิทยุโทรทัศน�แห0งประเทศไทยรูปแบบยังมีรูปแบบเป�น
โทรทัศน�ของรัฐ เนื่องจากเป�นการเปลี่ยนผ0านแต0เพียงระดับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนแต0ระบบการบริหาร
จัดการยังเป�นรูปแบบราชการเช0นเดิม สอดรับกับผลการศึกษาจากงานวิจัยของกิตติมา ชาญวิชัย 
(2557) ใน “สถานีวิทยุโทรทัศน�แห0งประเทศไทยช0อง 11: การบริหารจัดการ และการทําหน�าท่ีของ
สื่อมวลชน” ท่ีชี้ให�เห็นว0าบุคลากรในระดับนโยบายส0วนใหญ0เห็นว0า สทท. 11 ยังทํางาน ภายใต�ระบบ
ราชการท่ีอยู0ภายใต�การกํากับของรัฐ ตามข้ันตอนของระบบราชการ ทําให�การทํางานขาดความเป�น
เอกเทศ อีกท้ังยังมีความไม0ชัดในบทบาทว0าต�องการทําหน�าท่ีเป�นสื่อของรัฐหรือสื่อมวลชนเพ่ือ
สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีความล0าช�า เนื่องจากการบริหารจัดการองค�กรในรูปแบบราชการมีข้ันตอน
ท่ีซับซ�อนมากเกินไป ทําให�ประสบป.ญหาและอุปสรรคมากมาย ประกอบกับการขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองทําให�ขาดความต0อเนื่องในการทํางาน โดยเฉพาะอย0างยิ่งการทํางานในฐานะสื่อมวลชน ท้ังท่ี
บุคลากรมีความมุ0งม่ัน มีเป�าหมายทางวิชาชีพในการทํางาน ทํางานอย0างมืออาชีพ แต0การท่ีเป�าหมาย
องค�กรขาดความชัดเจนทําให�เกิดความขัดแย�งกันเอ ระหว0างเป�าหมายทางวิชาชีพและเป�าหมายของ
องค�กร สอดคล�องกับการศึกษาของ กาญจนา แก�วเทพ (2544) ใน “แนวคิดเรื่องการวิเคราะห�องค�กร
ผู�ผลิตสื่อ (Organization Analysis) ท่ีมองว0า เป�าหมายขององค�กรสื่อสารมวลชนนั้น ท่ีความขัดแย�ง
เกิดข้ึนเนื่องจากมีหลายเป�าหมาย คือ 1. เป�าหมายทางธุรกิจ 2. เป�าหมายขององค�กร 3. เป�าหมาย
ทางวิชาชีพ ตัวอย0างเช0น ด�านเป�าหมายขององค�กรท่ีต�องการทําหน�าท่ีของการเป�นสื่อมวลชนท่ีดี แต0มี
การเปลี่ยนแปลงผู�กํากับดูแลไปตามผู�มวาระทางการเมืองทําให�บุคลากรในระดับปฏิบัติการของช0อง 
NBT เกิดความรู�สึกว0า “ยังไม0มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความก�าวหน�าอย0างแท�จริง” ผลการวิจัยจึง
สะท�อนให�เห็นว0า “เป�าหมายขององค�กรและเป�าหมายทางวิชาชีพยังไม0มีความสอดคล�องกัน” เป�นต�น  
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ข�อดี  
  1) ทางสถานีมีความพร�อมด�านอุปกรณ�กิจการโทรทัศน� สิ่งท่ีต�องแก�ไข คือ การปรับแนว
ทางการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะช0วยลดงบประมาณและเพ่ิมประโยชน�ให�แก0
สาธารณะได�มากยิ่งข้ึน   2) ควรประกาศให�ชัดเจนถึงคํานิยาม เพ่ือจะได�กําหนดแนวทางในการผลิต
รายการ (Content) ให�ชัดเจน จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ดร.สิขเรศ สิรากานต� ให�ความเห็นว0า “กรณี
กรมประชาสัมพันธ�สามารถประกาศได�ว0าเป�นโทรทัศน�ของรัฐ เพ่ือจุดยืน (positioning) ท่ีชัดเจนของ
กรมประชาสัมพันธ� และจะได�พัฒนาในเรื่องของการประชาสัมพันธ�กับรัฐให�เป�นจุดแข็งขององค�กรสื่อ
ท่ีโดนเด0นกว0าผู�ผลิตรายอ่ืนๆ  
อุปสรรค  
  จากการศึกษารูปแบบโครงสร�างการดําเนินงาน พบว0าการเป�นโทรทัศน�ของรัฐ (กรม
ประชาสัมพันธ�)คือ การองค�กรท่ีถูกควบคุมเป�นแบบแผนในรูปแบบการทํางานของราชการ ค0อนข�าง
ไม0 เกิดประโยชน�ต0อสาธารณะ เนื่องจาก เนื้อหารายการ (Content) ไม0ตอบโจทย�  และไม0 มี
ประสิทธิภาพในการเข�าถึงกลุ0มผู�ชม (ในท่ีนี้ใช�คําว0า พลเมือง เนื่องจากเป�นโทรทัศน�สาธารณะ) โดย
พิจารณาจากในช0วงเวลาท่ีมีการถ0ายถอดสดรายการจากส0วนกลางท่ีต�องการแจ�งข0าวสารหรือถ0ายทอด
เนื้อหาให�ประชาชนท้ังประเทศได�รับรู� ทางรัฐบาลจําเป�นท่ีจะต�องตัดสัญญานของทุกสถานี เพ่ือ
ออกอากาศรายการนั้นเพ่ือให�ผู�ชมส0วนใหญ0ได�รับชม เนื่องจากหากออกอากาศแค0ช0องรัฐบาลจะไม0มี
ผู�ชมท่ีมีปริมาณมากพอเม่ือเทียบกับโทรทัศน�เชิงพาณิชย�อ่ืนๆ   
ข�อเสนอแนะ    
 นอกจากนี้ยังมีในประเด็นเรื่องความพร�อมของอุปกรณ�ดังท่ีได�กล0าวไปข�างต�น (ตามหลัก
ทฤษฎี 4M = Material)  ทางสถานีมีโครงข0ายจํานวนมากท้ังวิทยุและโทรทัศน�สาธารณะ แต0การ
ดําเนินงานยังไม0เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท0าท่ีควร เนื่องจาก ถึงแม�จะมีความพร�อมด�าน
อุปกรณ�กิจการโทรทัศน� (Facility) แต0ไม0สามารถทําหน�าท่ีบริการสาธารณะได� เพราะโครงสร�างการ
รูปแบบการดําเนินงานและบริหารจัดการ รวมถึงบุคลากรขององค�กรเป�นระบบราชการ ซ่ึงสอดรับกับ
ง า น วิ จั ย ข อ ง  ( กิ ต ติ ม า  ช า ญ วิ ชั ย , 2 5 5 7 ) 
ท่ีสรุปว0าสถานีวิทยุโทรทัศน�แห0งประเทศไทย (NBT) ไม0อาจดํารงอยู0ภายใต�ระบบการบริหารงานแบบ
ราชการท0ามกลางการเปลี่ยนแปลงและแข0งขันตลอดเวลาในสังคม จําเป�นต�องมีการปรับเปลี่ยนให�มี
ความเหมาะสมท้ังกับโครงสร�างและรูปแบบขององค�กร วิธีการทํางานและการแบ0งหน�าท่ีของบุคลากร 
รวมถึงเป�าหมายขององค�กรในการทําหน�าสื่อมวลชนท่ีสมบูรณ� ซ่ึงเป�นสิ่งสําคัญสูงสุด   
 
3. สถานีโทรทัศน�ไทยพีบีเอส (Thai PBS)  
รูปแบบโครงสร�างการดําเนินงานและบริหารจัดการ    
  สถานีโทรทัศน�ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เป�นโทรทัศน�สาธารณะแห0งแรกในประเทศไทย ท่ี
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ได�รับการจัดต้ังและเปลี่ยนผ0านโดยอัตโนมัติอย0างถูกต�องเป�นไปตามเง่ือนไข เนื่องจากกฎหมายท่ีมาใน
การจัดต้ังองค�กร  เป�นการจัดต้ังสื่อสาธารณะ     
ข�อดี   
  ผลการดําเนินงานท่ีผ0านมาของทางสถานีโทรทัศน�ในแง0ของสื่อสาธารณะนั้น ถือว0าทําได�ดีใน
ระดับหนึ่ง ซ่ึงในป@พ.ศ.2560 นี้ จะครบกําหนดวาระในการทบทวนพระราชบัญญัติท่ีก0อต้ังทางสถานี
อีกครั้ง จึงเป�นโอกาสดีท่ีทางสถานีฯจะมีการทบทวนรูปแบบโครงสร�างองค�กรอีกครั้ง เพ่ือพัฒนาต0อ
ยอดการดําเนินงาน ให�เป�นสื่อสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และประเมินผลการดําเนินงานท่ี
ผ0านมาว0าสําเร็จตามตัวชี้วัดหรือไม0? ท้ังในเรื่องของการทําหน�าท่ีสื่อสาธารณะ และความคุ�มค0าในด�าน
งบประมาณ   
อุปสรรค   
  ประเด็นเรื่องแหล0งท่ีมางบประมาณซ่ึงยังเป�นข�อจํากัด เนื่องจากงบประมาณท่ีได�รับมาจาก
ภาษีบาป จึงทําให�รายการส0วนใหญ0จะมีลักษณะเชิง CSR หรือ การคืนกําไรกลับสู0สังคม เพ่ือแก�ไข
ป.ญหาท่ีเกิดจากต�นเหตุของรายได�ดังกล0าว อาทิ มุ0งนําเสนรายการน้ําดีภายใต�การผลิตของ สสส. เป�น
ต�น รวมถึงด�านการชี้วัดประสิทธิภาพโดยความนิยมในการรับชม (Rating) และกลุ0มผู�ชม ซ่ึงถือว0ายัง
ไม0ครอบคลุมทุกกลุ0มเป�าหมายในสังคม (ตอบโจทย�กลุ0มคนชั้นกลางหรือบางกลุ0มเท0านั้น)   
ข�อเสนอแนะ   
  1) จํานวนงบประมาณท่ีได�รับกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน เม่ือเทียบกับจํานวน
งบประมาณในการลงทุนถึงสองพันล�านบาท กับศักยภาพการดําเนินงานสูงสุดท่ีได�รับ (Max 
Capability) ต�องเกิดความคุ�มค0า มีการวัดผลด�วยวิธีท่ีชัดเจนและเป�นท่ียอมรับ เนื่องจากงบประมาณ
นํามาจากภาษีของประชาชน    
  2) ความนิยมในการรับชม (Rating) และการเข�าถึงผู�ชมทุกกลุ0มเป�าหมาย แม�ในภาควิชาการ
หรือภาคประชาสังคม อาจมีข�อถกเถียงว0าไม0สามารถท่ีจะวัดการรับรู�ของผู�ชมในลักษณะเชิงปริมาณได� 
แต0ในเชิงคุณภาพก็ควรมีมาตรฐานในการชี้วัด เนื่องจากเป�นสิ่งท่ีจําเป�นในการประเมินสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานเพราะประชาชนมีสิทธิ์รับรู� และวิพากษ�การดําเนินงานของสื่อได� 
เนื่องจากบริการสาธารณะนั้นใช�ทรัพยากรของชาติ และใช0จ0ายโดยภาษีของประชาชน 
 
4. สถานีวิทยุโทรทัศน�รัฐสภา (Thai Parliament Television - TPTV)    
รูปแบบโครงสร�างการดําเนินงานและบริหารจัดการ     
  จากการศึกษารวบรวมข�อมูลและวิจัยเอกสาร สถานีวิทยุโทรทัศน�รัฐสภาเป�นโทรทัศน�ดิจิตอล
ประเภท บริการ สาธารณะประเภทท่ีสาม ซ่ึงมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือการกระจายข�อมูลข0าวสารและ
ส0งเสริมความเข�าใจ อันดีระหว0างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน ซ่ึงถือเป�นโทรทัศน�
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สาธารณะท่ีตรงตามวัตถุประสงค� มากท่ีสุดในการจัดสรรใบอนุญาตการเปลี่ยนผ0านสู0ยุคโทรทัศน�ระบบ
ดิจิตอลในครั้งนี้  
ข�อดี  
  ได�รับการจัดต้ังตรงตามประเภทการดําเนินงาน แต0ยังมีป.ญหาเรื่องแหล0งท่ีมาของงบประมาณ
จากภาครัฐท่ีอาจมีผลกระทบต0อการนําเสนอรายการข�อมูลข0าวสารอย0างเป�นกลาง และสุ0มเสี่ยง
เนื่องจากเป�นองค�กรราชการ ทําให�ข�าราชการ การเมืองอาจเข�ามามีอิทธิพลเหนือองค�กรสื่อดังกล0าว 
มากกว0าท่ีจะทําหน�าท่ีเสนอข�อเท็จจริงเพ่ือให�ประชาชนได�มีโอกาสเฝ�าติดตามกํากับดูแล (Policy 
Watch)   
อุปสรรค  
 ป.ญหาในเรื่องจํานวนและความนิยมของผู�ชม (rating) ซ่ึงจากการศึกษาพบว0าเป�นป.ญหาหลัก
ท่ีเกิดกับทุกสถานี และไม0สามารถเข�าถึงประชาชนได�ทุกกลุ0ม หรือยังการดําเนินงานยังไม0สามารถมี
ประสิทธิภาพความพึงพอใจในการรับชมได�เทียบเท0ากับโทรทัศน�เชิงพาณิชย� และกลไกในการ
ดําเนินงานของโทรทัศน�รัฐสภาเป�นการทํางานแบบข�าราชการ จึงทําให�โอกาสท่ีจะมีการแทรกแซง
ค0อนข�างสูงและควบคุมได�ยาก ดังนั้น จึงเป�นเหตุผลว0าทําไมต0างประเทศถึงไม0ใช�องค�การของรัฐในการ
จัดการสื่อสาธารณะทําหน�าท่ีทีวีรัฐสภา เพราะอาจมีความเสี่ยงในการตกอยู0ภายใต�การครอบงําของ
ฝ�ายการเมืองได�ง0าย ท้ังในภาวะปกติและภาวะรัฐประหาร เนื่องจากระบบข�าราชการของไทยและ
ประเทศ AEC ส0วนใหญ0ยังเสี่ยงต0อ ระบบการให�คุณ ให�โทษ (บริบททางสังคม) 
ข�อเสนอแนะ  
ประเด็นท่ีควรพิจารณาภายใต�บริบทการเมืองของประเทศไทย คือ เรื่องของอิทธิพลจากพรรค
การเมืองต0อการดําเนินงานของโทรทัศน�รัฐสภา จึงควรมีมาตรการกํากับติดตามดูแล เพ่ือคอย
ตรวจสอบ เรื่องการแทรกแซงจากภาครัฐ แต0หากประเทศอยู0ในสภาวะการเมืองปกติ ก็จะมีกลไกการ
คอยตรวจตอบถ0วงดุลด�วยระบบของรัฐสภา  
 
  กล0าวโดยสรุปป.จจัยภายในองค�กร ในด�านโครงสร�างการบริหารงาน และโครงสร�าง สร�างของ
องค�กร เป�นป.จจัยสําคัญท่ีส0งผลต0อการกําหนดรูปแบบโทรทัศน�ประเภทสาธารณะของประเทศไทย 
เนื่องจากท้ังสองป.จจัยเป�นสิ่งท่ีทําหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายด�านการบริหารให�เป�นแนวปฏิบัติใน
การบริหาร และการพัฒนาองค�กร โครงสร�างองค�กรย0อมมีหน�าท่ีในการกําหนดความสําคัญ/
รายละเอียดของงาน การ กําหนดอํานาจ บทบาทหน�าท่ี การกําหนดกลไก และการจัดสรรทรัพยากร  
       ส0วนป.จจัยภายนอก ป.จจัยภายนอกองค�กร ในด�านการเมืองและรัฐบาลด�านเศรษฐกิจ เนื่องจาก 
งบประมาณของการบริหารงานสถานีโทรทัศน�ประเภทบริการสาธารณะ ท้ังสามสถานีประกอบด�วย 
ช0อง 5   ช0อง 11 ช0องโทรทัศน�รัฐสภา ข้ึนอยู0 กับงบประมาณจากภาครัฐและเงินภาษีท่ีมาจาก
ประชาชน และ สถานีโทรทัศน�ไทยพีบีเอส (TPBS) ข้ึนอยู0กับเงินภาษีหากเศรษฐกิจไม0ดีส0งผลให�
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งบประมาณท่ีจะได�รับการจัดสรรลดน�อยลง จึงจําเป�นต�องมีแนวทางในการระดมทุน เพ่ือเป�น
งบประมาณในการดําเนินงานต0อไป ด�าน การเมือง ได�แก0 เสถียรภาพทางการเมือง มีผลต0อการ
บริหารงานสถานีโทรทัศน�ในแง0ของการกําหนดนโยบาย ของสถานีโทรทัศน� การแทรกแซงการทํางาน
ของภาครัฐ ท่ีมีผลต0อการกําหนดรูปแบบของโทรทัศน�สาธารณะแต0ละสถานีข้ึนอยู0กับอํานาจการ
พิจารณาตัดสินใจของบุคคลเฉพาะกลุ0ม โดยอาศัยป.จจัยพ้ืนฐานเรื่องผลประโยชน�ของภาครัฐท่ี
สนับสนุนด�านแหล0งงบประมาณของสถานี มากกว0าพันธกิจความเป�นสื่อสาธารณะ  
 ดังนั้นจึงสามารถอธิบายปรากฏการณ�โทรทัศน�สาธารณะของสังคมไทยในป.จจุบันได�ว0า ความ

ไม0สมบูรณ�ของตลาดคลื่นความถ่ีสาธารณะในลักษณะเดิมท่ีถูกครอบงําโดยอํานาจรัฐและทุน ยังไม0ได�

คลี่คลายลงภายใต�การปฏิรูปสื่อ ตามเจตนารมณ�ของการจัดต้ังโทรทัศน�ประเภทบริการสาธารณะท้ัง 

12 ช0อง ซ่ึงเป�นเป�าประสงค�หลักของการบริหารจัดการนโยบายด�านสื่อฯ ท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิรูป

ประเทศของรัฐบาล  

สรุปและข?อเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษารูปแบบโทรทัศน�ดิจิตอลสาธารณะในประเทศไทย สามารถสรุปเป�น
ข�อเสนอแนะแนวทางแก�ไข ได�ดังนี้    
  1. เปลี่ยนสถานะจากโทรทัศน�สาธารณะเป�นโทรทัศน�ราชการอย0างชัดเจน ประชาชนสามารถ
ยอมรับกับการประกาศว0าสถานีโทรทัศน�กองทัพบกช0อง 5 มีการบริหารจัดการดําเนินงานในรูปแบบ
องค�กรราชการ (State Owner) ท้ังโครงสร�างการดําเนินงานและระบบบุคลากร เพ่ือให�โทรบริการ
สาธารณะเกิดประโยชน�สาธารณะอย0างแท�จริง ไม0ใช0เป�นเพียงการเปลี่ยนผ0านแค0ยกระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีเท0านั้น    
  2. ภาครัฐควรจัดสรรคลื่นความถ่ีอย0างถูกต�องตามบริบทการพัฒนาสื่อโลกในป.จจุบัน 
เนื่องจากการเปลี่ยนผ0านเป�นสถานีโทรทัศน�ดิจิตอลจะทําให�มีสาขาในการเผยแพร0กระจายเสียง
โทรทัศน�มากข้ึน โดยไม0ต�องขยายจํานวนสถานีออก เพ่ือเพ่ิมภาระในด�านค0าใช�จ0าย จนทําให�ต�อง
ประสบกับสภาวะการไม0สามารถแบกรับภาระค0าใช�จ0ายและเกิดเป�นปรากฏการณ�โทรทัศน�ดิจิตอล
ประเภทธุรกิจหลายช0องท่ีล�มเหลวอย0างในป.จจุบัน หากแต0เป�นการนําเอาอุปกรณ�ทางอุตสาหกรรม
โทรทัศน� หรือทรัพยากรท่ีภาครัฐมีอยู0แล�ว นํามาจัดการให�เกิดประโยชน�สูงสุด ภายใต�การบริหารงาน
ของภาครัฐ และปรับเปลี่ยนโครงสร�างการดําเนินงาน บริหารจัดการสื่อให�มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
ระบบบุคลากรท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมโทรทัศน� (Creative Industry) เช0นเดียวกับกรณีศึกษาของ
ต0างประเทศ อาทิ สถานีโทรทัศน� BBC ประเทศอังกฤษ ซ่ึงสามารถออกอากาศรายการบันเทิงได�รับ
ความนิยม (Rating) จากผู�ชมสูงสุด เช0น รายการ The Voices UK  และสามารถผลิตรายการออกมา
ตอบโจทย�ความหมายของคําว0า “ความม่ันคงของในชาติ” ได�อย0างแท�จริง ไม0ใช0เป�นความต�องการ
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เทียมในการเปลี่ยนผ0านฯทางเทคโนโลยีเท0านั้น แต0รูปแบบโครงสร�างการบริหารจัดการองค�กรยังเป�น
รูปแบบราชการเหมือนเดิม จึงควรพัฒนาเพ่ือให�เกิดประโยชน�จากการเปลี่ยนผ0านฯอย0างแท�จริง   
  3. แนวทางการพัฒนาสื่อมวลชนของประเทศไทย ยังไม0 เท0 าทันบริบทการพัฒนา
สื่อสารมวลชนโลก ป.จจุบันกระแสสื่อใหม0 (New Media) เข�ามาทําให�ตลาดสื่อสารมวลชนไม0นิยมการ
พัฒนาสื่อแบบขยายออก เนื่องจากสิ้นเปลืองค0าใช�จ0ายและทรัพยากรโดยเปล0าประโยชน� เนื่องจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม0เข�ามาแทนท่ีทําให�ข�อมูลไปถึงผู�ได�อย0างรวดเร็วโดยไม0ต�องเสียค0าใช�จ0ายในการผลิต 
(Product) เพ่ิมเติม 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยในมิติด�านการ
ท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม เพ่ือให�ทราบถึง (1) เอกลักษณ�แบรนด�ประเทศในฐานะ ผู�ส0งสาร 
(Sender) (2) การรับรู�ภาพลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยของนักท0องเท่ียวชาวต0างชาติในฐานะผู�รับสาร 
(Receiver) และนํามาซ่ึงคําตอบ (3) เพ่ือการพัฒนาเอกลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยด�านการท0องเท่ียว
เชิงสุขภาพและความงาม ดําเนินการวิจัยโดยใช�วิธีแบบผสม ท้ังวิจัยเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ�เชิง
ลึก และเชิงปริมาณคือการใช�แบบสอบถามซ่ึงได�คําตอบจากนักท0องเท่ียวชาวจีน (Chinese Tourist) 
และชาวอังกฤษ (สหราชอาณาจักร : UK Tourist) ความสําคัญของเอกลักษณ�แบรนด�ประเทศท่ี
ค�นพบยังเก่ียวข�องกับการมีบุคลิกภาพของแบรนด� (Brand Personality) ท่ีชัดเจนเก่ียวกับผู�รัก
สุขภาพ โดยผู�รับบริการจะได�รับความสุขท้ังร0ายกายและจิตใจ ผลสรุปการวิจัยพบเก่ียวกับแบรนด�
ประเทศไทยคือ เอกลักษณ�แบรนด�ไทยมีคุณค0าซ่ึงเป�นลักษณะท่ีจับต�องได�และจับต�องไม0ได� ด�านการ
ท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามของไทย ประกอบด�วย (1) คนไทย (Thai people) ท่ีมีจิตใจและมี
ความเป�นมืออาชีพในการบริการ (2) วัฒนธรรม (Culture) ซ่ึงประเทศไทยมีความเป�นวิถีไทย 
(Thainess) ลักษณะบุคลิกภาพของคนในประเทศ (3) การดึงดูดด�านการลงทุนจากต0างชาติ 
(Investment) ซ่ึงประเทศไทยมีความพร�อมท้ังจากการสนับสนุนจากภาครัฐและความพร�อมของ
ภาคเอกชน (4) รัฐบาล (Governance) รัฐบาลมีนโยบายให�การสนับสนุนด�านการท0องเท่ียวเชิง
สุขภาพและความงามอย0างเต็มท่ี (5) การส0งออก (Export) ประเทศไทยมีการส0งออกท้ังคนและสินค�า
โดยมีต�นกําเนิดมาจากประเทศไทย (Country of origin) และ (6) การท0องเท่ียว (Tourism) มีข�อดี
เด0นของประเทศไทยซ่ึงความหลากหลายท้ังเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแหล0งท0องเท่ียวและการบริการ
ด�านสุขภาพและความงาม 
คําสําคัญ: เอกลักษณ7แบรนด7ประเทศไทย/ การรับรู?ภาพลักษณ7แบรนด7ประเทศไทย/ แบรนด7
ประเทศ/การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 
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Abstract 

This research objective is to develop the Thai Brand Identity in the field of 
health and wellness tourism. This research is to study 1 ) Thai Brand Identity of the 
country (as a Sender) 2 )  Perception of Brand Image of the foreign tourist (as a 
Receiver); and 3) Development of Thai brand identity in health and wellness tourism. 
Research is conducted through mixed methods both in Qualitative Research and 
Quantitative Research. The result of the research found that 1) Chinese tourists pay 
attention to the physical value of “Functional Benefit”, such as the professionalism 
of personnel, the service and equipment standard 2) UK tourists pay attention to the 
mental value of “Emotional Benefit” intangible, such as the internal personality of 
the service provider willingness to understand others, being creative and innovative. 

Conclusions, the research contributions to develop the Thai brand 1 )  Thai 
brand identity: It means both tangible asset and intangible asset. Core value of Brand 
Positioning of Thailand in health and wellness tourism consists of: 1 . Thai people: 
who are mentally and professionally in Service. 2 .  Culture: that Thailand is a Thai 
Identity (Thainess) personality of Thai people.                3. Investment: attracting to 
Thailand which is supported by the government and the readiness of the private 
sector. 4. Governance: The government has many policies to support health wellness 
tourism. 5 .  Exports: Thailand has exports both human and health and wellness 
products; as the country of origin. And 6. Tourism: Thailand has rich with a variety of 
natural resources attractions, and varieties of health and wellness services. 
Key words: Thai Brand Identity/ Perception of Thai Brand Image/ Nation 
Branding / Health and Wellness Tourism 
บทนํา 

ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 
 แบรนด�ประเทศ หรือ Nation Branding นับเป�นต�นทุนสําคัญของแต0ละประเทศในการสร�าง
ให�ประเทศมีจุดยืนในเวทีโลก การสร�างแบรนด�มีส0วนเข�ามามีความเก่ียวข�องอย0างมากต0อระบบ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงวัดจากการเคลื่อนไหวจริงทางเศรษฐกิจ (Actual Flows) เช0น การค�าระหว0าง
ประเทศต0อ GDP (Gross Domestic Product), การลงทุนโดยตรงจากต0างประเทศต0อ GDP หรือ 
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย�ต0อ GDP เป�นต�น ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว0างประเทศท่ีมากข้ึน
นี้ทําให�ประเทศต0างๆ ต�องสร�างแบรนด� เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต0างประเทศ ดึงดูดนักลงทุน แรงงาน
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ท่ีมีฝ@มือ รวมท้ังเพ่ือดึงดูดนักท0องเท่ียวจากต0างประเทศเพ่ือสร�างรายได�และเพ่ือสร�างความสามารถใน
การแข0งขันให�กับสินค�าส0งออกของประเทศ (เอกสารเผยแพร0แผนยุทธศาสตร�การท0องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
พ.ศ. 2558 – 2562, สํานักงานปลัดกระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา) จากการสํารวจพบว0า 20 
ประเทศแรกท่ีมีมูลค0าการใช�จ0ายด�านการท0องเท่ียวเชิงสุขภาพสูงท่ีสุด  โดยหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย 
ซ่ึงอยู0ในอันดับท่ี 13 ของป@ 2556 มีค0าใช�จ0ายรวมกันคิดเป�นร�อยละ85 ของค0าใช�จ0ายนักท0องเท่ียวเชิง
สุขภาพท้ังหมดท่ัวโลกในป@ 2556 ประเทศส0วนใหญ0ท่ีอยู0ใน 20 อันดับแรกของโลกอยู0ในทวีปยุโรป
และอเมริกาเหนือ ในขณะท่ีตลาดของประเทศจีนและอินเดียก็มีการเติบโตข้ึนอย0างรวดเร็ว (วารสาร
รายงานภาวะเศรษฐกิจท0องเท่ียว ฉบับท่ี 3 เดือนมกราคม-มีนาคม 2559, สํานักงานปลัดกระทรวง
การท0องเท่ียวและกีฬา) ตามแนวคิดของ Simon Anholt (2007) ให�ความสําคัญกับการท0องเท่ียว ถือ
ว0าการท0องเท่ียวเป�น 1 ใน 6 ด�านหลักสําคัญของโครงสร�างเอกลักษณ�แบรนด�ประเทศ ดังนั้น “การ
ท0องเท่ียว” หากนับว0าการท0องเท่ียวเป�นแบรนด�ท่ีสําคัญของประเทศแล�วประเทศไทยถือว0าได�เปรียบ 
อย0างไรก็ดีมิติการท0องเท่ียวของไทยมีหลายประเภท การท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามของ
ประเทศไทยเป�นอีกหนึ่งประเภทท่ีอาจยังต�องการคําตอบว0าสามารถสร�างแบรนด�ชาติให�ได�เปรียบจริง
หรือไม0 แบรนด�ชาติด�านการท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามของประเทศไทยต�องมีการพัฒนาในจุด
ใดหรือไม0อย0างไร  การค�นหาคําตอบในการพัฒนาแบรนด�ประเทศจึงเป�นความท�าทายเพ่ือส0งเสริม
จุดเด0นและเอกลักษณ�ของแบรนด�ไทย รวมท้ังเป�นการส0งเสริมและกระตุ�นเศรษฐกิจตลาดท0องเท่ียว
ด�านสุขภาพและความงามของประเทศไทยท่ีเติบโตอย0างรวดเร็วเพ่ือให�เกิดความม่ันคง ม่ังคง และ
ยั่งยืน กับประเทศไทยมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค7 
 1.  เพ่ือศึกษาเอกลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยด�านการท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 
 2.  เพ่ือศึกษาการรับรู�ภาพลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยของนักท0องเท่ียวชาวต0างชาติท่ีเดินทาง

มาท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามในประเทศไทย 
3. เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาเอกลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยด�านการท0องเท่ียวเชิง

สุขภาพและความงาม 
วิธีการวิจัย 
การวิจัยแบบผสม (Mixed Method) คือ 

1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใช�การสัมภาษณ�เชิงลึก แบ0งเป�น 
(1)  ผู�บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน (2)  ผู�เป�นตัวแทนจากประกอบการด�านธุรกิจ
สุขภาพและความงาม (3)  นักวิชาการผู�เชี่ยวชาญด�านเอกลักษณ�และภาพลักษณ� (4)  ผู�ประกอบการ
ด�านธุรกิจสุขภาพและความงามโดยตรง (5)  นักท0องเท่ียวชาวต0างชาติ แบ0งเป�นนักท0องเท่ียวชาวจีน 
และนักท0องเท่ียวชาวอังกฤษ (นักท0องเท่ียวชาวสหราชอาณาจักร) 
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2.  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การเก็บข�อมูลจากการนําแบบสอบถาม
ถามแก0นักท0องเท่ียวชาวต0างชาติท่ีเดินทางเข�ามาท0องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงใช�เทคนิควิธีการสํารวจ
และเทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพ่ือหา
ความสัมพันธ�ของโครงสร�างของตัวแปร เนื่องจากสอดคล�องกับจํานวนนักท0องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ได�แก0 
(1)  นักท0องเท่ียวชาวจีน (China Tourist) ซ่ึงมีสถิติตัวเลขนักท0องเท่ียวท่ีเข�ามาท0องเท่ียวในประเทศ
ไทยเป�นอันดับ 1 ต้ังแต0ป@ พ.ศ. 2554 – 2558 และถือเป�นตัวแทนตลาดเอเชีย และ (2)  นักท0องเท่ียว
ชาวอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร (The United of Kingdom: UK Tourist) ซ่ึงมีสถิติตัวเลข
นักท0องเท่ียวติดอันดับ 7 ในป@ 2558 และติด 1 ใน 10 อันดับแรก ต้ังแต0 ป@ พ.ศ. 2554 – 2558 และ
ถือเป�นตัวแทนตลาดยุโรปและตลาดอเมริกา 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
ภาพท่ี 1 แก0นแท�ในองค�ประกอบขอตราสินค�า โดย David Akker 
 
  เอกลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยด�านการท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามในฐานะ       
แบรนด�ของประเทศ (Brand Positioning) ท่ีเป�น Brand DNA ตามแนวคิดของ D.Aaker (2011) คือ 
ลักษณะท่ีจับต?องไม�ได? (Intangible Assets) 
  ประวัติศาสตร�และเรื่องราวความมีมรดกของชาติท่ีสืบทอดต0อกันมาโดยมีความเป�นด้ังเดิม 
(Country of Original) /บุคลิกของ “คนไทย” ความอ0อนโยน มีรอยยิ้ม ร0าเริงสดใส จริงใจ 
เอ้ือเฟ¶¡อเผื่อแผ0 สุภาพ สนุกสนาน ตลกเฮฮา /การถ0ายทอดเอกลักษณ�ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยจาก
บรรพบุรุษสู0ลูกหลาน /ภูมิป.ญญาไทย เช0น การนวดแผนไทย แผนโบราณ  
ลักษณะท่ีจับต?องได? (Tangible Assets) 
 แหล0งท่ี ต้ังภู มิศาสตร�ของประเทศไทย สร�างให�ประเทศไทยหยั่ งรากลึกในภู มิภาค /
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย อาทิ ภูเขา ป�าไม� ทะเล ชายหาด เกาะแก0งต0างๆ /การรับวัฒนธรรม
ท่ีแตกต0างเข�ามาผสมผสานในวัฒนธรรมไทยจนกลายเป�นส0วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมไทย เช0น 
อาหาร เครื่องด่ืม /ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ไม0ว0าจะเป�น ศิลปะการนวด เครื่องแต0งกาย /
ความหลากหลายของสินค�าและบริการด�านสุขภาพและความงามท่ีมีบริการต้ังแต0ศรีษะจรดปลายเท�า 
ลักษณะความเป,นจิตวิญญาณ 
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 ความเป�นเอกลักษณ�ประจําชาติเฉพาะตนท่ีโดดเด0น ความเป�นไทย (Thainess) และความเป�น 
คนไทย (Thai people) ท่ีไม0มีท่ีใดในโลกเลียนแบบได� /การบริการด�วยจิตใจ วิญญาณ (Service 
mind) ด�วยจิต ของคนไทย มีความเป�นผู�ยินดีและเต็มใจให�บริการ มี Hospitality  
ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเหมือนและต�างกันคือ 

1. นักท0องเท่ียวชาวจีนและนักท0องเท่ียวชาวอังกฤษมีการรับรู�ภาพลักษณ�แบรนด�
ประเทศด�านการท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามด�านท่ีคล�ายคลึงกัน คือด�านคุณค0าทางวัฒนธรรม 
และ คุณค0าทางจิตใจ เพราะข�อมูลยืนยันตรงกันกับวิจัยเชิงคุณภาพท่ีให�คุณค0าความสําคัญของ
เอกลักษณ�แบรนด�ไทย ท่ีกล0าวถึงจุดยืนของแบรนด�ประเทศ (Brand Positioning) (1) ความเป�นไทย/ 
วิถีไทย (Thainess) (2) คนไทย (Thai people) (3) การมีความเต็มใจบริการ (Service mind) (4) 
ประวัติศาสตร�เรื่องราวของชาติ (5) ภูมิป.ญญาไทย (6) การถ0ายทอดสืบสานวัฒธรรมไทย (7) การรับ
เอาวัฒนธรรมอ่ืนมาผสม (8) ความได� เปรียบเรื่องท่ี ต้ังภู มิศาสตร�  (9) ความได� เปรียบเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติด�านการท0องเท่ียว (10) ความได�เปรียบเรื่องของการบริการท่ีหลากหลายครบ
วงจร 

2. นักท0องเท่ียวชาวจีนมีการรับรู�ภาพลักษณ�แบรนด�ประเทศด�านการท0องเท่ียวเชิง
สุขภาพและความงามด�านท่ีเน�นต0างกันกับนักท0องเท่ียวชาวอังกฤษ ซ่ึงเป�นจุดเน�นของนักท0องเท่ียว
ชาวจีนให�ความสําคัญคือด�านคุณค0าทางประโยชน� และด�านบุคลิกภาพ เพราะข�อมูลยืนยันตรงกันกับ
วิจัยเชิงคุณภาพท่ีให�คุณค0าความสําคัญของเอกลักษณ�แบรนด�ไทย ท่ีกล0าวถึงบุคลิกภาพของ     แบ
รนด�ประเทศ (Brand Personality) (1) การมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญเชี่ยวชาญเป�นมืออาชีพ (2) 
การมีมาตรฐานในระดับสากล (3) การมีอุปกรณ�ท่ีได�มาตราฐาน (4) ความทันสมัยของเทคโนโลยี (5) 
การมีความคิดสร�างสรรค�/ นวัตกรรมใหม0ๆ (Culture economy) (6) ความรวดเร็วของการบริการ 

3. นักท0องเท่ียวชาวอังกฤษมีการรับรู�ภาพลักษณ�แบรนด�ประเทศด�านการท0องเท่ียวเชิง
สุขภาพและความงามด�านท่ีเน�นต0างกันกับนักท0องเท่ียวชาวจีน ซ่ึงเป�นจุดเน�นของนักท0องเท่ียวชาว
อังกฤษให�ความสําคัญคือด�านคุณค0าทางใจ และด�านบุคลิกภาพ เพราะข�อมูลยืนยันตรงกันกับวิจัยเชิง
คุณภาพท่ีให�คุณค0าความสําคัญของเอกลักษณ�แบรนด�ไทย ท่ีกล0าวถึงบุคลิกภาพของแบรนด�ประเทศ 
(Brand Personality) (1) รอยยิ้ม ความเป�นมิตร การเข�าใจผู�อ่ืน บุคลิกภาพท่ีดีของคนไทยในการ
บริการ(2) ความเป�นคนไทย จากบุคลิกภาพและทัศนคติท่ีพบ อาทิ ความสนุกสนาน เฮฮา ความโร
แมนติก (3) ความคุ�มค0าเงิน ความคุ�มค0าเวลา (4) การบริการสปาไทย และความหลากหลายของการ
บริการด�านการท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 
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สรุปและข?อเสนอแนะ 

 
ภาพท่ี 2 Nation Brand Hexagon ท่ีมา:  http://nation-brands.gfk.com/ (online 30 เมษายน 
2560) 
สรุปผลการวิจัย 

1 ด?านประชากรในประเทศ (People) ความสามารถ/คุณภาพของประชาชนในประเทศ 
สําหรับประเทศไทยมีเอกลักษณ�ท่ีโดดเด0นท่ีอยู0ในตัว “คนไทย” เป�นสิ่งท่ีทําให�แบรนด�ประเทศประสบ
ความสําเร็จอย0างไรก็ตามสิ่งท่ีต�องคํานึงถึงสําหรับภาพลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยด�านประชากร คือ    
(1) คนไทย” (Thainess) บุคลิกของความเป�นคนไทย เป�นสิ่งท่ีสร�างคุณค0าและถือเป�นความแข็งแกร0ง
โดดเด0นให�กับแบรนด�ประเทศ และเป�นสิ่งท่ีต0างชาติท่ัวโลกยกย0อง (2) การถ0ายทอดวิธีการ ภูมิป.ญญา
ไทย (Thai wisdom) (3)  การบริหารจัดการกระบวนการ องค�ความรู� (Know - How) ต0างๆ (4) การ
พัฒนาคนให�มีความรู�จริงในวิชาชีพมีความเป�น (Professional Skill) ในด�านสุขภาพและความงาม (5)  
การพัฒนาคนให�มีความรู�ความสามารถในการบริการให�มีมาตรฐานสากลระดับโลก (International 
Standard) (6)  การพัฒนาภาษาอังกฤษให�สามารถใช�งานได�จริง (English Skill) 
 2. ด?านวัฒนธรรมและมรดก (Culture and Heritage) เป�นมรดกท่ีถูกสืบทอดกันมาของ
แต0ละประเทศ ซ่ึงอาจถูกถ0ายทอดต0อในรูปแบบของสื่อต0างๆ สิ่งท่ีต�องคํานึงถึงเอกลักษณ�แบรนด�
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ประเทศไทยด�านวัฒนธรรม คือ (1) การนําเอกลักษณ�ไทย (Thai identity) สร�างมูลค0าเพ่ิม (Value 
added) ท้ังจากประวัติศาสตร�ชาติ/ เรื่องราว (Story) หรือจากการนําวัฒนธรรมมาสร�างมูลค0าเพ่ิม 
(Culture Economy) ไม0ว0าจะเป�นการนวดไทยในแบบต0างๆ ท่ีมีประวัติเรื่องแหล0งท่ีมาท่ีมีคุณค0าของ
วัตถุดิบ (2) การบริการด�วยจิตวิญญาณของไทย (Service mind) ความเป�นประเทศไทยมาพร�อมกับ 
Land of Smail สร�างชื่อเสียงให�กับประเทศไทยเป�นท่ีรู�จัก สิ่งท่ีสําคัญคือคําว0า “ใจ” ได�สะท�อนตัวตน
ของคนไทย ใจสัมผัส เป�นจิตวิญญาณความเป�นไทย (3) การผสมกลมกลืนได�ดีของวัฒนาธรรมแบบ
ด้ังเดิมและวัฒนธรรมใหม0  (The harmonious blend of traditional and the new modern 
style) (4) การรับวัฒนธรรมข�ามชาติ (Culture Hybridization) เข�ามาและมาปรับประยุกต�ให�เข�ากับ
ความเป�นไทย Creative Economy เช0น การรับเอาการแพทย�แบบอายุรเวทมาปรับให�เข�ากับวิถีของ
ไทย (ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศให�เป�นศูนย�กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ. 2560 
– 2569, กรมสนับสนุนสุขภาพบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) การรับเอาต0างชาติเข�ามา
ผสมผสานกับวัตถุดิบพ้ืนบ�านของไทย หรือแพทย�แผนตะวันออกบวกแพทย�แผนตะวันตก เพราะ
ตะวันออกเน�นการป�องกันส0วนตะวันตกเน�นการรักษา 
 3. ด?านการดึงดูดและความน�าสนใจในการลงทุน (Investment and Immigration) 
ความน0าสนใจของประเทศนั้นๆ ในแง0ของการดําเนินธุรกิจ (1)  การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือท่ี
ทันสมัย (High technology) สปาเครือข0าย หรือ Chain Spa ท่ีมีชื่อเสียงหลายแห0งของโลกก็เข�ามา
ลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทย (2) ความสนใจลงทุนของนักธุรกิจต0างชาติ ในแบบร0วมหุ�นกับนักธุรกิจ
ไทย (Business Partnership) อาทิ เป�ดโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการร0วมกัน หรือสถานศึกษา 
(Academy) เฉพาะทางเรื่องสุขภาพและความงาม ในการผลิตคนออกสู0ตลาดแรงงานระดับฝ@มือ
คุณภาพ (3) ความทันสมัยเก่ียวกับระบบดิจิทัล (Digital devices) การติดต้ังอุปกรณ� การเชื่อมต0อเข�า
กับระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรเพ่ือรองรับการใช�งานของนักท0องเท่ียว  
 4. ด?านการบริหารจัดการงานภาครัฐ (Governance) ความสามารถในการบริหารงานของ 
รัฐบาล ต�องคํานึงถึงสําหรับภาพลักษณ�แบรนด�ประเทศด�านการบริหารจัดการงานภาครัฐ คือ (1) 
นโยบายการประกาศให� Medical และ Wellness เป�นวาระแห0งชาติ (2) นโยบายความม่ันคง 
แห0งชาติ รัฐบาลกําหนดนโยบายในการสร�างความเชื่อม่ันและความปลอดภัย การสร�างความเชื่อม่ัน
ให�กับนักท0องเท่ียว การไม0หลอกลวงกัน ทําให�นักท0องเท่ียวเชื่อม่ันในคนไทยมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย� 
รวมถึงการพัฒนาสินค�าและบริการด�านการท0องเท่ียวให�มีคุณภาพและปลอดภัย สร�างภาพลักษณ�ท่ีดี
ให�กับปะเทศ การพัฒนามาตรฐานสินค�าและการให�บริการให�สามารถแข0งขันได�อย0างยั่งยืน (3) 
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) “เป�นความมุ0งม่ันของรัฐบาลท่ีต�องการปรับเปลี่ยน
โครงสร�างเศรษฐกิจไปสู0 “Valued Base Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม” 
เป�นการขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู0การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิด
สร�างสรรค� และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู0การเน�นภาคบริการมากข้ึน  
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  5. ด?านความสามารถทางการส�งออก (Exports) ภาพลักษณ�ของสินค�าหรือบริการของแต0
ละประเทศ เพ่ือนําเสนอสู0สายตาผู�บริโภคประเทศอ่ืนๆ เช0น ในรูปแบบ Country-of-origin สิ่งท่ีต�อง
คํานึงถึงสําหรับภาพลักษณ�แบรนด�ประเทศไทยด�านความสามารถด�านการส0ง ออก คือต�องใช�วิถีไทย
เป�นตัวนํา เป�นจุดขายและใช�เป�นการโปรโมท (1) การพัฒนา “คนไทย” ให�มีฝ@มือในระดับมืออาชีพ 
(Professional skill) ให�มีศักยภาพในการทํางานด�านสุขภาพและความงาม และสามารถเดินทางไป
ทํางานในต0างประเทศได�เพ่ิมข้ึน (2)  การพัฒนาผลิตภัณฑ�เก่ียวกับธุรกิจเชิงสุขภาพและความงาม ให�
มีมาตรฐานสากล (International Standard) ซ่ึงประเทศไทยยังสามารถมีโอกาสต0อยอดได�อีกมาก  
 6.  ด?านการท�องเท่ียว (Tourism) ความน0าสนใจและดึงดูดของสถานท่ีท0องเท่ียว และ
ประเภทของการท0องเท่ียวต0างๆ เพ่ือดึงดูดนักท0องเท่ียวจากท่ัวโลก สิ่งท่ีต�องสําหรับภาพลักษณ�แบ
รนด�ประเทศไทยด�านการท0องเท่ียว คือ (1)  ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและแหล0ง
ท0 อ ง เ ท่ี ย ว ข อ งป ร ะ เท ศ  (Rich natural resources) โด ย ป ร ะ เท ศ ต� อ ง มี ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental protection) สร�างความสมดุล การกําจัดขยะ การบริหาร
จัดการให�ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน (2)  ความหลากหลายของประเภทการท0องเท่ียวเชิง
สุ ขภ าพและความงาม (Varieties of Health and Wellness products) โดยคิดสร�างสรรค�
นวัตกรรม (Creative Innovation) เรื่องของโปรแกรมและผลิตภัณฑ�ใหม0ๆ (3)  การจัดต้ังหรือ
มอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบโดยตรง (Responsible Person: RP) เพ่ือดูแลเรื่องการท0องเท่ียวเชิง
สุขภาพและความงามของประเทศโดยเฉพาะ (4)  การสร�างความเชื่อม่ันความปลอดภัยให�กับคนท่ัว
โลก (Building confident and safety) สําหรับการมาท0องเท่ียวในประเทศและการเข�ารับบริการ
ด�านสุขภาพและความงาม 
ข?อเสนอแนะ 

1) การวิจัยครั้งนี้เลือกสํารวจโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีสนามบินแห0งชาติคือ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ และสนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ประเทศไทยมีการเป�ดด0านเพ่ือให�ชาวต0างชาติผ0าน
เข�าเมืองหรือเดินทางเข�าสู0ประเทศไทยหลายช0องทาง โดยเฉพาะด0านสํานักงานตรวจคนเข�าเมืองท่ีติด
กับประเทศเพ่ือนบ�านในประเทศแถบอาเซียนท่ีสามารถขยายพ้ืนท่ีในการวิจัยในอนาคต 

2)  การสร�างองค�ความรู� และการพัฒนาองค�ความรู�ด�านเอกลักษณ�ท่ีมีไม0ใช0เฉพาะเพียงด�าน
การท0องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงามเ แต0สามารถต0อยอดการพัฒนาศักยภาพแบรนด�ไทยให�โดดเด0น
ในเวทีระดับโลกในประเด็นด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติม 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา 1) กลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือส0งเสริมรายการ
ข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 และ 2) มุมมองของผู�ชมรายการ
ข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ต นิวส� ทรูวิชั่น 693 โดยใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บ
ข�อมูลจากการสัมภาษณ� กลุ0มผู�บริหารของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 จํานวน 2 คน และผู�ชม
รายการข0าวกีฬาช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 จํานวน 6 คน ผลการวิจัยพบว0า 1) ช0องสยาม
สปอร�ตนิวส�ทรูวิชั่น 693 ใช�สื่อในเครือของสยามสปอร�ตเป�นหลัก ได�แก0 หนังสือพิมพ� นิตยสาร เว็บ
ไซด� และสื่อเคลื่อนท่ี รวมถึงการใช�กลยุทธ�นําบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในวงการผู�ประกาศข0าวกีฬาและผู�
ดําเนินรายการกีฬา เพ่ือดึงความสนใจจากผู�ชมควบคู0กับผู�ประกาศข0าวกีฬาและผู�ดําเนินรายการกีฬา
รุ0นใหม0ของสยามสปอร�ต และ 2) ผลการศึกษาด�านมุมมองของผู�ชม พบว0า ผู�ชมส0วนใหญ0ชื่นชอบ
ลักษณะการนําเสนอรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 ท่ี
สามารถรับชมได�ตลอด 24 ชั่วโมง แต0ผู�ชมไม0ประทับใจเรื่องความเป�นมืออาชีพของผู�ประกาศข0าวและ
ผู�ดําเนินรายการหน�าใหม0ท่ียังขาดประสบการณ�และยังทําได�ไม0ดีพอ  
คําสําคัญ ข0าวกีฬา รายการกีฬา กลยุทธ�การสื่อสารการตลาด  

Abstract 
The research had two objectives 1)  to study marketing communications 

strategy in promoting news and sports programs of Siam Sports News Channel, True 
Visions 693, and 2)  to examine the perspectives of audiences viewing news and 
sports programs of Siam Sports News Channel, True Visions 693.   The study was 
qualitative, using in-depth interviews with two executives of Siam Sports News 
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Channel, True Visions 693, and six viewers of sports news of Siam Sports News 
Channel, True Visions 693.   

The results showed that the channel chose to apply various media mainly in 
the Siam Sport affiliations such as newspapers, magazines, websites, and mobile 
media.  Besides, the channel employed well-known hosts and moderators to attract 
viewers’  interest.   These famous announcers worked along with new-generation 
broadcasters of Siam Sport in order to reduce costs and introduce new-face staff to 
television.  Furthermore, most viewers favored news and sports programs of Siam 
Sports News Channel, True Visions 693 since the programs contained a wide range of 
issues and could be viewed 24 hours a day.  However, viewers wanted the station to 
improve the professionalism of the rookie anchors who lacked experience and could 
not report news very well. 
Key Words Sports News, Sports Programs, Marketing Communications Strategy to 
Promote 
 
บทนํา 
 
ความเป,นมาและความสําคัญของป2ญหา 
 ป.จจุบันสื่อกีฬากําลังเป�นท่ีสนใจอย0างแพร0หลายของผู�ชม เนื่องจากกระแสความสําเร็จและ
การพัฒนาอย0างต0อเนื่องของวงการกีฬาไทย ทําให�ผู�ชมเกิดการต่ืนตัวและหันมาสนใจข0าวกีฬากันมาก
ข้ึน ขณะเดียวกันการพัฒนาด�านเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเปลี่ยนจากสถานีโทรทัศน�พ้ืนฐาน (Free TV) 
เป�นสถานีโทรทัศน�ในระบบดิจิทัล (Digital TV) ท่ีมีความคมชัดและความละเอียดของภาพท่ีสูงกว0า 
รวมถึงสถานีบอกรับสมาชิก (Cable TV) ท่ีกําลังขยายตัวอย0างต0อเนื่องในขณะนี้ ทําให�ผู�ชมได�
ประโยชน�จากตัวเลือกช0องสถานีท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น การแข0งขันของรายการกีฬาทางโทรทัศน�ท้ังการ
นําเสนอข0าวกีฬาและรายการกีฬาต0าง ๆ จึงมีความเข�มข�นตามไปด�วย ส0งผลให�ผู�ผลิตจําเป�นต�องปรับ
นโยบาย รูปแบบการนําเสนอข0าวกีฬาหรือรายการกีฬาต0าง ๆ รวมกลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือ
ขยายฐานผู�ชมให�หันมาสนใจสถานีของตนเองให�มากยิ่งข้ึน (อธิเดช สินธาชีวะ, 2550) 
 ข0าวกีฬา คือ รายการท่ีนําเสนอเก่ียวกับการแข0งขันกีฬาต0างๆ อาทิ ฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเลย�บอล กรีฑา กอล�ฟ เทนนิส มวย และแบดมินตัน เป�นต�น โดยข0าวกีฬาจะมีลักษณะเบาสมอง
ไม0เน�นเนื้อหาสาระกับผู�ชมมากนัก (ประภาส นวลเนตร, 2553) ในอดีตข0าวกีฬายังไม0เป�นท่ีสนใจของ
กลุ0มผู�ชม เพราะเนื้อหาและระยะเวลาในการนําเสนอค0อนข�างจํากัด แต0ป.จจุบันข0าวกีฬาเริ่มได�รับ
ความนิยมมากข้ึน จากการกระแสความสําเร็จของนักกีฬาไทย ซ่ึงหลายคนประสบความสําเร็จจาก
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การเล0นกีฬาอาชีพ เช0น ข0าวของ พิมศิริ ศิริแก�ว (น�องแต�ว) นักยกหนักสาวทีมชาติไทย วัย 22 ป@ ท่ี
คว�าเหรียญเงินจากกีฬาโอลิมป�ก 2012 ลอนดอนเกมส� ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปลี่ยนชีวิต
จากเด็กสาวธรรมดาให�กลายเป�นบุคคลท่ีมีชื่อเสียง และกลายเป�นแรงบันดาลใจให�กับเยาวชนในรุ0นต0อ 
ๆ ไป (“ผ0าชีวิต น�องแต�ว ฮีโร0โอลิมป�ก”, 2555)      
 กระแสความนิยมเริ่มกีฬาท่ีมากข้ึน ทําให�ผู�ชมหันมาให�ความสนใจกับข0าวกีฬามากข้ึน  
จึงทําให�วงการสื่อกีฬาทางโทรทัศน�มีการแข0งขันท่ีสูงข้ึนตามไปด�วย ซ่ึงนอกจากจะขยายเวลาในช0วง
ข0าวกีฬาให�ยาวปกติแล�ว ยังมีช0องข0าวกีฬาโดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนใหม0มากมาย เพ่ือรองรับความต�องการ
ของผู�ชม  
 สําหรับ ข0าวกีฬาช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 เป�นสถานีท่ีนําเสนอข0าวสารความ
เคลื่อนไหวเรื่องกีฬาตลอด 24 ชั่วโมง เน�นการนําเสนอข0าวกีฬาท่ีรวดเร็ว ฉับไว และถูกต�อง ส0วน
รายการกีฬาจะเป�นส0วนเสริมเพ่ือเสนอมุมมองและรายละเอียดปลีกย0อยเก่ียวกับกีฬาท่ีน0าสนใจ 
รองรับความหลากหลายของกลุ0มผู�ชมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 การนําเสนอข0าวกีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 จะแบ0งสัดส0วนเป�นข0าวกีฬา
ต0างประเทศ (60 เปอร�เซนต�) และข0าวกีฬาในประเทศ (40 เปอร�เซนต�) หรืออาจมีการปรับตาม
เหตุการณ�และความสําคัญของข0าวตามการตัดสินใจของผู�อํานวยการสถานี และกองบรรณาธิการ 
นอกจากนี้จะมีสกู�ปพิเศษแทรกในรายการข0าวเพ่ือเพ่ิมมิติการนําเสนอ ความสนใจ และเกร็ดข�อมูล
ต0าง ๆ แทรกไว�อีกด�วย โดยจุดท่ีน0าสนใจในรายการข0าวของช0องสยามสปอร�ต นิวส� ทรูวิชั่น 693 คือ 
การรายงานท่ีความรวดเร็วของเหตุการณ�ข0าวกีฬาท่ีสดใหม0และสําคัญซ่ึงนําเสนอแทรกได�ตลอดเวลา 
ตามนโยบายของผู�บริหารสถานี ส0วนรายการกีฬาจะเน�นรูปแบบปกิณกะ หรือรายการวาไรต้ี เพ่ือ
ความบันเทิง โดยมีรูปแบบการนําเสนอสอดคล�องกับแวดวงกีฬาท่ีหลากหลาย เช0น รายการแฟนซ0า
กีฬามันส� นําเสนอพูดคุยข0าวสารเก่ียวกับวงการกีฬา ออกอากาศทุกวันเสาร� เวลา 22.00 น. – 22.30 
น. หรือ รายการเคาะบอลเมืองผู�ดี นําเสนอข0าวสารเก่ียวกับฟุตบอลพรีเมียร�ลีก อังกฤษ โดยคอลัม
นิตส�จากสยามสปอร�ต ออกอากาศทุกวันจันทร� ถึง วันศุกร� เวลา 03.00 น. – 03.30 น. เป�นต�น  
 อย0างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ�ผู�อํานวยการสถานีโทรทัศน�ช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 
693 ในเบ้ืองต�น พบว0า แม�ช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 จะนําเสนอข0าวและรายการกีฬาต0าง ๆ
ได�ครอบคลุมด�วยระยะเวลาท่ียาวกว0า แต0กลับยังไม0เป�นท่ีรู�จักของผู�ชมมากนัก เม่ือเทียบกับสถานียอด
นิยมอย0าง สถานีวิทยุโทรทัศน�ไทยทีวีสีช0อง 3 และสถานีวิทยุโทรทัศน�สีกองทัพบกช0อง 7 ดังนั้น
ผู�บริหารสถานีจึงคิดปรับกลยุทธ�การนําเสนอและการสื่อสารการตลาด เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายในการ
ทําให�ช0องเป�นท่ีรู�จักและได�รับความนิยมจากผู�ชมมากข้ึน (โอฬาร เชื้อบาง, การสื่อสารส0วนบุคคล, 28 
สิงหาคม 2558)  
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 จากกรณีดังกล0าวทําให�ผู�วิจัยต�องการศึกษากลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือส0งเสริมรายการ
ข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 และอยากทราบว0าผู�ชมมีมุมมองต0อ
การนําเสนอข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 อย0างไร 
 
วัตถุประสงค7ในการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษากลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือส0งเสริมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬาของ
ช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 
  2. เพ่ือศึกษามุมมองของผู�ชมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ต นิวส� 
ทรูวิชั่น 693 
 
วิธีการวิจัย 
  ใช�การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยวิธีการ
สัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู�วิจัยได�แบ0งผู�ให�สัมภาษณ�ออกเป�น 2 กลุ0ม คือ 1)  
กลุ0มผู�บริหารของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 ได�แก0 นาย โอฬาร เชื้อบาง ผู�อํานวยการช0อง
สยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น ทรูวิชั่น 693 และนายณัฐพล ดํารงโรจน�วัฒนา ผู�อํานวยการฝ�ายข0าวกีฬา
และรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 2) ผู�ชมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬา
ช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 จํานวน 6 คน รวมถึงวิธีการสังเกตแบบมีส0วนร0วม (Participant 
Observation) เนื่องจากผู�ศึกษาปฏิบัติงานผู�สื่อข0าวฝ�ายต0างประเทศปฏิบัติงานเก่ียวข�องกับการทํา
ข0าวกีฬาและรายการกีฬา  
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ผู�วิจัยใช�ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสรุปผลและอภิปราย โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-

Depth Interviews) ผู�อํานวยการช0องสยามสปอร�ตนิวส�และผู�ชมช0องสยามสปอร�ตนิวส� โดยมีประเด็น

ดังนี้ กลยุทธ�การสื่อสารการตลาดผ0านช0องทางการประชาสัมพันธ�และโฆษณาผ0านสื่อในเครือจากการ

สัมภาษณ�ผู�อํานวยการช0องสยามสปอร�ตนิวส� สามารถสรุปได�ว0า ผู�บริหารได�กําหนด กลยุทธ�ไว�ดังนี้  

1) ด�านนโยบายในการสร�างเอกลักษณ�ของสถานี ทําการตลาดเชิงรุกเป�นผู�นําความนิยมเรื่องการสร�าง

สถานีกีฬา โดยยกจุดเด0นเรื่องการนําเสนอข0าวกีฬาและเนื้อหาสาระกีฬาตลอด 24 ชั่วโมง ผ0านการ

นําเสนอของเน�นพิธีกร ผู�ประกาศชื่อดัง ควบคู0กับพิธีกรผู�ประกาศรุ0นใหม0 โดยเน�นการนําเสนอใน

รวดเร็วหลากหลาย ครอบคลุม พร�อมท้ังส0งเสริมกิจกรรมพิเศษ เพ่ือสร�างความสัมพันธ�กับคนดู  
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2) กลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือส0งเสริมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬาแบบผสมผสานด�วยการ

ใช�เครื่องมือโฆษณาผ0านสื่อในเครือสยามกีฬาเป�นหลัก (หนังสือพิมพ�สยามกีฬา หนังสือพิมพ�สตาร�ซอค

เกอร� นิตยสารสตาร�ซอคเกอร� เว็บไซต�สยามสปอร�ต วิทยุ และโฆษณาผ0านรถข0าวเป�นสื่อเคลื่อนท่ี) 

เพ่ือเป�นการนําร0องและทดลองดูผลตอบรับจากผู�ชม อีกท้ังยังเป�นการการลงทุนเพ่ือประหยัดต0อการ

ว0าจ�างเอเจนซ่ีโฆษณา เป�นกลยุทธ�เลือกใช�เครื่องมือจากสื่อในเครือมาใช�ให�เกิดประโยชน� และคุ�มค0า

กับลงทุนพัฒนาธุรกิจ ส0วนในอนาคตมีแผนจะซ้ือคอนเทนต�และลิขสิทธิ์กีฬาจากต0างประเทศเข�ามา

เพ่ือขยายฐานผู�ชมเพ่ิมและต0อยอดธุรกิจ 

 ส0วนเหตุผลในการใช�กลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือส0งเสริมรายการข0าวกีฬาและรายการ
กีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 คือ ผู�บริหารต�องการให�นําเสนอช0องสยามสปอร�ตนิวส� 
ให�เป�นท่ีรู�จักในวงกว�างและต�องการให�นําเสนอข0าวกีฬารูปแบบใหม0คือ การนําเสนอตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือตอบสนองความต�องการของคนดูท่ีชื่นชอบกีฬา เนื่องจากป.จจุบันรายการข0าวกีฬาและรายการ
กีฬาของสถานีต0าง ๆ จะมีระยะเวลาในการเสนอน�อย ทําให�ผู�ชมไม0สามารถรับรู�สาระข0าวสารกีฬา 
ได�เต็มท่ี  

 ส0วนท่ี 2 ผลวิจัยเก่ียวกับมุมมองของผู�ชมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยาม
สปอร�ต นิวส� ทรูวิชั่น 693 มีประเด็นดังนี้ ผู�ชมส0วนใหญ0ติดตามรายการข0าวและรายการกีฬาของช0อง
สยามสปอร�ตนิวส� เพราะ รู�จักผ0านโฆษณาสื่อในเครือสยามกีฬา (หนังสือพิมพ�สยามกีฬา หนังสือพิมพ�
สตาร�ซอคเกอร� นิตยสารสตาร�ซอคเกอร� เว็บไซต�สยามสปอร�ต วิทยุ และโฆษณาผ0านรถข0าวเป�นสื่อ
เคลื่อนท่ี) ซ่ึงผู�ชมประทับใจรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� จากเนื้อหา
และความหลากหลายในการนําเสนอชนิดกีฬาท่ีครอบคลุมกว0าช0องอ่ืน ๆ ท้ัง ฟุตบอล เทนนิส บาส
เก็ตบอล กอล�ฟ กรีฑา มอเตอร�สปอร�ต เป�นต�น อีกท้ังผู�ชมยังประทับใจระยะเวลาในการนําเสนอข0าว
กีฬาท่ียาวนานกว0าช0องอ่ืน ๆ เช0นเดียวกับรายการกีฬาท่ีถูกนําเสนอผ0านคอลัมนิสต�ผู�เชี่ยวชาญด�วย
วิธีการดําเนินรายการท่ีสนุกสนานและเป�นกันเอง 

 อย0างไรก็ตาม พบป.ญหาเรื่องความเป�นมืออาชีพของของผู�ประกาศและผู�ดําเนินรายการหน�า
ใหม0 ซ่ึงผู�ชมไม0ประทับใจเพราะบางคนยังขาดประสบการณ�และแก�ไขป.ญหาระหว0างออกอากาศได�ไม0
ถูกวิธี  
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สรุปและข?อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัยโดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผู�อํานวยการช0องสยาม
สปอร�ตนิวส�และผู�ชมช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 โดยมีประเด็นคําถามตามวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนด แบ0งเป�น 2 ส0วน 

 ส0วนท่ี 1 การศึกษากลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือส0งเสริมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬา
ของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 ผลการวิจัยพบว0า ช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 
กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจเชิงรุกจากการริเริ่มสร�างสถานีกีฬา 24 ชั่วโมง เพ่ือเป�นทางเลือกใหม0
ของผู�ชมท่ีชื่นชอบกีฬา ซ่ึงขยายตัวมากข้ึนในป.จจุบัน สอดคล�องกับแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ
โทรทัศน�ของ ณัฐฐ�วัฒน� สุทธิโยธิน (2552) ในประเด็นเรื่องการแสวงหากําไรให�ธุรกิจโทรทัศน�ให�
ประสบผลสําเร็จ ด�วยการใช�กลยุทธ�การตลาดเชิงรุกและเป�นผู�นําแนวโน�มความนิยม (Trend Setter) 
เบิกร0องสร�างสถานีกีฬาโทรทัศน�ท่ีเสนอข0าวสารกีฬาและนําเสนอรายการเก่ียวกับกีฬาตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือเป�นผู�นําในธุรกิจสถานีโทรทัศน�กีฬา เช0นเดียวกับนโยบายการจ�างผู�ประกาศข0าวกีฬาและผู�
ดําเนินรายการกีฬาชื่อดังมาใช�เพ่ือทําให�สถานีดูน0าเชื่อถือ ส0วนกลยุทธ�การสื่อสารการตลาดเพ่ือ
ส0งเสริมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬา พบว0า ช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 ใช�กลยุทธ�การ
สื่อสารผ0านสื่อท่ีหลากหลายในเครือสยามกีฬา ได�แก0 สื่อสิ่งพิมพ� (หนังสือพิมพ� นิตยสาร) ท่ีมีฐาน
ลูกค�าเป�นจํานวนมากในประเทศเป�นช0องทางในการโฆษณาไปยังภูมิภาคต0าง ๆ รวมถึง สื่อออนไลน�ท่ี
สามารถเข�าถึงได�ง0ายกับกลุ0มคนรุ0นใหม0 วิทยุ ท่ีสามารถเข�าถึงกลุ0มเป�าหมายได�กว�าง และสื่อเคลื่อนท่ี 
(ยานพาหนะของบริษัท) เป�นช0องทางในการส0งเสริมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยาม
สปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดกลยุทธ�การสื่อสารการตลาดของ เสรี วงษ�มณฑา 
(2547) ในประเด็นท่ีว0า ช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 ใช�กระบวนการสื่อสารให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของผู�ชม โดยเลือกใช�เครื่องมือการตลาดท่ีหลากหลาย ได�แก0 สื่อสิ่งพิมพ� เช0น 
หนังสือพิมพ�สยามกีฬา หนังสือพิมพ�สตาร�ซอคเกอร� นิตยสารสตาร�ซอคเกอร� สื่อโซเซ่ียลมีเดีย 
(เฟสบุ�ค ทวิตเตอร�) วิทยุ และเว็บไซต�สยามสปอร�ต www.siamsport.co.th เพ่ือให�ผู�ชมสนใจและ
ติดตามรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬามากข้ึน 

 ส0วนท่ี 2 การศึกษามุมมองของผู�ชมรายการข0าวกีฬาและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ต 
นิวส� ทรูวิชั่น 693 ผลการวิจัยพบว0า ผู�ชมเลือกชมรายการของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 
เพราะ ชื่นชอบการนําเสนอข0าวประเภทกีฬาท่ีรวดเร็วและหลากหลายกว0าช0องอ่ืน ๆ รวมถึงยังชื่นชอบ
บุคลากร (คอลัมนิสต�) ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ จารุพร เกิดสมบุญ (2552) เรื่องป.จจัยท่ีมีผลต0อ
การเป�ดรับชมรายการข0าวโทรทัศน�ภาคเช�าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในประเด็นท่ีว0า ผู�ชม
ช0องสยามสปอร�ตนิวส� เลือกเป�ดรับชมข0าวสาร เพราะชื่นชอบการนําเสนอข0าวท่ีรวดเร็ว และมีความ
หลากหลายในประเภทท่ีนําเสนอ และชื่นชอบผู�ประกาศ พิธีกร ผู�ดําเนินรายการ (คอลัมนิสต�) ท่ี



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 523 
 

นําเสนอสาระได�อย0างน0าเชื่อถือ พร�อมแฝงด�วยความสนุกสนาน สามารถสรุปประเด็นข0าวท่ีอยู0ใน
ความสนใจของผู�ชมออกมาได�น0าสนใจและเข�าใจง0าย แต0ยังพบจุดบกพร0องอยู0บ�าง คือ ผู�ประกาศหน�า
ใหม0ของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 บางคนยังขาดประสบการณ�และนําเสนอข0าวได�ไม0ดี เช0น 
อ0านแบบติดขัด ตะกุกตะกัก เป�นต�น 

 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 ควรทําการศึกษาต0อภายใน 5 ป@ว0า รายการข0าวและรายการกีฬาของช0องสยามสปอร�ตนิวส� 
ทรูวิชั่น 693 จะเปลี่ยนวิธีการนําเสนอหรือไม0 ถ�าผู�ชมเริ่มเบ่ือกับการนําเสนอข0าวและรายการกีฬา
แบบเดิม จะมีวิธีการทํารายการอย0างไร เพ่ือพัฒนาได�ตรงใจผู�ชมให�ได�รับความนิยมมากข้ึนในอนาคต 

 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้เป�นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น ผู�ท่ีสนใจศึกษากลยุทธ�การสื่อสารการตลาด
ของช0องสยามสปอร�ตนิวส� ทรูวิชั่น 693 เพ่ิมเติม ควรเพ่ิมการวิจัยในเชิงปริมาณท่ีเก่ียวข�องกับผู�ชม
และความชอบของรายการ เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีหลากหลายและอาจได�ผลการศึกษาท่ีแตกต0างไปจากเดิม 
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พันทิปดอทคอมกับการกํากับดูแลกันเองในชุมชนออนไลน&:กรณีศึกษา การเป8ดโปงหน�าม�า 
Pantip.com and Self-Regulation in Online Community: 

a Case Study of Unmasking Sock Puppetry 

ปองรัก เกษมสันต& 
คณะนิเทศศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 

บทคัดย�อ 

บทความวิจัยนี้ได�จากการวิเคราะห�ปรากฏการณ�กระทู�หน�าม�าในเว็บไซต�พันทิปดอทคอม โดย

เลือกศึกษาลักษณะเด0นของกระทู�หน�าม�า และกระบวนการตรวจสอบและเป�ดโปงหน�าม�าซ่ึงเกิดข้ึนใน

ชุมชนออนไลน�พันทิป ตลอดจนศึกษาลักษณะการใช�งานเครื่องมือต0าง ๆ ของเว็บไซต�พในการกํากับ

ดูแลกันเอง ในการศึกษาใช�วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช�วิธีการวิเคราะห�เนื้อหาจากกรณีตัวอย0าง 5 กรณี

ระหว0าง พ.ศ. 2556–2559 อันได�แก0 1. ร�านอาหารมานีมีหม�อ 2. เครื่องสําอางสมูทโตะ 3. ละคร

โทรทัศน� 7 วันจองเวร 4. ห�างสรรพสินค�าโฮมโปร และ 5. ร�านอาหารเดอะ ฮังกรี วูล�ฟ  

ผลการศึกษาพบว0า กระทู�หน�าม�ามีลักษณะเด0นในสี่ด�านคือ 1. โครงเรื่อง 2. แก0นเรื่อง 3. ตัว

ละคร และ 4. การใช�องค�ประกอบของการแพร0เชื้อ (contagious) ส0วนกระบวนการตรวจสอบและ

การเป�ดโปงหน�าม�านั้นมีสามวิธี ได�แก0  1. การวิเคราะห�ความสมจริงและความสอดคล�องของคํา

บรรยายกับภาพประกอบ 2. การนําข�อมูลนอกกระทู�ซ่ึงอยู0ในพันทิปและเว็บไซต�อ่ืนมาเชื่อมโยง และ 

3. การนําข�อมูลท่ีไม0เคยมีการเผยแพร0มาเป�ดเผย ท้ังยังพบว0า การกํากับดูแลกันเองในชุมชนออนไลน�

พันทิปนั้นมีสองระดับคือ 1. ระดับของการพ่ึงพาปฏิสัมพันธ�ระหว0างสมาชิกพันทิป 2. ระดับของการ

พ่ึงพาเครื่องมือซ่ึงแฝงฝ.งอยู0ในเว็บไซต� 

คําสําคัญ: พันทิป, การกํากับดูแลกันเอง, ชุมชนออนไลน�, หน�าม�า 
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Abstract 

This research derived from the analysis of sock puppetry phenomenon in 

Pantip.com. The study focused on prominent features of such forum threads and 

procedures of validating and unmasking the sock puppets in Pantip’s online 

community along with the utilization of web tools for self-regulation. The qualitative 

methods with content analysis were used to examine five selected cases occurred 

between 2013-2016, which were 1. Manee Me More Restaurant 2. Smooto Cosmetics 

3. Seven Days TV Series 4. Homepro Department Store and 5. Hungry Wolf 

Restaurant. 

The findings indicated that there were 4 prominent features of sock-puppetry 

threads, namely, Plot, Theme, Characters and Usage of contagious ingredients. Also, 

there were 3 procedures of validating and unmasking the sock puppets, which were: 

analyzing the possibility and compatibility between texts and images, introducing 

external sources from other threads or websites and exposing unpublished sources. 

Moreover, it was found that self-regulations took part in Pantip’s online community 

could be classified into two levels: the utilization of interaction among Pantip’s 

members and the utilization of embed web tools. 

Keywords: Pantip, Self-Regulation, Online Community, Sock Puppetry 

บทนํา 

ความเปUนมาและความสําคัญของป
ญหา 

เว็บไซต�พันทิปดอทคอม (pantip.com) คือกระดานสนทนาออนไลน�ซ่ึงให�บริการพ้ืนท่ี
สําหรับแลกเปลี่ยนและแบ0งป.นความรู� ข�อมูลข0าวสาร ประสบการณ� และความคิดเห็นในประเด็นต0าง 
ๆ มาเป�นเวลาเกือบ 20 ป@ ท้ังยังเป�นเว็บไซต�ยอดนิยมอันดับหนึ่งของผู�ใช�อินเทอร�เน็ตชาวไทยอีกด�วย 
พัฒนาการของกระดานสนทนาพันทิปสามารถแบ0งช0วงการเปลี่ยนแปลงได�เป�นสามยุคสมัย (วันฉัตร 
ผดุงรัตน� และ อภิศิลป§ ตรุงกานนท�, 2558) ในยุคแรก ยุค Start up (พ.ศ.2539-2540) พันทิปเป�ด
เป�นตลาดซ้ือขายสินค�าไอที และกระดานสนทนาออนไลน�ให�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง IT เป�น



  
 

รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการการส่ือสารระดับชาติ ประจําป� 2560 (29 กรกฎาคม 2560)  

คณะวารสารศาสตร&และส่ือมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร&   หน,า 526 
 

หลัก ต0อมาในยุคท่ีสอง ยุค Growth (พ.ศ. 2541 – 2555)  พันทิปได�นําระบบ database มาใช�
ร0วมกับระบบ file based ทําให�เก็บข�อมูลได�มากข้ึน จนกระท่ังในยุคท่ีสาม ยุค Big Data หรือ “พัน
ทิปโฉมใหม0” (พ.ศ. 2556 – ป.จจุบัน) พันทิปได�พัฒนาระบบครั้งใหญ0 เพ่ือนําข�อมูลมหาศาล (big 
data) มาใช�ประโยชน�ให�ได�มากท่ีสุด การพัฒนาในยุคนี้นับเป�นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ0ของพันทิป 
ท้ังในแง0การออกแบบ User Interface และ User Experience (UI/UX) เพราะนอกจากจะทําให�
เว็บไซต�มีหน�าตาน0าใช� ใช�งานได�ง0าย สะดวก และรวดเร็วข้ึนแล�ว ยังเป�นการออกแบบท่ีเอ้ือและ
ส0งเสริมให�เกิดการกํากับดูแลกันเอง (Self-Regulation) ภายในชุมชนออนไลน�อีกด�วย ดังจะเห็น
ตัวอย0างได�จากปรากฏการณ�การเป�ดโปง “หน�าม�า” 

หนึ่งในประเภทของกระทู�ท่ีมีการต้ัง ตอบ ค�นหา และแชร�มากท่ีสุดในพันทิป คือ กระทู�รีวิว1 
พันทิปเป�นปริมณฑลสาธารณะออนไลน�ของผู�บริโภคท่ีเข�มแข็ง ปลอดจากการครอบงําของทุน มี
อํานาจต0อรองเม่ือถูกลิดรอนสิทธิ์หรือไม0ได�รับความเป�นธรรม ตลอดจนมีอํานาจชี้นํามวลชนว0า สินค�า
หรือบริการใดจะเป�นท่ีต�องการหรือไม0เป�นท่ีต�องการของตลาดต0อไปในภายภาคหน�า ผู�ประกอบการ
หลายรายจึงหันมาใช�กลยุทธ�การว0าจ�างสมาชิกพันทิปให�เป�น “หน�าม�า2” เขียนชื่นชมสินค�าและบริการ
ของตน โดยหวังว0าจะเป�นการโฆษณาท่ีสามารถสื่อสารกับผู�บริโภคได�โดยตรง อย0างไรก็ตาม การ
กระทําเช0นนี้นอกจากจะเป�นการฝ�าฝ¶นกฎกติกาของเว็บไซต�แล�ว ยังเป�นการทําลายชื่อเสียงและความ
ไว�เนื้อเชื่อใจภายในสังคมผู�บริโภคอีกด�วย เหล0าหน�าม�าจึงต�องสรรหาวิธีการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบ
ต0าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพสูงสุดและแนบเนียนท่ีสุด เพ่ือมิให�ทีมงานพันทิปหรือสมาชิกคนอ่ืนสังเกตได� 
แต0กระนั้น ก็มิอาจรอดพ�นกระบวนการตรวจสอบและเป�ดโปงหน�าม�าของ “นักสืบพันทิป3” ไปได� ใน
อดีตก0อนท่ีพันทิปจะปรับเป�นพันทิปโฉมใหม0นั้น อาจแบ0งประเภทของนักสืบพันทิปออกเป�นสองกลุ0ม4 
กลุ0มแรกคือสมาชิกพันทิปซ่ึงเข�าใช�งานพันทิปเป�นประจํา เคยอ0านกระทู�เป�นจํานวนมาก และคุ�นเคย
กับการใช�งานพันทิปเป�นอย0างดี กับอีกกลุ0มหนึ่งคือสมาชิกพันทิปท่ีมีความรู�ความสามารถด�านไอที
หรือมีความรู�ในสาขาเฉพาะทาง สมาชิกสองกลุ0มนี้จะทํางานร0วมกัน และเม่ือนักสืบพันทิปเริ่มการเป�ด
โปงเม่ือใด สมาชิกพันทิปบัญชีอ่ืน ๆ ก็มักตามมาสมทบเพ่ือแสดงความคิดเห็นในเชิงบริภาษทันที 
อย0างไรก็ตาม หลังจากการปรับโครงสร�างเว็บไซต�ในป@ พ.ศ. 2556 นักสืบพันทิปก็สามารถสืบเรื่องราว
ได�ง0ายข้ึน ดังจะเห็นได�จากตัวอย0างกรณีการเป�ดโปงหน�าม�าร�านชาบูหน�าหม�อไทย 

กรณีการเป�ดโปงหน�าม�าร�านชาบูหน�าหม�อไทยนี้เริ่มจากกระทู�รีวิวหนึ่งซ่ึงเล0าประสบการณ�
การไปรับประทานอาหารฉลองวันเกิดท่ีร�านหน�าหม�อไทย กระทู�นี้อาจนับว0าเป�นกระทู�ท่ีหน�าม�ายังไม0มี

                                                           
1 กระทูที้�มีเนือหาเกี�ยวกบัขอ้มูล ประสบการณ์ และการประเมินค่าเกี�ยวกบัสินคา้และบริการต่าง ๆ  
2 หนา้มา้ หมายถึง สมาชิกพนัทิปที�ไดรั้บอามิสสินจา้งในการเขียนกระทู ้
3

 นกัสืบพนัทิป  หมายถึง สมาชิกพนัทิปทั�วไปซึ�งมีพฤติกรรมตังขอ้สงสัยต่อเนือหาขอ้เทจ็จริงทังในกระดานสนทนาพนัทิป
และในสื�ออื�น ๆ แลว้ออกมาเปิดโปงขอ้มูลใหเ้ป็นที�ประจกัษ ์
4 เจา้หญิงนอ้ยแห่งอนัดามนั. สมัภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2560.  
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กลวิธีการสร�างความแนบเนียนท่ีเพียงพอ นักสืบพันทิปจึงสามารถจับพิรุธได�หลายประการ แต0ท่ี
น0าสนใจคือ มีผู�ค�นพบเบาะแสว0า เจ�าของกระทู�ได�ร0วมมือกับนักรีวิวคนอ่ืนอีกจํานวนหนึ่ง เพ่ือซีดดิง5 
(seeding) ให�ร�านนี้และร�านอ่ืน ๆ มาระยะหนึ่งแล�ว โดยสืบหาหลักฐานจากเครื่องมือใหม0ของพันทิป
นั่นคือ หน�าเว็บประวัติส0วนตัวสมาชิก จึงเห็นได�ว0า แม�เพียงการเพ่ิมหน�าเว็บประวัติการต้ังกระทู�เพียง
ส0วนเดียว ยังเป�นป.จจัยท่ีทําให�เกิดการกํากับดูแลกันเองภายในชุมชนออนไลน�ได�อย0างสลักสําคัญ ใน
กรณีหน�าม�าข�างต�นนี้ หลังจากหน�าม�าถูกเป�ดโปงแล�ว ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ พันทิปได�ออกกฎกติกา
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการรีวิวในทันที กล0าวคือ มีการเพ่ิมช0องให�สามารถเลือกระบุว0ากระทู�รีวิวนี้เป�นแบบ 
[CR] หรือ [SR] 6 
วัตถุประสงค& 

1. เพ่ือวิเคราะห�ลักษณะท่ีโดดเด0นของกระทู�หน�าม�า และกระบวนการเป�ดโปงหน�า
ม�าในชุมชนออนไลน�พันทิป 

2. เพ่ือศึกษาเครื่องมือท่ีใช�ในการกํากับดูแลกันเองของเว็บไซต�พันทิปท้ังท่ียังอยู0ใน
การออกแบบของตัวเว็บไซต�และท่ีมาจากการมีส0วนร0วมของสมาชิกและผู�ใช� 
วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยใช�วิธีวิจัยเชิงคุณภาพคือการวิเคราะห�เนื้อหา โดยมีกลุ0มตัวอย0างสองกลุ0มดังนี้ 
1. ในการวิเคราะห�ลักษณะเด0นของกระทู�หน�าม�า และกระบวนการเป�ดโปงหน�าม�า

ในชุมชนออนไลน�พันทิป เลือกกลุ0มตัวอย0างโดยใช�วิธีการสุ0มตัวอย0างแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะกรณี
การเป�ดโปงหน�าม�ามาศึกษาท้ังหมดห�ากรณี ต้ังแต0 พ.ศ. 2556-2559 (พันทิปยุค Big Data) ดังนี้ กรณี
ท่ี 1: ร�านอาหารมานีมีหม�อ, กรณีท่ี 2: เครื่องสําอางสมูทโตะ, กรณีท่ี 3: ภาพยนตร�วันจองเวร, กรณีท่ี 
4: ห�างสรรพสินค�าโฮมโปร และ กรณีท่ี 5: ร�านอาหารเดอะ ฮังกรี วูล�ฟ 

2. ในการศึกษาเครื่องมือท่ีใช�ในการกํากับดูแลกันเองของเว็บไซต�พันทิป ศึกษาจาก 
www.pantip.com และบทความหรือเอกสารอ่ืน ๆ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีเก่ียวข�อง  

 

 

                                                           

5
 ซีดดิง (Seeding) คือการป้อนขอ้มูลบางอยา่งแก่ผูบ้ริโภค เสมือนการหวา่นเมลด็พนัธ์ุ เพื�อใหข้อ้มูลนันเติบโตและ

แพร่กระจายต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอื�น ๆ ในลกัษณะที�คลา้ยกบัการแพร่กระจายของไวรัส 
6

 [CR] - Consumer Review คือ รีววิที�ผูเ้ขียนรีววิเป็นผูซื้อสินคา้หรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผูส้นบัสนุนใหสิ้นคา้หรือบริการ
ฟรี และผูเ้ขียนรีววิไม่ไดรั้บสิ�งตอบแทนในการเขียนรีววิ ส่วน [SR] - Sponsored Review คือ รีววิที�มีผูส้นบัสนุนสินคา้หรือ
บริการใหแ้ก่ผูเ้ขียนรีววิ ผูเ้ขียนรีววิไม่ไดซื้อสินคา้หรือเสียค่าบริการเอง แต่ผูเ้ขียนรีววิไม่ไดรั้บสิ�งตอบแทนในการเขียนรีววิ 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

ลักษณะเด�นของกระทู?หน?าม?า  
แม�พันทิปจะกําหนดประเภทของกระทู�แยกกันอย0างชัดเจน แต0ในกรณีของกระทู�หน�าม�าทุก

ประเภทกระทู�จะมีเนื้อหาคล�ายคลึงกัน ผู�วิจัยพบว0าเนื้อหาของกระทู�หน�าม�ามีลักษณะเด0นสี่ประการ 
1. โครงเรื่อง กระทู�หน�าม�าจะมีการวางโครงเรื่องโดยยึดแนวคิดของการรีวิว  หรือ 

“การเล0าประสบการณ�” เป�นหลัก เจ�าของกระทู�จึงมักเป�ดเรื่องด�วยการเล0าว0าตนประสบป.ญหาหรือข�อ
ขัดแย�งบางประการ จนกระท่ังได�พบกับหนทางแก�ไขด�วยสินค�าหรือบริการบางอย0าง และเม่ือได�ใช�
แล�วป.ญหาก็คลี่คลายหรือเกิดเป�นความประทับใจ  

2. แก0นเรื่อง แม�กระทู�หน�าม�าแต0ละกระทู�จะมีรายละเอียดปลีกย0อยของโครงเรื่องท่ี
แตกต0างกันไป ตามแต0ประเภทกระทู�และลักษณะของสินค�าและบริการ หากแก0นเรื่องสําคัญซ่ึง
ปรากฏในทุกกระทู�หน�าม�าคือ “ชีวิตท่ีเปลี่ยนไปเพราะสินค�าหรือบริการใด ๆ”  

3. ตัวละคร จํานวนและลักษณะของตัวละครจะข้ึนกับประเภทกระทู� กล0าวคือ หาก
หน�าม�าเลือกต้ังกระทู�รีวิวหรือกระทู�สนทนา ตัวละครเอกของเรื่องจะมีเพียงตัวเดียวคือเจ�าของกระทู� 
แต0หากหน�าม�าเลือกต้ังกระทู�คําถามแล�ว  จะต�องมีตัวละครหลักอย0างน�อยสองตัวคือ เจ�าของกระทู�ซ่ึง
เป�นตัวละครเอกดําเนินเรื่อง กับสมาชิกพันทิปคนอ่ืนซ่ึงเป�นตัวละครคลายปม โครงเรื่องจึงจะจบ
สมบูรณ� 

4. การใช�องค�ประกอบของการแพร0เชื้อ7 องค�ประกอบของการแพร0เชื้อท่ีทําให�การ
ต้ังกระทู�หน�าม�าประสบความสําเร็จมากท่ีสุดคือ เรื่องเลXา ส0วนองค�ประกอบท่ีทําให�กระทู�หน�าม�า
ล�มเหลวในแง0ของการสื่อสารท่ีสุดคือ อารมณ�ความรู�สึก นอกจากนี้ องค�ประกอบท่ีต�องระมัดระวังใน
การนํามาสร�างเนื้อหามากท่ีสุดคือ เงินตราทางสังคม เพราะการนําเสนอข�อดีหรือประโยชน�ของสินค�า
หรือบริการท่ีมากจนเกินควรจะทําให�สมาชิกพันทิปต้ังข�อสงสัยว0าเป�นกระทู�หน�าม�าไปเสีย 
กระบวนการตรวจสอบและเปoดโปงหน?าม?า 

เม่ือมีกระทู�ท่ีน0าสงสัยว0าจะเป�นกระทู�หน�าม�าปรากฏข้ึน สมาชิกพันทิปซ่ึงได�เข�ามาอ0านกระทู�
อาจเลือกท่ีจะแสดงบทบาทเป�นนักสืบพันทิป ในหลาย ๆ กรณีนักสืบพันทิปท่ีมาเป�ดโปงหน�าม�ามักมี
มากกว0าหนึ่งชื่อสมาชิก ซ่ึงท้ังหมดจะทํางานร0วมกันโดยการแสดงความคิดเห็นตอบกลับไปมา ข�อมูล
จากนักสืบพันทิปแต0ละคนเป�นเสมือนตัวต0อท่ีคอยปะติดปะต0อเรื่องราวเบ้ืองหลังของหน�าม�าให�แจ0มชัด
ข้ึน สําหรับกระบวนการตรวจสอบและเป�ดโปงหน�าม�านั้นจะมีสามวิธีการดังนี้ 

                                                           

7
 การแพร่เชือ (contagious) คือการที�เนือหาใด ๆ ถูกบอกต่อแบบปากต่อปาก (word of mouth) จนเป็นที�พูดถึงหรือถูก

เลียนแบบในหมู่ผูบ้ริโภค องคป์ระกอบสาํคญัที�ทาํให้เนือหาใด ๆ เกิดการแพร่เชือมี 6 ประการ (เรียกโดยยอ่ว่า STEPPS) ไดแ้ก่ 
Social Currency-สร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้ผูใ้ช,้ Triggers-สิ�งกระตุน้ให้นึกถึงสินคา้, Emotion- Public และ 
Practical Value 
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1. วิเคราะห�ความสมจริงและความสอดคล�องของคําบรรยาย ความสมจริงหมายถึง
ความเป�นไปได�ท่ีเรื่องราวหรือภาพของเจ�าของกระทู�จะเป�นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริง กล0าวคือ คําบรรยายมี
ความเป�นกลาง และไม0กล0าวชื่นชมมากจนเกินไป แม�ภาพประกอบ วัตถุในภาพก็ควรต�องไม0ดูดีเกิน
มาตรฐาน ส0วนในแง0ความสอดคล�องนั้นหมายถึง คําบรรยายและภาพประกอบต�องอธิบายซ่ึงกันและ
กัน มีความเก่ียวเนื่องกันอย0างสมเหตุสมผล นักสืบพันทิปจะวิเคราะห�คําบรรยายและภาพประกอบท่ีมี
ปรากฏในกระทู� โดยใช�สองส0วนนี้เป�นมาตรฐานในการตัดสิน 

2. นําข�อมูลนอกกระทู�ซ่ึงอยู0ในพันทิปและเว็บไซต�อ่ืนมาเชื่อมโยง เพ่ือให�การเป�ดโปง
หน�าม�าเป�นรูปธรรมยิ่งข้ึน นักสืบพันทิปจึงอาจออกไปค�นหาข�อมูลจากแหล0งข�อมูลอ่ืนนอกเหนือจาก
พิรุธต0าง ๆ ซ่ึงปรากฏในกระทู� ท้ังในพันทิปและเว็บไซต�อ่ืน เช0น โปรแกรมค�นหาอย0างกูเกิล และสื่อ
สังคมออนไลน�ต0าง ๆ เช0น เฟซบุ�ก ทวิตเตอร� และ ยูทูบ นักสืบพันทิปจะนิยมบันทึกข�อมูลเหล0านี้ใน
รูปแบบของภาพถ0ายหน�าจอ (Screenshot) เพ่ือนํามาโพสต�ลงในกระทู� และอาจมีการตกแต0งภาพ
เพ่ิม เช0น ใส0สัญลักษณ�เพ่ือเน�นส0วนประกอบสําคัญของภาพ หรือการเซนเซอร�บางส0วนของภาพเพ่ือ
ป�องกันการฟ�องร�องท่ีอาจะเกิดข้ึนตามมาในภายหลัง 

3. นําข�อมูลท่ีไม0เคยมีการเผยแพร0มาเป�ดเผย ข�อมูลท่ีไม0มีการเผยแพร0นี้อาจเป�น
ประสบการณ�ในเชิงลบต0อสินค�าและบริการนั้น ๆ หรืออาจเป�นหลักฐานท่ีเก่ียวกับการว0าจ�างก็ได� ใน
ส0วนของประสบการณ�เชิงลบจะมีท่ีมาจากการท่ีนักสืบพันทิปเห็นว0ารีวิวของเจ�าของกระทู�ค0อนข�าง
แตกต0างกับประสบการณ�ท่ีไม0ดีซ่ึงตนได�รับมาก0อนหน�า วิธีการแสดงความคิดเห็นเช0นนี้จะปรากฏเป�น
ลําดับแรก ๆ ซ่ึงทําให�ผู�ใช�พันทิปท่ีเข�ามาอ0านกระทู�เริ่มต้ังข�อสงสัย และมักนําไปสู0การเป�ดโปงหน�าม�า
ในท่ีสุด  ส0วนหลักฐานการว0าจ�างนั้น อาจเป�นข�อมูลท่ีได�มาก0อนหน�าหรือภายหลังท่ีจะมีการต้ังกระทู�
หน�าม�าก็ได� หลักฐานท่ีได�มาก0อนหน�ามักมีท่ีมาจากความบังเอิญท่ีนักสืบพันทิปได�ไปรู�จักหน�าม�าเป�น
การส0วนตัว หรือได�ไปล0วงรู�เหตุการณ�ท่ีเก่ียวกับการว0าจ�างมา ในขณะท่ีหลักฐานท่ีได�มาภายหลังก็จะ
เป�นหลักฐานท่ีเกิดจากการสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวข�อง  
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พันทิปโฉมใหม�กับการกํากับดูแลกันเองในชุมชนออนไลน7พันทิป 
การกํากับดูแลในชุมชนออนไลน�พันทิปนั้น จะเป�นในลักษณะของการกํากับดูแลกันเองโดยชุมชนทาง

สังคม (Self as Social) คือเป�นการใช� กฎ กติกา มารยาทของพันทิป ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจารีตประเพณีต0าง ๆ ซ่ึงเป�นท่ียอมรับภายในชุมชนมาเป�นกลไกหลักในการกํากับดูแล (พิรง
รอง รามสูต, 2556) จากการศึกษาป.ญหาหน�าม�าพบว0า การกํากับดูแลกันเองในชุมชนออนไลน�พันทิปมีสอง
ระดับคือ ระดับของการพ่ึงพาปฏิสัมพันธ�ระหว0างสมาชิกพันทิปและระดับของเครื่องมือของเว็บไซต�  

1. ระดับของการพ่ึงพาปฏิสัมพันธ�ระหว0างสมาชิกพันทิป สมาชิกพันทิปจะนิยมสร�าง
ปฏิสัมพันธ�ระหว0างกันผ0านการ “ถล0ม” หรือแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันพร�อม ๆ กัน เพ่ือร0วมกัน
กดดันให�หน�าม�าเป�ดเผยตน ยอมรับความผิด และกล0าวคําขอโทษต0อชุมชน ท้ังยังเพ่ือเป�นการส0งสัญญาณเตือน
ไปยังสมาชิกผู�อ่ืนท่ีจะเข�ามาอ0านกระทู�ในภายหลังให�ใช�วิจารณญาณในการอ0านอีกด�วย การแสดงปฏิสัมพันธ�
ดังกล0าวมีสี่ลักษณะ คือ 1.) การบริภาษ ท้ังท่ีเป�นการตําหนิอย0างตรงไปตรงมา การเสียดสีประชดประชัน และ
การใช�คําเฉพาะปริบท 2.) การปcก หมายถึงการเข�ามาแสดงความคิดเห็นในกระทู�เพ่ือให�เว็บไซต�พันทิปจดจําไว�
ในหน�าประวัติการตอบกระทู�ส0วนตัว การป.กทําให�กระทู�มีจํานวนความคิดเห็นเพ่ิมมากข้ึน และเป�นท่ีสนใจมาก
ข้ึน 3.) สรุปเหตุการณ� เป�นการแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรุปและลําดับเหตุการณ�ให�แก0ผู�มาทีหลัง ซ่ึงอาจพิมพ�
ข�อความเป�นประโยคสั้น ๆ ย0อหน�าสั้น ๆ 4.) คัดลอกข�อความ ในบางกรณีหน�าม�าอาจเลือกท่ีจะทําลาย
หลักฐานด�วยการเข�าไปแก�ไขข�อความของตน ดังนั้น จึงมีสมาชิกส0วนหนึ่งคอยคัดลอกข�อความของเจ�าของ
กระทู� (หน�าม�า) เก็บไว�เป�นหลักฐาน แล�วนํามาลงในช0องแสดงความคิดเห็นในกระทู�อีกครั้ง  

2. ระดับของการพ่ึงพาเครื่องมือซ่ึงแฝงฝ.งอยู0ในเว็บไซต� การกํากับดูแลกันเองในระดับนี้
พบว0า เครื่องมือท่ีนํามาใช�ประโยชน�มากท่ีสุดคือ หน�าเว็บประวัติส0วนตัวสมาชิก กับปุ�มโหวตและปุ�มแสดง
ความรู�สึก 1.) หน�าเว็บประวัติสXวนตัว  นอกจากจะแสดงรายละเอียดส0วนตัวแล�ว ยังแสดงประวัติการใช�งานพัน
ทิปท้ังกระทู�ท่ีต้ัง กระทู�ท่ีตอบ กระทู�โปรด และบล็อกแก�ง (ถ�ามี) หน�าเว็บนี้ผู�ใช�อินเทอร�เน็ตท่ัวไปสามารถ
เข�าถึงได�อย0างอิสระ โดยสมาชิกจะไม0สามารถเลือกซ0อนเนื้อหา ลบ หรือแก�ไขได� นับเป�นการบันทึก Digital 
Footprint ท่ีเป�นรูปธรรมและเป�ดเผยต0อสาธารณะเป�นอย0างยิ่ง 2.) ปุxมโหวต กับ ปุxมแสดงความรู�สึก สมาชิก
พันทิปท่ัวไปซ่ึงคอยอ0านและติดตามกระทู� แต0มิได�ต�องการแสดงความคิดเห็นอย0างเป�นลายลักษณ�อักษรจะนิยม
ใช�มาก การกดปุ�มท้ังสองมีอิทธิพลอย0างยิ่งต0อสังคมพันทิป ในประการแรก กระทู�ท่ีได�รับการกดโหวตและแสดง
ความรู�สึกมากจะได�ข้ึนแนะนําในหน�าแรกของเว็บไซต�พันทิป ส0งผลให�มีผู�ใช�พันทิปเข�ามาชมมากข้ึน และ
ประการท่ีสองคือ ในการกดปุ�มต0าง ๆ จะมีตัวเลขของจํานวนครั้งท่ีมีการกดกํากับไว� จึงเป�นเสมือนการทําโพลท่ี
อาจชี้นําผู�ใช�พันทิปซ่ึงเพ่ิงเป�ดกระทู�หน�าม�าเข�ามาอ0านว0า ควรตัดสินกระทู�นั้นอย0างไร 
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สรุปและข�อเสนอแนะ 

พันทิปดอทคอม เป�นเว็บไซต�กระดานสนทนาออนไลน�ท่ีอยู0คู0สังคมไทยมาเป�นเวลาเกือบ 20 ป@ 
นับต้ังแต0 พ.ศ. 2556 พันทิปได�ปรับโครงสร�างเว็บไซต�เป�น “พันทิปโฉมใหม0” การปรับปรุงครั้งนี้นับเป�นป.จจัย
สําคัญท่ีส0งเสริมให�เกิดการกํากับดูแลกันเองในชุมชนออนไลน� ดังจะเห็นตัวอย0างจากกรณีการจัดการกับป.ญหา
กระทู�หน�าม�าของสมาชิกพันทิป จากการศึกษาพบว0า เนื้อหาของกระทู�หน�าม�าจะมีลักษณะร0วมกันในสี่ประการ
คือ โครงเรื่อง แก0นเรื่อง ตัวละคร และการใช�องค�ประกอบของการแพร0เชื้อ หลังจากท่ีมีกระทู�ต�องสงสัยว0าเป�น
หน�าม�าปรากฏข้ึนในเว็บไซต� นักสืบพันทิปจะมีกระบวนการตรวจสอบและเป�ดโปงหน�าม�าโดยการวิเคราะห�
ความสมจริงและความสอดคล�องของคําบรรยายกับภาพประกอบ นําข�อมูลนอกกระทู�ซ่ึงอยู0ในพันทิปและ
เว็บไซต�อ่ืนมาเชื่อมโยง และนําข�อมูลท่ีไม0เคยมีการเผยแพร0มาเป�ดเผย การกํากับดูแลกันเองในพันทิปจึงเป�นใน
ลักษณะของการกํากับดูแลกันเองโดยชุมชนทางสังคม ซ่ึงมีสองระดับ คือระดับของการพ่ึงพาปฏิสัมพันธ�
ระหว0างสมาชิกพันทิปและระดับของการพ่ึงพาเครื่องมือซ่ึงแฝงฝ.งอยู0ในเว็บไซต� 

ผลการวิจัยนี้นอกจากจะเป�นประโยชน�ในเชิงวิชาการแล�ว ยังเป�นประโยชน�ในด�านการตลาดออนไลน� 
ในการวางกลยุทธ�ของสื่อโฆษณาท่ีต�องการสื่อสารโดยตรงกับผู�บริโภค ตลอดจนผู�ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับ
การให�บริการเว็บไซต�กระดานสนทนาหรือสื่อออนไลน�อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาระบบต0าง ๆ ให�คํานึงถึงแนวทางการ
กํากับดูแลโดยผู�ใช�ได�มีส0วนร0วมมากข้ึนอีกด�วย สําหรับแนวทางในการต0อยอดการวิจัยนั้น อาจเพ่ิมเติมในส0วน
ของการสัมภาษณ�เชิงลึกเพ่ือทราบถึงหลักการและทัศนคติในการพัฒนาเว็บไซต�จากมุมมองของทีมงานพันทิป  
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