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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และด้านจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยง
สุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ทาธุรกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่
เขต 7 ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 192 ตัวอย่าง โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าเอฟ และการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ โดยวิธีเพิ่มตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของผู้ประกอบการทุกด้านที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย ยกเว้น
ขนาดของธุรกิจ / จานวนสุกร สาหรับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านจิตวิทยา ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกร ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา
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The objective of this research was to study the characteristic of entrepreneur swine,
marketing mix and psychological are affecting the decision to buy feed additives for swine of
independent swine farmers in the Area 7 of Thailand. The sample consisted of 192 members who
were independent swine farmers in the Area 7 of Thailand including Ratchaburi, Kanchanaburi,
Suphanburi, Nakhonpathom, Phetchaburi and Prachuapkhirikhan. The research instrument was a
questionnaire. Data were analyzed using frequency distribution, percentage, mean, standard
deviation, F-test and Stepwise multiple regression analysis.
The results were found that characteristic of entrepreneur swine factors did not affect to
the decision to buy feed additives for swine of independent swine farmers in the Area 7 of
Thailand except for business size / quantity of swine. For marketing mix and psychological factors
are affecting the decision to buy feed additives for swine of independent swine farmers in the
Area 7 of Thailand at the statistical significance level of 0.05.
Keyword: Feed Additives for Swine, Marketing mix factors, Psychological factors

บทนา
ปัจจุบันการเลี้ ยงสุกรนั บเป็นอี กหนึ่ง ธุ รกิ จที่ ส ามารถสร้ างรายได้ และเป็นอาชีพ ที่มี ความส าคั ญ ของ
เกษตรกรไทย มีทั้งผลิตเพื่อจาหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีอยู่
2 รูปแบบคือ การเลี้ยงแบบรายย่อย หรือการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิต ของ
ประเทศ และการเลี้ยงแบบการค้า มีสัดส่วนการเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตของประเทศ (วนิดา
สืบสายพรหม และคณะ, 2556) โดยพื้นที่เขต 7 เป็นพื้นที่ที่มีจานวนสุกรมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มีจานวนสุกรรวม 2.858 ล้านตัว(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2561)
จากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้และที่ควบคุมไม่ได้ ล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงสุกร ส่งผลกระทบต่อตัวสัตว์ทาให้เกิดความเครียดได้ การให้โภชนาการที่ครบถ้วนทั้งโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ
หรือพลัง งานต่างๆ หรือการพึ่งวั คซีนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึง เข้ามามี
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บทบาท ทาให้สุกรแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคมากขึ้น เมื่อสุกรแข็งแรงการใช้ยาเคมีหรือยาปฏิชีวนะก็น้อยลง
เนื้อสุกรก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น ในปัจจุบันทั่วโลกทั้งในส่วนของผู้บริโภคและผู้ผลิต มีความใส่ใจในการลดใช้
ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) ให้น้อยที่สุด หัวใจของการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ คือ ป้องกันโรคใหม่เข้าฟาร์มและ
ควบคุมเชื้อโรคในฟาร์ม(เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์, 2561)
กรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะซึ่ง ถือเป็นปัญหาสาคัญ และกาลัง อยู่ในความสนใจใน
ระดับนานาชาติ จึงมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 มี
เป้าหมายลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากการป้องกันและ
ควบคุมโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แทนการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถเพิ่ม
ผลผลิตในสุกรแต่ละหน่วยการผลิตได้มากกว่า (วราภรณ์ ไชยขันธ์, 2561) ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา
สัตว์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสัตว์ที่จดทะเบียนกับสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ (AHPA) มีจานวนทั้งสิ้น 79
บริษัท เริ่มเล็งเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร และข้อบังคับทางกฎหมาย
การแข่งขันของบริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์จึงมีการแข่งขันกันสูง จากข้อมูลตลาดธุรกิจ
เวชภัณฑ์สัตว์ปี 2560 มูลค่าของเวชภัณฑ์สาหรับสุกรพันธุ์และสุกรขุนมีมูลค่าสูงถึง 8,600 ล้านบาท (สมาคมธุรกิจ
เวชภัณฑ์สัตว์, 2560)
ดังนั้นเมื่อกระแสการใช้ยาปฏิชีวนะลดลงและมีการออกกฎระเบียบจากทางภาครัฐ จึงทาให้ผู้ประกอบการ
เลี้ยงสุกรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหารสาหรับสุกรจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด จึงจาเป็นต้องเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถควบคุมได้ สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังใช้ปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยภายในของลูกค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ลักษณะของผู้ประกอบการ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการ
เลี้ยงสุกรรายอิสระโดยมุ่งที่จะศึกษาธุรกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่เขต 7 เนื่องจากมีจานวนสุกรมากที่สุดในประเทศ
ไทย เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า อีกทั้งทาให้ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ
สุกรสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกร
ของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการ
เลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะของผู้ประกอบการ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย
3. ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยง
สุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s)
ส่ ว นประสมทางการตลาด เป็ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ อ งค์ ก รใช้ เ พื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ทาง
การตลาด เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ เครื่องมือทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่ง เสริมการตลาด (Philip Kotler, 2006) รายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาดมี ดัง นี้ (ศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์, 2555)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ สินค้าและบริการที่ธุรกิจผลิตและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
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2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้าต้องชาระให้กับผู้ขายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการ การ
กาหนดราคามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในระดับที่ธุรกิจยังคงมีกาไร และลูกค้าสามารถ
ซื้อได้
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการซื้อสินค้า
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ด้วยการนาสินค้าและบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้าในเวลาที่
ลูกค้าต้องการ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการกาหนดแนวทางการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ราคา และข้อมูลอื่นๆ โดยมุ่งหมายให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้วยการ
ผสมผสานส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาด
ทางตรง และการใช้พนักงานขาย
สรุปว่า การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เป็นตัวแปรสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร องค์กร
สามารถควบคุมและต้องใช้ร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด การที่องค์กรวางแผนอย่างเหมาะสม จะ
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสาหรับสุกรได้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา
ปัจจัยด้านจิตวิทยา หมายถึง ปัจจัยภายในที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจได้รับอิทธิพลมาจากด้านจิตวิท ยา
ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น (Philip Kotler, 2003)
1. การจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทาหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์บางอย่าง (นาวิน เกตุรวม, 2559)
2. การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายสิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระทบอวัยวะรับสัม ผัสทั้ง 5 ประกอบด้วย หู
ตา จมูก ปาก (ลิ้น) และกายสัมผัส คนเราจะเกิดความรู้สึก หากมีการตีความหรือแปลความหมายจากสมอง โดย
อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีต หรือความจา ก็จะเกิดเป็นการรับรู้เกิดขึ้น และเกิดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองสิ่ง
เร้าที่มากระตุ้นนั้นๆ (อภิญาณี พญาพิชัย, 2553)
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3. การเรียนรู้ หมายถึง การบอกรับข่าวสารโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้ง แบบรู้ตัวและไม่ รู้ตัว เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคล (ปริญ ลักษิตานนท์,
2544)
4. ความเชื่อและทั ศนคติ หมายถึง การเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยตรงหรือโดยอ้อ ม จนก่อให้ เ กิ ด
ความคิดหรือแนวความคิด การรับรู้ ความรู้สึก ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก หากมีความเชื่อต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้านั้นๆ แล้ว
(มิ่งขวัญ ศรีทอง, 2558)
สรุปว่า การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ
และทัศนคติ ทาให้สามารถนาข้ อมูล ที่ได้ไ ปวิเ คราะห์พฤติกรรม ความต้องการและสร้างความพึง พอใจให้ แ ก่
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและการวางแผนการตลาดสาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารได้ด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นการดาเนินการทางจิตวิทยามีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
รูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเป็นตามลาดับขั้น โดยมักจะผ่าน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งผู้บริโภคอาจไม่ได้ผ่าน
ทั้ง 5 ขั้นตอนตามลาดับก็ได้ โดยอาจมีการข้ามหรือย้อนกลับในบางขั้นตอนได้ (Philip. Kotler & Keller Kevin
Lane, 2016)
ผู้บริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์,
2547)
1. การตระหนักถึงปัญหา ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาหรือความจาเป็นในการใช้สินค้าและบริการที่ได้รับการ
กระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก
2. การค้นหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการ รับรู้ปัญหาว่าต้องการอะไร ขั้นต่อไป
ผู้บริโภคหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นว่าจะซื้อที่ไหน อย่างไร
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3. การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะนาข้อมูลที่ได้รับมาประเมินผลทางเลือกว่าจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
ใดจากคุณสมบัติของผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์
4. การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าและบริการนั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการที่ซื้อไปแล้ว จะเกิดผลสองทาง คือ พึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้าและภาพลักษณ์ของสินค้า
สรุปว่า การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย การตระหนักถึง
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละ
คนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน จึงควรอาศัยข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อสามารถส่งมอบสินค้า และ
บริการให้ตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย เพื่อมุ่งค้นหาคาตอบเกี่ยวกับปั จจั ยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ จานวนผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร จาแนกตามจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขต 7 ได้แก่
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีจานวนทั้งสิ้น 370 ฟาร์ม
ขนาดตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระที่อยู่ในพื้นที่ทาการวิจัย กาหนดขนาดโดย
ใช้สูตร Taro Yamane กรณีทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (พิมพา หิรัญกิตติ, 2552)คานวณได้จากสูตรดังนี้
n

=

N
1 + Ne2

ผู้วิจัยกาหนดระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (e) เท่ากับ
0.05 ขนาดของจานวนผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่เขต 7 (N) เท่ากับ 370 จากการคานวณ ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยทาการศึกษาทั้งสิ้น 192 ตัวอย่าง
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การสุ่มตั วอย่างในการวิจัย เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) แบ่งตามสัดส่วนของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในแต่ละจัง หวัด
ของพื้นที่เขต 7
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
พัฒนามาจากงานวิจัย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ลักษณะของผู้ประกอบการ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ (checklist) ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ส่วนที่ 3
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกร ในส่วนของแบบสอบถามส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ใช้มาตรวัดแบบ Likert Type Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ
การแปลผลระดับความสาคัญของค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 4.21 – 5.00 ระดับมากที่สุด, 3.41 – 4.20
ระดับมาก, 2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง, 1.81 – 2.60 ระดับน้อย, 1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ไ ด้อยู่ในพื้นที่เขต 7
จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งค่าที่ได้ไม่ควรต่ากว่า 0.70 โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ที่ 0.884
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเป็นผู้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการติดต่อไปตามที่
อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรได้ลงทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ แล้วดาเนินการส่งแบบสอบถาม
ผ่านทางจดหมายและทางออนไลน์ (Google Documents) จานวนกลุ่มตัวอย่าง 192 ตัวอย่าง หลัง จากกลุ่ ม
ตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
ทดสอบเอฟ (F-test) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) โดยเลือกใช้เทคนิค stepwise ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ลักษณะของผู้ประกอบการพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่ เขต 7
ของประเทศไทย จานวน 192 ราย ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในรูปแบบฟาร์ม ขนาดกลางรองรับสุกร 500-4,999 ตัว
มีระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ 15 – 30 ปี บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือเจ้าของกิจการ
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรมากที่สุด (x̅ = 3.79) ในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์คงที่สม่าเสมอ รองลงมาคือ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (x̅ = 3.75) มีความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ด้านราคา (x̅ = 3.74) มีความเหมาะสมกับ
คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ รั บ และด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (x̅ = 3.65) มี บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ให้ ข้ อ มู ล และค าปรึ กษา
ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยาพบว่า ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทยส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญด้านการจูงใจมากที่สุด (x̅ =
3.72) ในการเลือกซื้อเพราะผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ รองลงมาคือ ด้านความเชื่อและทัศนคติ
(x̅ = 3.69) ในการพิจารณาเลือกซื้อจากคุณภาพและความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา ด้านการเรียนรู้ (x̅ = 3.68) ใน
การสามารถจาแนก ระบุ อธิบาย คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในแต่ละผู้จัดจาหน่าย และด้านการรับรู้ (x̅ =
3.61) ในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่
เขต 7 ของประเทศไทยพบว่า ให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ
สุกรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรมากที่สุด (x̅
= 3.77) รองลงมาคือ ด้านการประเมินทางเลือก (x̅ = 3.73) ด้านการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ
สุกร (x̅ = 3.71) ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกร (x̅ = 3.71) และด้านการ
ตระหนักถึงปัญหา (x̅ = 3.68) ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะของผู้ประกอบการ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ
สุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
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พบว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจ (Sig. = 0.080) ระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ (Sig. = 0.238) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Sig. = 0.546) ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารส าหรั บ สุ ก รของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน แต่ขนาดธุรกิจ / จานวนสุกร (Sig.
= 0.025) ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระ
ในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย ที่แตกต่างกัน ดัง นั้นต้องทดสอบหาความแตกต่ างรายคู่ด้ว ยวิธี LSD (Least
Significant Difference) พบว่า ธุรกิจขนาดเล็กรองรับสุกร 50 – 499 ตัว กับ ธุรกิจขนาดกลางรองรับสุกร 500 –
4,999 ตัว มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ
สุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า
Durbin-Watson เท่ า กั บ 1.608 ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่า ง 1.5 ถึ ง 2.5 แสดงว่ า ค่ า ความคาดเคลื่ อนเป็ นอิ ส ระต่ อกั น ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.398 แสดงว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดสามารถอธิบายความผันแปรของการตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณฑ์เ สริมอาหารสาหรับ สุกรได้ร้อยละ 39.8
ชี้ให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระอีกประมาณร้อยละ 60.2 ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับ
สุกร การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05) แสดงว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทยอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัวแปรการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ
สุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย (B= 0.700, Sig. = 0.000) เรียง
ตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่

B

t

Sig.

1.107

4.756

0.000
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ด้านส่วนประสมทางการตลาด (X1)

0.700

11.272

0.000*

F-value = 127.063, Adjusted R2 = 0.398, Sig. = 0.000*, Durbin-Watson = 1.608
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
x̂ = 1.107 + 0.700X1
สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยาส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารส าหรั บ สุ ก รของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่า DurbinWatson เท่ากับ 1.559 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted R2) มีค่าเท่ากับ 0.523 แสดงว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาสามารถอธิบายความผัน
แปรของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรได้ร้อยละ 52.3 ชี้ให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระอีกประมาณ
ร้อยละ 47.7 ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกร การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ
F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (α = 0.05)
แสดงว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร
รายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลในทางบวกต่อตัว
แปรการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของ
ประเทศไทย (B = 0.734, Sig. = 0.000) เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการจูงใจ ด้านความเชื่อและทัศนคติ
ด้านการเรียนรู้ และด้านการรับรู้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ

B

t

Sig.

ค่าคงที่

1.024

5.482

0.000

ด้านจิตวิทยา(X2)

0.734

14.511

0.000*
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F-value = 210.579, Adjusted R2 = 0.523, Sig. = 0.000*, Durbin-Watson = 1.559
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิเคราะห์สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
x̂ = 1.024 + 0.734X2
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปัจจัยลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านลักษณะการประกอบธุรกิจ ระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ บุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ที่แตกต่างกั น มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการ
เลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจสาคัญ
กว่า เช่นเพื่อการป้องกันโรค จึงทาให้ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ สุกรโดยตรง ส่วน
ขนาดธุรกิจ / จานวนสุกร ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการ
เลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์เ สริม
อาหารสาหรับสุกรไม่มีความคงที่และตายตัว มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจ และขึ้นอยู่กับ
จานวนสุกรในฟาร์มด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ แซ่เฮ้ง (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรพันธุ์ที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรใน
จังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน แต่ด้านจานวนสุก รพันธุ์ในฟาร์มของเกษตรกรและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสุกรพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร
รายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของประเทศไทย ทั้ง นี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจัย ที่
สามารถปรับเปลี่ยนและออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร ช่วยกระตุ้นให้เกิด การ
ยอมรับและความต้องการ เป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของฟิลิป คอต
เลอร์ (Philip Kotler, 2006) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาดและสนอง
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ความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลายอง บัวผัน (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในการซื้อสุกรในจังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในการซื้อสุกร
3. ปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า ด้านการจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระในพื้นที่เขต 7 ของ
ประเทศไทย ทั้งนี้อาจเนื่อ งมาจากปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจภายในของแต่ละบุคคล
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของฟิลิป คอตเลอร์
(Philip Kotler, 2003) ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นปัจจัยภายในที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจซึ่งสะท้อนถึงความต้องการ
ของผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจ
วรรณ สระทองยอด (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ในจังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย การจูงใจ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ ส่งผล
ทางบวกต่อการซื้อลูกกุ้งของผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ในจังหวัดนครปฐม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสัตว์ของธุรกิจการเลี้ยงสุกร
ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายปัจจุบัน หรือรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจ ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการรับประกันและใส่ใจวิธีการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอยู่เสมอและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ
ด้านราคา ควรมีการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายให้สอดคล้องกับราคาอ้างอิงในตลาด ใช้กลยุทธ์แนว
ระดับราคาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตามระดับความต้องการได้
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีการตั้งศูนย์กระจายสินค้า นาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการจัดเก็บสินค้า มี
ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจาหน่าย เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ทาให้ทราบถึงข้อมูลทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าได้
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ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นการสื่อสาร ให้ข้อมูล ชักจูง และตอกย้าเกี่ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์ ทั้ง การส่ง
พนั ก งานขายหรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า นวิ ช าการไปให้ ค วามรู้ แ ละให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามฟาร์ ม ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลใหม่ๆ และมีการโฆษณาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก
2. ปัจจัยจิตวิทยา
ด้านการจูงใจ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีการให้สิทธิส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด มีการขายแบบ
สะสมปริมาณการซื้อ เพื่อจูงใจให้ซื้อมากขึ้น
ด้านการรับรู้ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่จัด
จาหน่ายหลายๆ ช่องทาง เช่น วารสาร เว็บไซต์ของบริษัท สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเลี้ยง
สุกรสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว
ด้านการเรียนรู้ มีการวางแผนและร่วมมือกับฟาร์มสุกรในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จาก
การใช้ได้อย่างชัดเจน เกิดความน่าเชื่อถือและความรู้สึกที่แตกต่างจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายอื่นๆ
ความเชื่อและทัศนคติ ควรใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภั ณฑ์ สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ เช่น การ
ให้บริการหลังการขาย การรับประกัน การให้คาปรึกษา เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับ
สุกรได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาวิ จัยในครั้ง นี้ ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และด้านจิตวิทยา ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการ
เลี้ยงสุกรรายอิสระมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในพื้นที่เขต 7 เท่านั้น ควรมีการเพิ่มพื้นที่ในการวิจัยในเขตอื่นๆ เพื่อให้
ทราบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านจิตวิทยาในพื้นที่แตกต่างกันจะส่ง ผลต่อการตัดสิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสุกรของผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ และเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสัตว์ของธุรกิจการเลี้ยง
สุกรต่อไป
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3. ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรรายอิสระ เพื่อให้ได้รับทราบ
ผลวิจัยในลักษณะของการอธิบายด้วยเหตุและผลของการศึกษาในประเด็นนั้นๆ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Career Advancement for Medical Representative of Multinational
Company in Bangkok Metropolitan
ดวงกมล วิเชียรสาร1
1นักศึกษาปริญญาโท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแวดล้อมภายใน
องค์กร และปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้แทนยาของบริษัท
ยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และทา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิ ติ SPSS สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ไ ด้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน แต่รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุง เทพมหานครที่
แตกต่ า งกั น (2) ปั จ จั ย แวดล้ อ มภายในองค์ ก รและปั จ จั ย แวดล้ อ มภายนอกองค์ ก รมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คาสาคัญ: ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ผู้แทนยา ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร
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Abstract
The objectives of this research were to study the relationship of factors between personal
factors, internal environmental factors and external environmental factors that affect to career
advancement for medical representative of multinational company in Bangkok metropolitan. This
research is conducted as a quantitative survey research, questionnaires were used as a tool to
collect data. Samples are representatives from medical representative of multinational company
in Bangkok, a total of 400 respondents. Data was analyzed with SPSS Statistics. The analysis
statistics used in the study were frequency, percentage, mean, standard deviation and coefficient
of Pearson.
Results shows the followings: ( 1) Personal factors of gender, age, status and education
level did not affect to career advancement for medical representative of multinational company
in Bangkok metropolitan but average monthly income affect to career advancement for medical
representative of multinational company in Bangkok metropolitan ( 2) Internal and external
environmental factors had related to career advancement for medical representative of
multinational company in Bangkok metropolitan with a statistical significant at 0.05 level.
Keyword: Career Advancement, Medical Representative, Internal environmental factors, External
environmental factors

บทนา
ผู้แทนยาเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูง อีกทั้งแนวโน้มของ
ธุรกิจยายังคงเติบโตขึ้นและเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง สะท้อนได้จากบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทหันมา
ดาเนินธุรกิจยามากขึ้น อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) บริษัท แอลจี เคม ไลฟ์ ไซเอนเซส จากัด โดยผู้แทน
ยาเป็นงานที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องให้ความเชื่อมั่นแก่แพทย์ เภสัชกร และบุคคลากรทางการ
แพทย์ โดยมีหน้าที่ให้ข้อมูลยาแก่ แพทย์เพื่อให้แพทย์สั่งจ่ายยาให้แก่คนไข้ ให้ข้อมูลทางการแพทย์ใหม่ นวัตกรรม
ทางการแพทย์ งานวิจัยทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการรัก ษา
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คนไข้ต่อไป เป็นคนกลางประสานความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า อันได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และบุ คลากร
ทางการแพทย์ ให้ดาเนินไปได้ด้วยดี ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเสมือนตัวแทนขององค์กรในการไป
ติดต่อธุรกิจ นับว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าขององค์กร และเป็นบุคลากรที่องค์กรต้องรักษาไว้เป็นอย่างดี
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควรให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทาง
ธุรกิจในปัจจุบัน องค์กรที่ประสบความสาเร็จมักได้รับการสนับสนุนมาจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ดัง นั้น
นอกเหนือจากกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติมาเข้าทางานแล้ว ฝ่ายบริหารจึงต้องพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ การทาให้เกิดความภักดี
ต่อองค์กร เป็นต้น (รัตนรรห์ ณ นคร, 2554)
สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก รหรื อ สภาพแวดล้ อ มในการท างานเป็ น ปั จ จั ย อั น ดั บ แรกที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทางานดี เช่น บรรยากาศในห้องท างาน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน การวางตาแหน่งอุปกรณ์สานักงานอย่างเหมาะสม เป็นต้น จะช่วย
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์จนสร้างผลงานออกมาให้ดียิ่ง ขึ้นได้ ปัจจัยดัง กล่าวจะ
สามารถช่วยรักษาพนักงานและดึงดูดความสนใจของบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์กร
ได้ ดังนั้นนอกจากพัฒนาศักยภาพของพนักงานแล้วจึงควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วย
ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้ อมทางธุ รกิ จ อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิ จ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสังคม ด้านนโยบายและการเมือง รวมทั้งการแข่งขันทางธุรกิ จที่นับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ องค์กร
จาเป็นต้องเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในด้านอาชีพของพนักงานและขององค์กรเอง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเจริญเติบโตในธุรกิจได้
องค์กรที่มีแผนการพัฒนาพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเป็นการสร้า งขวัญกาลังใจให้กับพนักงาน
พนักงานจะมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความเอาใจใส่ เกิดแรงจูงใจที่จะทางานมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการตอบสนองต่อ
ความจาเป็นพื้นฐานตามทฤษฎีแรงจูงใจ อีกทั้งส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานในองค์กรดีขึ้น
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) แสดงให้เห็นถึงความ
เจริ ญ เติ บ โตในต าแหน่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นองค์ ก ร การพั ฒ นาพนั ก งานจึ ง ควรท าควบคู่ ไ ปกั บ การวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความภักดี และการใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีทางาน
อย่างเต็มที่
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้าม
ชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อความก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา
บริ ษั ท ยาข้ า มชาติ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลจากการศึ ก ษาจะท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ก ารเกิ ด ความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของผู้แทนยา และพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ของผู้แทนยาบริษัท
ยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทน
ยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรกับความเจริญก้าวหน้าในอาชี พของ
ผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้าม
ชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้าม
ชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยา
ข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่สาคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยกาหนดตลาด
ของกลุ่มเป้าหมาย บุคคลที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์, 2550) ประกอบด้วย
1. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
เพศหญิง มีแนวโน้มความต้องการที่จะรับ-ส่ง ข่าวสารมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้เพศหญิง และชายยัง มีความ
แตกต่างกันมาในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ
2. อายุ (Age) เป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีกระบวนทัศน์ทางความคิ ด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมการ
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ของแต่ละคนแตกต่างกัน เนื่องมาจากประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน
3. สถานภาพ (Marital Status) และรายได้ (Income) มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร
เนื่องจากแต่ละคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่แตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษา (Education) เป็นสิ่งสนับสนุนที่ทาให้เกิดความแตกต่างของความคิด ค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
จากแนวคิดปัจจัยตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ด้าน
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากเป็นตัวแปรที่สามารถใช้จาแนก
ประเภทของกลุ่มประชากรตามวัตถุประสงค์ได้ ผู้วิจัยจึงนาไปกาหนดเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง วิธีการ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่ง เสริมหรือเพิ่ม พู น ให้
บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความสามารถ และเกิดทักษะในการทางานที่มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้งานที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเป้าหมาย (นวลละออง อุทามนตรี และรชยา อินทนนท์, 2558)
รูปแบบของการพัฒนาบุคลากร KSAC Model (ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี, 2561) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 K = Knowledge หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการพัฒนาให้บุคลากรมี ความรู้
ขั้นตอนที่ 2 S = Skill หมายถึง การพัฒนา บุคลากรโดยเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะงาน บุคลากรควร
ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะในการทางานอย่างต่อเนื่อง
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ขั้นตอนที่ 3 A = Attributes หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นด้านคุณลักษณะ มีการส่ง เสริมให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์ก รมีการ
นาทักษะ ความรู้ความสามารถของแต่ละคนในทีมมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติง าน มี
ความรู้ แ ละเข้ า ใจถึงเป้ า หมายในการด าเนินงานขององค์ กรและสามารถประเมิ นผลการดาเนินงานว่า บรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ และเป็นผู้คิดค้นวิธีการใหม่ เพื่อนามาพัฒนากระบวนการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 C = Competency หมายถึง การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นในด้านการพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ ได้แก่ สมรรถนะด้านภาษาซึ่งบุคลากรควรมีความพร้อมด้านภาษาและการสื่อสาร
จากแนวคิดการพัฒนาบุคลากร ทาให้ทราบถึงรูปแบบในการพัฒนาบุคลาการในลักษณะต่างๆ ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละบุคคล ในช่วงเวลา หรือสภาพบริบทที่แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรและนามาประกอบเพื่อเป็นข้อมูลในการอภิปรายผล
แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในส่งผลต่อแรงกระตุ้นให้พนักงานอยากมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
Forehand และ Gilmer (1964, อ้ า งถึ ง ใน ณธั ช พงศ์ พิ สิ ษ นุ พ งศ์ , 2561) ได้ แ บ่ ง ลั ก ษณะของสภาพ
แวดล้อมในการทางาน ที่เป็นองค์ประกอบที่จะเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 ความปลอดภัย คือ ความมั่นคงในการทางานเกิดจากการที่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับ
บัญชา ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยที่จะได้ทางานในองค์กร
1.2 โอกาสก้าวหน้าในการทางาน คือ การได้มีโอกาสเลื่อนตาแหน่งสูง ขึ้น องค์กรสนับสนุนให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในการทางาน โดยพิจารณาจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม พร้อมกับการเลื่อน
ตาแหน่งงานที่เหมาะสม การให้บาเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติง านจะได้รับการยอมรับและยกย่องชมเชยซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อและมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึ้น
1.3 องค์กรและการจัดการ คือ ลักษณะการจัดโครงสร้างขององค์กร การวางนโยบาย แนวทางวิธี
ปฏิบัติภายในองค์กร ชื่อเสียงและการดาเนินงานขององค์กร
1.4 ค่าจ้าง คือ เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนการทางาน โดยพิจารณาในเรื่องของจานวนค่าจ้ างที่
เหมาะสมกับปริมาณของผลงาน และมีวิธีการจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมเสมอภาค
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1.5 คุณลักษณะเฉพาะของงาน คือ เรื่องของงานที่ทาอยู่เป็นงานที่ทาให้รู้สึกว่ามีคุณค่า มีความ
ภาคภูมิ มีสถานภาพ มีศักดิ์ศรีและได้รับการยอมรับนับถือเป็นงานบริการสาธารณะ เป็นงานที่ตรงตามความ
สามารถและช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มเป็นงานท้าทายและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
1.6 การนิเทศงาน คือ การได้รับความเอาใจใส่ได้รับการตรวจแนะนางานอย่างใกล้ชิด พร้ อมกับ
การได้รับทราบการทางานที่ถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานโดยการนิเทศงานมีความสาคัญที่จะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พึงพอใจต่องานที่ทาได้และการนิเทศงานไม่ดีอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เขา
ตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงานได้
1.7 คุณลักษณะทางสังคมของงาน คือ การได้ทางานอยู่ในกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน ได้รับการ
ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางานรวมทั้งรู้จักหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างความสามัคคี
ในที่ทางาน
1.8 การติดต่อสื่อสาร คือ การให้ข่าวสารในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้า ของ
องค์กร สาหรับข่าวสารที่เกี่ยวกับแผนงานที่องค์กรกาลังเผชิญอยู่และกาลังจะทาในอนาคต แต่ในขณะที่การรับรู้
เกี่ยวกับสายการทางานและอานาจบังคับบัญชาเชื่อมโยงกับการรับรู้ด้านนโยบายการทางานและข่าวสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการทางานของบุคคลในแต่ละฝ่าย
1.9 สภาพการทางาน คือ การแสดงออกถึงระเบียบ ที่สร้างความปลอดภัยตั้งแต่เครื่องจักรที่ถูก
จัดไว้อย่างเป็นระเบียบพร้อมใช้งาน รวมถึงคุณภาพของอากาศถ่ายเทดี ไม่เสียงรบกวน โดยจะต้องมีแสงสว่างที่
เพียงพอ นอกจากนี้ในบางองค์กรจะมีสถานที่ให้ออกกาลังกายและมีโรงอาหารใกล้ที่ทางาน ศูนย์อนามัย และ
สถานที่จอดรถ เป็นต้น
1.10 สวัสดิการที่เป็นผลประโยชน์ คือ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือไปจาก
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เบี้ยบาเหน็จบานาญ วันหยุดพักผ่อนประจาปี การลาพักผ่อน ค่ารักษาพยาบาล การ
จัดประกันภัยประกันสุขภาพ เป็นต้น
จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะเนื้อหาของงาน
ผลตอบแทน โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ โอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน สภาพแวดล้อมในที่ทางาน เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจ
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ให้มีความอยากเจริญก้าวหน้าในองค์กรที่ทางานอยู่ หรือลาออกไปเจริญเติบโตทางอาชีพที่องค์กรอื่น ผู้วิจัยจึง
นาไปกาหนดเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายนอก หรือสภาพแวดล้อมระดับมหภาค เป็นปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสามารถสร้างโอกาสหรือก่อให้เกิดอุปสรรค (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2558) เป็น
ปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมหรือธุรกิจ หรือเรียกว่า PEST Analysis ประกอบไป
ด้วย
2.1 ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง (Political) เป็นการอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดจากการเมือง
การตรากฎหมายของรัฐบาล ตลอดจนการกาหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลและองค์กรธุรกิจ
2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิ จ (Economics) เป็นการรายงานแนวโน้ มทิ ศ ทางของเศรษฐกิ จ มี ผ ล
กระทบต่อการดาเนินกิจกรรมขององค์กรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
2.3 ปัจจัยด้านสังคม (Social) เป็นแรงกดดันทั่วไปในสัง คมที่มีอิ ทธิพลต่อการด ารงชีวิ ต และ
พฤติกรรมการซื้อของบุคคล
2.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ เนื่องจากเทคโนโลยีถูกปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาจานวนมาก เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เป็นสาคัญ
จากการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการพัฒนา จะเห็นได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลการความคิด
การตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคล ผู้วิจัยจึงนาเป็นใช้เป็นตัวแปรอิสระเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมภายนอกองค์กรกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ
เกณฑ์หรือมาตรวัดความก้าวหน้าในอาชีพ
ประณต นันทิยกุล (2535, อ้างถึงใน ธารินี ทองลิ่ม, 2558) ได้กล่าวถึงเกณฑ์หรือมาตราวัดความก้าวหน้า
ในอาชีพของพนักงานในองค์การไว้ 3 ด้าน ดังนี้
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1. ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ เป็นการเลื่อนขึ้นของงานเพื่อดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมกับ
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ความก้าวหน้าในตาแหน่งวัดได้จากการเปรียบเทียบกับตาแหน่ง ที่ได้
ดารงอยู่กับระยะเวลา โดยการเปรียบเทียบกับอายุตัวของบุคลากรที่เป็นเพื่อนร่วมงาน
2. ความก้าวหน้าในเงินเดือน เป็นการที่ได้รับเงินเดือนในอัตราสูง ขึ้น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุม าจาก
ได้ รั บ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป็ น กรณี พิ เ ศษ ซึ่ ง บ่ อ ยครั้ ง จะได้ ป รั บ ขึ้ น เงิ นเดื อ นเมื่ อ ได้ เ ลื่ อ นต าแหน่ ง ที่ สูง ขึ้น
ความก้าวหน้าในเงินเดือนและความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่มีส่วนสัมพันธ์กัน และมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนสูงหรือมีความก้าวหน้าในเงินเดือน
จะมีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ด้วย
3. ความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาตนเอง เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการทางาน รวมถึงการพัฒนาด้านจิตใจ ให้เกิดทัศนคติที่ดี ตลอดจนนิสัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น จะทาให้งานที่ปฏิบัติเหล่านี้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสารวจ (Survey Research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้แทนยาของบริษัทยาข้ามชาติใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้แทนยาที่ทางานในบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขต
บางกอกน้อย เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตสายไหม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมี
ศักยภาพสูง ประกอบไปด้วยผู้แทนยาที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทางานเป็นเวลานาน โดย
เลือกเฉพาะผู้แทนที่ดูแลโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้แทนยาที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ โดยอาศัยสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ
W.G.Cochran กาหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2549) จานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
พัฒนามาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ส่วนที่ 3 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร ส่วนที่ 4 การพัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

26

ความก้าวหน้าในอาชีพ ในการวัดผลของการตอบแบบสอบถามของตอนที่ 2 ตอนที่3 และตอนที่ 4 ผู้วิจัยได้กาหนด
แบบสอบถามให้เป็นลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ Likert scale
เกณฑ์การแปรผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550) ได้แก่ 0.80 ขึ้น
ไป มีความสัมพันธ์ในระดับสูงที่สุด, 0.60 – 0.79 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง, 0.40 – 0.59 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง, 0.20 – 0.39 มีความสัมพันธ์ในระดับต่า, 0.20 ลงมา มีความสัมพันธ์ในระดับต่าสุด
การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ร่างแบบสอบถามและนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณา จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบไปเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ได้ควรมีค่าความเชื่อมันตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ที่ 0.949
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเป็นผู้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย จานวนกลุ่มตัวอย่าง
400 ตัวอย่าง หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า
สถิ ติ t-test ค่ า สถิ ติ anova และค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s product-moment
correlation coefficient) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
31 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท
ส่วนที่ 2 ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์ กรพบว่ า ผู้แทนยาที่ทางานในบริ ษัท ยาข้า มชาติ ในเขตกรุง เทพมหานครส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความ
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สามารถ ด้านลักษณะเนื้อหาของงาน ด้านโอกาสในการเจริญก้ าวหน้าในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
และด้านสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรพบว่า ผู้แทนยาที่ทางานในบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญด้าน
เศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และด้านนโยบายและการเมือง ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพพบว่า ผู้แทนยาที่ทางานในบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อ ปั จจัย การพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก โดยให้
ความสาคัญด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง หน้า ที่
และด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา
บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพ มหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา
บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา
บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรภาพรวมมีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับ 0.05 โดยมีค่า (r) เท่ากับ 0.461 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์
ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา
บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร ภาพรวมมีค่า sig เท่ากับ 0.000
ซึ่งน้อยกว่าระดับ 0.05 โดยมีค่า (r) เท่ากับ 0.436 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์
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ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่า งกัน ส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสวัตติ์ สุติญญามณี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการ : กรณีศึกษา สายการบินสัญชาติไ ทย
แห่ง หนึ่ง ผลการศึกษาพบว่ า รายได้ต่อเดื อนแตกต่ างกั น ส่ง ผลให้มี ความผูกพัน ต่อ องค์กรแตกต่ างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี มิลินทปัญ ญา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
2. ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์ก ร พบว่า ด้านลักษณะเนื้อหาของงาน ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บัง คับบัญ ชา ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในที่ทางาน มีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ของ
ผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารินี ทองลิ่ม (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มตะวันตก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
กับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมหิทยาลัยสายสนับสนุน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออก
3. ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ด้านสัง คม ด้านเทคโนโลยี ด้านนโยบายและ
การเมือง มีความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา บริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารินี ทองลิ่ม (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
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สภาพแวดล้อมภายนอกภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการพัฒนาความก้าวหน้า ในอาชี พ ของ
พนักงานมหิทยาลัยสายสนับสนุน ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแก่ผู้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทยา ทั้งบริษัทยาข้ามชาติ และบริษัทยาในประเทศ
รวมถึงบริษัทอื่นที่สนใจ ดังนี้
1. ปัจจัยแวดล้อมภายใน รายละเอียดดังนี้
ด้านลักษณะเนื้อหาของงาน ควรให้ผู้แทนยามีอิสระและเสรีภาพในการเลือกวิธีปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและ
เรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานได้ตรงตามลักษณะการทางานของตนเองและเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้ผู้แทนยาเสนอความคิดเห็นและวางแผนการทางาน เนื่องจากผู้แทนยาเป็นผู้ที่มีข้อมูลในเขตที่รับผิดชอบ
มากที่สุด โดยผู้บริหารทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษามากขึ้น พร้อมกับสร้า งทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงาน โดยให้ผู้แทนเห็นถึง
คุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ทางานได้อย่างเต็มที่ด้วย
ด้านผลตอบแทน เป็นปัจจัยสาคัญ ในการจูง ใจหลายด้ าน ได้แก่ ความจงรักภักดี ความพัฒนาความ
สามารถให้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นที่มาของการพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นได้ ผู้บริหารควรให้
ความสาคัญ ทั้งเรื่องจานวนเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม ควรทาการสารวจเรื่องผล
ตอบแทนในธุรกิจยาที่ให้แก่ผู้แทนยา โดยเฉพาะบริษัทคู่แข่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับผลตอบแทนของ
บริษัทให้เป็นที่พึงพอใจของพนักงาน อีกทั้งยังสามารถนาผลการสารวจนั้นมาวิเคราะห์ต่อในแง่ของแนวทางการ
บริหารและการตลาดของบริษัทนั้นๆได้อีกด้วย
ด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ควรมีนโยบาย
วางแผนสร้างโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพอย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานรับทราบ พร้อมทั้งจัด
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่อ เตรีย มความพร้อ มในการก้า วไปสู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น เช่ น หลั ก สู ต รการวิ เ คราะห์ ตลาด
หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจูงใจคน หลักสูตรการขายอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการนาเสนอ
อย่างมืออาชีพ หลักสูตรการบริหารมนุษย์ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถพิจารณาฝึกอบรมพนักงานได้ทั้งแบบ ฝึก
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อบรมภายนอก และฝึกอบรมภายใน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถแต่ละบุคคล เพิ่มแรง
ผลักดันและจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าสายงานของผู้แทนยา
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายใน
องค์กร จะทาให้มีความสุขในการทางาน หลายองค์กรเลือกนากิจกรรมละลายพฤติกรรมมาใช้ เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานได้ทากิจกรรมร่วมกัน รู้จัก พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้กันมากขึ้น
ซึ่งสามารถจัดทาได้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยกาหนดปีละ 1-2 ครั้ง สาหรับฝ่ายขายเองผู้วิจัยขอ
เสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานหรือทีมขาย จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเพิ่มเติม เช่น จัดทีม Building นอกสถานที่ หรือจัด
ให้หัวหน้างานและผู้แทนยามีโอกาสพูดคุยกันได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ การรู้จักกันนอกเหนือจากมุมมองทางาน
จะสามารถส่งเสริมให้หัวหน้างานและผู้แทนยามีความผูกพัน ทางานการเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในที่ ท างาน ผู้ แ ทนยาเป็ น อาชี พ ที่ อ อกไปพบลู ก ค้ า นอกสถานที่ ท างาน ได้ แ ก่
โรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งเป็นสถานที่ที่บริษัทไม่สามารถกาหนดได้ ดังนั้นด้านสภาพแวดล้อมในที่ทางานในที่นี้
ผู้วิจัยให้ความสาคัญในเรื่อง อุปกรณ์อานวยความสะดวกและระบบการทางานต่างๆที่สนับสนุนการทางานของ
ผู้แทนยาให้มีความราบรื่น ได้แก่ ข้อมูลยาที่ทันสมัยเพื่อนาเสนอแพทย์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการนาเสนอข้อมูล
ยา เช่น iPad แฟ้มข้อมูลเอกสาร เป็นต้น พนักงานประสานงานที่สนับสนุนการทางานของผู้แทนยา เช่น พนักงาน
จัดเตรียมงานเอกสาร พนักงานไอทีส่งยอดขายและระบบรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาด
เป็นต้น การประสานงานกัน และระบบสนับสนุนการทางานที่ดี จะช่วยให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ลูกค้าเกิด
ความประทับใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาวได้
2. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก อันประกอบด้วย นโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สัง คม และเทคโนโลยี
ผู้แทนยาให้ความสาคัญในด้านนี้และมีผลต่อการตัดสินใจก้าวหน้าในงาน หรือออกจากงานเพื่อหาแนวทางอื่นให้
ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้บริหารจึงควรแถลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน แสดงให้เห็นถึงโอกาสและ
ช่องทางในการทางานให้แก่ผู้แทนยาอย่างชัดเจน ทาให้ผู้แทนยามีความมั่นใจที่จะทางานอยู่ในองค์กรต่อไป พร้อม
ทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนยาเพื่อประกอบการวางแผนหรือนโยบาย จะทาให้ผู้แทนยาเกิดความรู้สึกภูมิใจ
และเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จขององค์กร เกิดความผูกพัน จงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้รับทราบถึงความต้องการ ทัศนคติของ
ผู้แทนยามากยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์ผู้แทนยา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาระดับความต้องการต่อ ความ
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เจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยา เนื่องจากผู้แทนยาในปัจจุบันเป็นเด็กรุ่นใหม่มากขึ้น จะทาให้ผู้วิจัยได้มุมมอง
ความคิดใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพย์กรมนุษย์ได้
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที่ความสัมพันธ์ต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนยาได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาในพื้นที่หรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบและเห็นถึงความแตกต่างทางด้านพื้นที่ เนื่อง
จากประเทศไทยได้ขยายฐานเศรษฐกิจไปหลายจังหวัดมากขึ้น ประชากรเริ่มย้ายที่อยู่อาศัยออกไปปริมณฑลและ
ต่างจัง หวัด โดยข้อมูลจากเว็ บ ไซด์ https://th.wikipedia.org/wiki/จัง หวัดของประเทศไทย (ข้อมูลวันที่ 19
เมษายน 2562) อ้างอิงข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แสดงข้อมูลรายชื่อจังหวัดในประเทศที่มี
จานวนประชากรสูงรองจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ชลบุรี
นครศรีธรรมราช สงขลา ทาให้บริษัทยาสนใจทาการตลาดและวางกลยุทธ์เพิ่มยอดขายในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น การ
พัฒนาศักยภาพผู้แทนยาก็เป็นปัจจัยสาคัญของกลยุทธ์เพิ่มยอดของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทควรคานึงถึง
วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี ของประชากรแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อนามาปรับและประยุกต์ใช้ในการวางแผน
ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไป
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Abstract
The aim of this paper is to review gender issues in Thailand. This paper offers insight and
help to explore the definition of gender, the influence of Thai culture on gender and statistics of
gender in organizations, in Thailand. This paper can potentially enable researchers and
practitioners to have a better understanding of gender, which may be useful to take gender into
account in organization research and practice.
Keywords : Gender, Culture, business and Thailand

Introduction: The Definition of Gender
In research, gender has been distinguished from sex, with the former seen as qualities associated
with male or female which are created culturally, and the latter viewed as attributes which result
from biological characteristics (Pounder and Coleman, 2002). Sex is associated with biology, and
gender is related to norms of behaviour (Rosener, 1995) and socially constructed (Brunner, 2005;
Tietze et al., 2003).
Gender is, therefore, a lens through which to examine the social roles and responsibilities of
women and men which shape the perception and practices of social reality ( Bem, 1993) . As a
result, the study of sex differences examines how males and females differ physically; in contrast,
the study of gender differences focuses on how people perceive that males and females differ,
which is culturally constructed.
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Although the debate about similarities and differences between male and female goes back as
far as Plato ( Brunner, 1999) , the topic has been of considerable interest in the study of gender
issues in the last few decades, due to the markedly growing number of women in the workforce
and the presence of women undertaken gradually increasing leadership roles in organizations
(Fortune, 2017; Helgesen, 1990; Mckinsey, 2018; Rosener, 1990, 1995).
Gender and Thai Culture
In Thailand, as the old proverb says, “Men are the forelegs of the elephant, while women are the
back ones”, reflecting a general view that women are secondary to men ( Klausner, 1998) . This
gender role socialisation influences male and female behaviour throughout life. As children
mature, parents, schools, peers and other influences affect their development. For example, girls,
as Thai tradition lays down, should be as polite as folded cloth and they are steered toward
indoor, domestic activities, while boys’ interest in outdoor things was encouraged. It is expected
that women should behave in a ‘feminine’ manner in accordance with their presumed feminine
attributes, and that men should behave in a ‘masculine’ manner. These stereotyping and role
expectations of women and men still exist in Thai society and result in the disregarding of
women’s rights and negative values towards women. Men have higher status and power than
women. Also, women are seen as supporters such as doing housework and taking care of a
member of families rather than the producer. Therefore, the work that women do is excluded
from Gross Domestic product (GDP), showing that the role of women in economy are not valued
in terms of economic development and potential of women that bring to the growth of the
country ( Department of Women’s Affairs and Family Development, 2018; NESDB,2018;
UNWOMEN,2018).
Additionally, based on the values of Thai society from Thai proverbs and parables, it seems that
men have a higher status than women and this different status can be seen from the different
opportunities open to them ( Wattanasoontorn, 1980) . Moreover, Pongsapich ( 1997) points out
that gender- related issues and the socialisation process which can be seen in famous literary
works during the early Rattanakosin period (1767-1855) - for example, Kritsana Son Nong (Kritsana,
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Teach Her Sisters) and Suphasit Son Ying ( Thai Proverbs for Teaching Women) , influence girls’
characteristics. They are taught to be good listeners, caring, moderate, always responsive to the
needs and demands of their family and husband. In the past, women were taught to serve their
family, i. e. do all the household chores and raise their children, while men, as the head of the
household, were earners working outside the home, making all the serious decisions and solving
the main problems (Pongsapich, 1997; Siengthai and Leelakulthanit, 1994).
In the past, inequality and exploitation were taken for granted within the family context
( Pongsapich, 1997) . For example, women performed the bulk of ‘unpaid’ and unappreciated
household jobs. As a general rule, women listened to, served, and followed the directions of
family and husband without comment or question. When Thailand adopted a market economy
and capitalistic forms of development, forms of inequality and exploitation became more
commercialised and transnationalised. The concept of power and authority also carried Western
forms of patriarchy. With the modern market economy, restricting women to the domestic domain
was not sufficient to support the family; consequently, women had to leave home and go to
work. In the workplace, women have been disadvantaged in many ways, with lower incomes and
less education, higher rates of unemployment and less access to many occupations (Pongsapich,
1997; Siengthai and Leelakulthanit, 1994) . Bell ( 1997) points out that Thailand’s ‘economic
miracle’ has been built largely on the ‘backs’ of women, on a foundation of capitalist patriarchy;
a development model which employs the exploitation of women for rapid economic growth. The
economic impact of this model on women has been exacerbated in the past decade or so by
the adoption of neo- liberal, export- led growth strategies since the 1980s. This structure has
intensified gender biases in production for export markets and favoured unfettered capital
development in which low paid women who dominated export industries have generated wealth
based for entrepreneurs from their own exploitation. As a result, the work space is structured to
favour men and women have not benefited equitably in the process.
Statistics on Gender and Leadership
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Worldwide, women constitute more than 39 percent of the workforce. In Thailand women
constitute 45. 7 of the workforce in 2018 ( World Bank, 2018) . Based on the UNDP human
development report on gender inequality, the findings of Gender- related Development Index
(GDI), reflecting gender disparities in basic human capabilities ranks 130 countries on a global scale
and indicated that “in no society today do women enjoy the same opportunities as men…women
now share much more in the benefits of social service both public and private – but continue to
be denied equal opportunity in political and economic participation” ( UNDP, 1995, p. 29) . In
general, women spend more hours in unpaid work and fewer hours in paid work than men. Also,
although women’s total workday is longer and allows less leisure time than men, they have less
opportunity to access resources and share the benefit. Although women made strides since
1990’s, women still have not yet gained gender equity. They are still discriminated against
education, labour market, leadership position and political representation which will lead to
negative results for development of their freedom of choice and their capabilities in the long run
( UNDP, 2018; 2019) . According to ILO, in 2018, women committed their time 4 times on unpaid
care work such us household maintenance and taking care for their household member more
than men do in Asia and the Pacific.
As for the number of leadership position, while most senior positions still go to men, many women
are now also being given leadership opportunities in many countries, including Thailand.
Nevertheless, the proportion of women who hold top leadership positions continues to be very
small ( Connell, 2006; Eagly and Carli, 2004, Mckinsey, 2018; UNDP 2018, 2019) . In the United
States, women constitute more than 50 percent of workforce; however, in the companies of the
Fortune 500, they constitute only 24 female CEOs—or only 5% of the total list in 2017
(Fortune, 2017).
In Thailand women slightly outnumber men in the total population. In 2017, women accounted
for 50. 9 percent of the total population. There were 33,723,597 females compared with
32,464,906 males. Also, female participation in the labour market is 60. 5 percent compared to
77.3 for men (NSO, 2018). Based on the report on the Gender-related Development Index (GDI),
Thailand ranked quite well in the GDI at 33 of 130 countries in building the basic human
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capabilities of both women and men without substantial gender disparity in 1995 (UNDP Human
Development Report, 1995). However, based on the 2007/2008 UNDP report, the GDI of Thailand
decreased to 70 out of 156 countries in 2005. During that time, the average income of women
was around 6,695 while men’s estimated income stood at approximately 10,732 (PPP US$). In
2017, according to Gender Inequality Index (GII), which reflects gender-based inequalities in three
dimensions – reproductive health, empowerment, and economic activity, Thailand ranked 93 out
of 160 countries. As for an opportunity in education, the government first introduced the law in
1932 for four-year compulsory free education for both girls and boys between seven and fourteen
years old and expanded the compulsory education to seven years in 1970 ( Siengthai and
Leelakulthanit, 1994) . Currently, according to the 1999 Education Act, the State will provide at
least twelve years of basic education to each individual on a free of charge basis and compulsory
education will extend to nine years, requiring children aged seven to enrol basic education
institution until the age of sixteen. In 2016, based on the statistic from National Statistical Office,
the literacy rate of women (age 6 and higher) is lower than men. Also, average years of schooling
of population 15 years and over, women in Thailand have less education and fewer opportunities
for higher education than men. In 2018, 42. 4 percent of women have educated at least a
secondary level of education compared to 47.5 percent of their male counterparts (UNDP, 2018).
Although the educational situation of women has improved substantially during the past two
decades, the gap between women and men still remains.
As for the leadership position in Thailand, although a number of female leaders are increasing,
there are only few women leaders in both public and private sectors (UNDP, 2018). In government,
the number of women executives has increased. However, in 2015, most civil servants at top
three level (C9-11) are men. Women constitute only 18.34 percent (42 out of 229) at top two
level (C10-11) and 28.62 percent (77 out of 269) at lower level (C.9). Moreover, according to the
Office of Election Commission, the number of women elected in both local and national politics
is increasing slightly whereas there are few women appointed in local administration. In 2017,
only 2.63 percent and 2.31 percent of women were appointed as governors and deputy governors
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from 76 provinces. Also, even though women received the right to vote in 1932, they were first
elected or appointed to parliament in 1949. Women in government at ministerial level account
for 7. 7 percent in 2005. During 1983- 2012 women were elected as senators only 16. 79 percent
and Member of Parliament 8.21 percent. After the coup d’état in 2014, there are only few women
in leadership positions. In 2018, there are only 8. 8 percent of women minister ( 3 women) and
only 4. 8 parliament seats are held by women. ( Department of Women’s Affairs and Family
Development, 2018; UNDP, 2018). In business enterprises, although the SET has encouraged listed
companies to appoint more women to top managements and broads of directors, there are still
very few women in leadership level.Based on the data from 643 enterprises that registered in the
stock exchange of Thailand, a number of women in leadership positions such as CEO, directors,
deputy director and broad of governors are lower than men. Women constitute only 12 percent
of CEO while 88 percent are occupied by men (UNWOMEN, 2018).
Conclusion
Based on the review of gender issues in Thailand, gender concepts are culturally constructed and
influence the role of leadership in organizations. Currently, although there are more opportunities
for women in leading positions, the number is still very low in both public and private sectors.
Therefore, it is necessary to explore culture and gender issues in Thailand to understand social
realities.
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การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การ
จัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท A จากัด
The perception about causes of organizational changes affecting against behavior to
transition state and management strategies for organizational transformation and
development Case study : Company A
กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์1 และ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้ง ปัจ จัย
ภายในและภายนอกของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 3) เพื่อ
วิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การ
จัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ พนักงานของบริษัท A จากัด ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไป จานวน 205 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่าพนักงานบริษัท A จากัด มีระดับการรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกในระดับมาก มีระดับของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในระดับน้อย การรับรู้สาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ การลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของ
พนักงานในระดับสูง
คาสาคัญ: การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การ พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
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Abstract
The aims of this study were to 1) determine level of perception of employees about
causes of organizational changes both from inside and outside factors; 2) determine the level of
anti- change behaviors of employees; 3) analyze the perception of employees about causes of
organizational changes that affect to anti- change behaviors and management strategies for
organizational development and transformation; and 4) determine the relationship between
antichange behaviors and management strategies for organizational transformation. The
representative samples are 205 employees of A Company Limited. Data were collected from the
samples by questionnaire. The data were then statistically analyzed by percentage, mean,
standard deviation, and used Multiple Regression Analysis, and Pearson Correlation Coefficient for
hypothesis testing.
This study found that level of perception of employees about causes of organizational
changes both from inside and outside factors was at good (high) level. The level of anti-change
behaviors of employees was found at low level. The perception about causes of organizational
change was positive effect to reduce the anti-change behaviors. Moreover, this perception led to
good opinions on management strategies for organizational development and transformation.
Finally, reducing of anti- change behaviors presented positive relationship with management
strategies for organizational development and transformation in high level.
Keyword: Perception about causes of organizational changes, Against behavior to transition state,
Management strategies for organizational transformation and development

บทนา
การดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะผู้นาธุรกิจครอบครัวยุคปัจจุบันที่ได้รับช่วงกิจการต่อจากผู้นารุ่นก่อนต้องได้เผชิญ
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กับความท้าทายที่เกิดขึ้น จากมุมมองธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมทั้งความเชื่อใจกันของผู้นาในแต่ละรุ่น ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การใหม่ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
และการสร้างกาไรในระหว่างการสืบต่อกิจการ (กระทรวง จารุศิระ, 2560) ซึ่งการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการคานึงถึงผลกระทบต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
การที่องค์การสามารถพัฒนาไปสู่จุดยืนที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทที่ต้องการจดทะเบียน
นาหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยต้องมีการวางแผนปฏิบัติการหรือกาหนดกลยุทธ์เพื่อช่วยให้องค์การมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เชื่อมโยงไปยังมาตรการที่
สามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างและทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550) การปรับกลยุทธ์เป็นผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เนื่องจากทา
ให้การปฏิบัติงานของพนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไป สร้างความไม่พอใจและเกิดการต่อต้าน โดยมีสาเหตุมาจาก
ความกลัวในผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง การขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการรับรู้
ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548)
การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ ทาให้ปริมาณของงานเพิ่ม
มากขึ้น การปรับโครงสร้างองค์การทาให้ พนักงานไม่เข้าใจในบทบาทใหม่ของตัวเอง อีกทั้งกฎระเบียบข้อบังคับ
และรูปแบบการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติง านที่มีประสิทธิภาพลดลง (มัลลิกา ต้นสอน, 2544) การเปลี่ยนแปลงที่องค์การต้องการจะต้องละลาย
พฤติกรรมเดิม โดยชี้นาให้พนักงานรับรู้ถึงความจาเป็นที่องค์การจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพื่อเป็นการลดแรงดึง (Restrain Force) ที่เกิดจากพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
รวมถึงการกระตุ้นด้วยกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้เกิดแรงดัน (Driving Force) พร้อมกับการคง
สภาพพฤติกรรมนั้นไว้เพื่อไม่ให้เกิดการกลับไปสู่สภาพเดิม (Lewin, 1947)
บริษัท A จากัด เป็นบริษัทหนึ่ง ที่ตัดสินใจจะนาหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยสภาพการของบริษัท A จากัด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนแรก ซึ่งส่งผลต่อการปรับกระบวนการภายใน
หลายด้าน (สันติ กีระนันทน์, 2560) ผู้บริหารมีส่วนสาคัญที่ช่วยให้สามารถจัดการแรงต้านจากการเปลี่ยนแปลงได้
โดยอาศัยการสร้างความเข้าใจกับพนักงาน รวมถึง เทคนิคสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการให้ความรู้สาหรับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงเหตุผลที่ส่งผลให้องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงประโยชน์ที่พนักงาน
จะได้รับ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545) ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงให้กับพนักงาน หากเกิดการ
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รับรู้แล้วจะนาไปสู่กระบวนการจัดเรียงเรื่องราว รวมถึงการตีความสิ่งที่รับรู้มานั้น แล้วตอบสนองออกมาในรูปแบบ
ของพฤติกรรม (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556)
ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญของการรับรู้ของพนักงานต่อสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์การ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ของ
บริษัท A จากัด ซึ่งทาให้การต่อต้านในการเปลี่ยนแปลงลดน้อยลง รวมถึงเกิดประสิทธิภาพและความร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามเป้าหมายหลักของบริษัท ดั ง นั้นผู้วิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาการรับรู้สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท A จากัด เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารในการวางแผน รวมทั้งก่อให้เกิด
แนวทางในการจัดการการต่อต้านและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
3. เพื่อวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน

สมมติฐานการวิจัย
1. การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การของปั จจัยภายในส่ง ผลต่อพฤติกรรมการต่อ ต้า นการ
เปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
2. การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การของปัจจัยภายนอกส่ง ผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
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3. พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงองค์การมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ
สมคิด บางโม (2558) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การมี 2 ประเภท คือ (1)
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีและคู่แข่งขัน และ (2) ปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ ความสัมพันธ์ของหน่วยงานในองค์การ ความ
ล้าสมัยของหน้าที่ที่สามารถทดแทนบุคลากรด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักร การปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบางตาแหน่งงานในองค์การ
Lewin (1947) ได้ค้นพบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าทฤษฎี
สนามแรงผลักดัน (Force Field Theory) โดยในแต่ละสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงดันและแรงดึง
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(Driving – Restrain Force) ซึ่งแรงดันเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนแรงดึงเป็นสิ่งที่ คอยเหนี่ยวรั้ง
หรือลดทอนกาลังของแรงดันลง ถ้าหากแรงดันและแรงดึง เท่ากันจะเกิดจุดสมดุลซึ่ง ทาให้การเปลี่ยนแปลงไม่
เกิดขึ้น ซึ่ง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การละลายพฤติกรรม (Unfreezing)
ระยะกาลังเปลี่ยนแปลง (Changing or Moving) และการรวมตัวของพฤติกรรมใหม่ (Refreezing)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) ได้สรุปไว้ว่าเมื่อมนุษย์ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ การหาข้อมูลหรือการพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่อาจทาให้
ข้อมูลที่รับรู้มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่ผิดต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งอาจเกิดพฤติกรรมในการยับยั้ง
สิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือแตกต่างไปจากเดิม สัมผัสได้ถึงความรู้สึกและพละกาลังหรือความใส่ใจในการปฏิบัติงานลดลง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นปัจจัยที่ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งผลักดันองค์การให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพของปัจจัยเหล่านี้ และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์ก าร เป็น
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งคุณประโยชน์และการเกิดโทษต่อองค์การ จากการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาของปัจจัยเหล่านั้น องค์การต้องให้ความสาคัญ พร้อมกับสร้างความเข้าใจ เพื่อการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายนอกองค์การในการเอาตัวรอดและรักษาธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป
Waterman, Peters, and Phillips (1980) ได้อธิบายถึง คุณลักษณะเฉพาะ 7 ประการในองค์การ
(Mc Kinsey 7-S Model) เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากเป็นองค์ ประกอบปกติของทุกองค์ก าร โดยทั้ง 7 ปัจจัยมีความสัม พันธ์แ ละสอดคล้ องกันทั้ง หมด ซึ่ง ประกอบด้วย 1)
โครงสร้าง (Structure) 2) กลยุทธ์ (Strategy) 3) ระบบ (System) 4) รูปแบบ (Style) 5) การบริหารจัดการบุคคล
(Staff) 6) ทักษะ (Skill) และ 7) ค่านิยมร่วม (Shared Value)
สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ (2551) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (PEST Analysis)
ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างตรงกั บ องค์ ก ารในด้ า นการด าเนิ น งาน แต่ จ ะมี ผ ลกระทบทางอ้ อ มซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางการเมือง (Political) 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 3) ปัจจัยทางสังคม (Social)
และ 4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
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รั ง สรรค์ ประเสริ ฐ ศรี (2548) กล่ า วว่ า เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเคยชิ นในการ
ปฏิบัติงาน โดยองค์การได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการปฏิบัติงานที่เคยประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหาของ
สมาชิก จะก่อให้เกิดความไม่พอใจและการต่อต้าน ซึ่งการต่อต้านจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยดัง ต่อไปนี้ 1)
ความกลัวในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองจากการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะด้านการเงิน ความสัมพันธ์และสถานะใน
การปฏิบัติงาน 2) การขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงและผลที่จะเกิดขึ้น 3) การขาดความ
เชื่อใจในตัวผู้นาการเปลี่ยนแปลงหรือผู้บริหาร 4) การขาดข้อมูลที่เพียงพอจึงทาให้ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น 5)
การรับรู้ที่แตกต่างกัน ทาให้ระดับในการต่อต้านไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล 6) อุปนิสยั ส่วนบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
ทวี ศั ก ดิ์ สู ท กวาทิ น (2550) ได้ ส รุ ป กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาองค์ ก าร
ประกอบด้วย 1) การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ขององค์การ 2) กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโครงสร้าง
ของ 3) การปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากร และ 4) การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การ
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจพนักงาน เพื่อศึกษาถึงการรับรู้
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท A จากัด ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย แล้วนาข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปของบริษัท A จากัด ทั้ง 12 สาขา
คือ สาขานครปฐม(สานักงานใหญ่) สาขาราชบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาสุพรรณบุรี สาขานครราชสีมา สาขาชลบุรี
สาขาขอนแก่น สาขาพิษณุโลก สาขาสระบุรี สาขาอุบลราชธานี สาขานครสวรรค์ และสาขาสุราษฎร์ธานี ประชากร
จานวน 418 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่ างจากประชากรที่กาหนดไว้ ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพนักงานสานักงานใหญ่ และพนักงาน
สาขา แล้วใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามขนาดที่ได้จากการ
คานวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมด้วยสูตร เทโร ยามาเน่ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 205 คน
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ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงการวิจัยในด้านต่างๆ ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยของแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
การบริหารธุรกิจ 3 ท่าน ทั้งด้านเนื้อหาและความเหมาะสมในการใช้ภาษาโดยการหาค่า IOC (Item-Objective
Congruence Index) หลังจากการปรับแก้เครื่องมือตามคาแนะนาแล้ว จึงนาไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาจากบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท A จากัด
จานวน 30 ชุด จากนั้นนามาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) (Cronbach, 1974) ได้ค่าความเชื่อมั่นของข้อคาถามอยู่ที่ 0.974
สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท A จากัด
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท A จากัด ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุงานอยู่ในช่วง 13 ปี ระดับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท
2. การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในของพนักงานบริษัท A จากัด
การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในของพนักงานบริษัท A จากัด พบว่าใน
ภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.94) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในด้าน
ระบบ (System) มากที่สุด (X̅ = 4.02) รองลงมาด้านโครงสร้าง (Structure) (X̅ = 3.97) ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
(X̅ = 3.96) ด้านการบริหารจัดการบุคคล (Staff) (X̅ = 3.92) ด้านค่านิยมร่วม (Shared Value) (X̅ = 3.91) ด้าน
รูปแบบ (Style) (X̅ = 3.90) และด้านทักษะ (Skill) (X̅ = 3.90) ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายนอกของพนักงานบริษัท A จากัด
การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายนอกของพนักงานบริษัท A จากัด พบว่าใน
ภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.80) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงองค์การในด้านเทคโนโลยี (Technology) มากที่สุด (X̅ = 3.97) รองลงมาด้านเศรษฐกิจ
(Economic) (X̅ = 3.79) ด้านสังคม (Social) (X̅ = 3.76) และด้าน (X̅ = 3.68) ตามลาดับ
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4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัท A จากัด
พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัท A จากัด พบว่าในภาพรวมมีพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในระดับน้อย (X̅ = 3.72) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การต่อต้านในด้านประสิทธิภาพของงาน น้อยที่สุด (X̅ = 3.79) รองลงมาด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (X̅ = 3.74)
และด้านทัศนคติในงาน (X̅ = 3.64) ตามลาดับ
5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัท A
จากัด
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัท A จากัด
พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (X̅ = 3.79) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีระดับความเห็นด้วยในด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การ มากที่สุด (X̅ = 3.81) รองลงมา
ด้านการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ขององค์การ (X̅ = 3.80) ด้านการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโครงสร้างองค์การใหม่
(X̅ = 3.79) และด้านการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (X̅ = 3.75) ตามลาดับ
6. การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานบริษัท A จากัด
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การส่ง ผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ของพนักงานบริษัท A จากัด
ตัวแปร
พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Y)
t
p-value
B

Std. Error

ค่าคงที่ (a)

0.833

0.150

ปัจจัยภายใน (X1 )

0.127

0.059

ปัจจัยภายนอก (X2 )

0.628

0.066

Beta
5.544

0.000

0.155

2.175

0.031

0.677

9.528

0.000
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F = 189.349 p-value = 0.000 R Square = 0.652 Durbin-Watson = 1.949 Tolerance = 0.341 VIF
= 2.932
จากตารางที่ 1 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการคะแนนดิบ
Ŷ = .833 + .127X*1 + .628X**2
สมการคะแนนมาตรฐาน
ZY = .155X1 + .677X2
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสามารถอธิบายความผัน
แปรต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 65.2 (R Square = 0.652) ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามี
ปัจจัยอื่นอีกประมาณร้อยละ 34.8 ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่อยู่นอกเหนือการศึกษา
2. จากสมการคะแนนดิบ การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมี
อิทธิพลทางบวกต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
3. จากสมการคะแนนดิบ ถ้าการรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
ในขณะที่การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายนอกมีค่าคงที่ จะทาให้การลดลงของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีค่าเพิ่มขึ้น .127 หน่วย และถ้าการรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายนอก
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในมีค่าคงที่ จะทาให้การลดลงของ
พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีค่าเพิ่มขึ้น .628 หน่วย
4. จากสมการคะแนนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่ า การรั บรู้ ส าเหตุ การเปลี่ยนแปลงองค์ก ารปั จ จั ย
ภายนอกมีอิทธิพลต่อ การลดลงของพฤติกรรมการต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงมากที่ สุ ด โดยการรับรู้สาเหตุ ก าร
เปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงรองลงมา
7. การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การของพนักงานบริษัท A จากัด
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การของพนักงานบริษัท A จากัด
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ตัวแปร

กลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การ (Y)
B

Std. Error

ค่าคงที่ (a)

0.548

0.204

ปัจจัยภายใน (X1 )

0.369

0.079

ปัจจัยภายนอก (X2 )

0.470

0.090

t

p-value

Beta
2.688

0.008

0.370

4.641

0.000

0.418

5.244

0.000

F = 129.818 p-value = 0.000 R Square = 0.562 Durbin-Watson = 1.993 Tolerance = 0.341
VIF = 2.932
จากตารางที่ 2 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการคะแนนดิบ
Ŷ = .548 + .369X**1 + .470X**2
สมการคะแนนมาตรฐาน
ZY = .370X1 + .418X2
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกสามารถอธิบายความผัน
แปรต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การได้ร้อยละ 56.2 (R Square =
0.562) ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยอื่นอีกประมาณร้อยละ 43.8 ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่
อยู่นอกเหนือการศึกษา
2. จากสมการคะแนนดิบ การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมี
อิทธิพลทางบวกต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
3. จากสมการคะแนนดิบ ถ้าการรับรู้สาเหตุขการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
ในขณะที่การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายนอกมีค่าคงที่ จะทาให้ ความคิดเห็นของกลยุทธ์การ
จัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การมีค่าเพิ่มขึ้น .369 หน่วย และถ้า การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
องค์การปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในมีค่าคงที่
จะทาให้ความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การมีค่าเพิ่มขึ้น .470 หน่วย
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4. จากสมการคะแนนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภาย
นอกมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาองค์การมากที่สุด โดยการรับรู้
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายในมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การรองลงมา
8. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค์การของพนักงานของพนักงานบริษัท A จากัด

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัท A จากัด ในภาพรวม
ตัวแปร
ด้านทัศนคติ
ด้าน
ด้าน
พฤติกรรม
ในงาน
พฤติกรรม ประสิทธิภาพ การต่อต้าน
การ
ของงาน
การ
ปฏิบัติงาน
เปลี่ยนแปลง
ด้านการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของ
.438**
.664**
.756**
.738**
.000
.000
.000
.000
องค์การ
ด้านการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
.431**
.691**
.719**
.731**
.000
.000
.000
.000
โครงสร้างองค์การใหม่
ด้านการปรับปรุงระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานในองค์การ
กลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค์การ

.301**
.000

.506**
.000

.569**
.000

.547**
.000

.334**
.000

.510**
.000

.560**
.000

.557**
.000

.418**
.000

.660**
.000

.726**
.000

.716**
.000

จากตารางที่ 3 พบว่าการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงานในระดับสูง (r = .716)โดยมี
ด้านประสิทธิภาพของงานเป็นอันดับหนึ่ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการต่อต้านการ
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เปลี่ยนแปลงในระดับสูง (r = .726) รองลงมาคือด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
คิ ด เห็ น ต่ อ พฤติ ก รรมการต่ อ ต้ า นการเปลี่ ย นแปลงในระดั บ ปานกลาง (r = .660) และด้ า นทั ศ นคติ ใ นงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในระดับต่า (r = .418) ตามลาดับ
ส่วนความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ ยนแปลงของพนักงานในระดับสูง (r = .716) เช่นเดียวกัน โดยมี
ด้านการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นอันดับหนึ่ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของพฤติกรรม
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง (r = .738) รองลงมาคือด้านการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโครงสร้าง
องค์การใหม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง (r = .731)
ด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง (r = .557) และด้านการปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง (r = .547)
ตามลาดับ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเรื่องการรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่ง ผล
ต่อพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ กรณีศึกษา :
บริษัท A จากัด มีประเด็นสาคัญที่ผู้วิจัยนามาอภิปรายดังนี้
1. จากการวิเคราะห์การรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท A จากัด พบว่าการรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อการลดลงของพฤติกรรมการต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของอาภาพร ตั้งภักดีตระกูล และสิทธิโชค วรานุสันติกูล (2560) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยมีทุนทาง
จิตวิทยาเป็นตัวแปรกากับ พบว่าความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ และแนวคิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) ได้
สรุปไว้ว่าเมื่อมนุษย์ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ การหาข้อมูลหรือการพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่อาจทาให้ข้อมูลที่รับรู้มี ความคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่ผิดต่อสิ่ง ที่จะ
เกิดขึ้น รวมทั้งอาจเกิดพฤติกรรมในการยับยั้ง สิ่งที่ไ ม่คุ้นเคยหรือแตกต่างไปจากเดิม สัมผัสได้ถึงความรู้สึก และ
พละกาลังหรือความใส่ใจในการปฏิบัติงานลดลง
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2. จากการวิ เ คราะห์ การรับ รู้ส าเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงองค์ การที่ ส่ ง ผลต่ อกลยุท ธ์ก ารจั ด การเพื่อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท A จากัด พบว่าการรับรู้สาเหตุการเปลี่ยนแปลง
องค์การปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อความคิดเห็นของกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาถึงเรื่อง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง บทบาทของภาวะผู้นาและการสื่อสารในองค์การ พบว่าบทบาทของภาวะผู้นาและการ
สื่อสารในองค์การถือว่ามีความสาคัญสาหรับองค์การที่กาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีความต่อ เนื่อง
และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งสามตัวทั้งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารองค์การ และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ส่งผลและมีความสัมพันธ์กัน
3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์การจัดการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท A จากัด พบว่าการลดลงของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การของพนักงานในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของชนกานต์ ชาวะหา (2557) ได้ศึกษาถึงกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกล
ยุทธ์ขององค์การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน แนวคิดเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2550) ซึ่งสรุปได้ว่าการที่องค์การ
จะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การได้อย่างราบรื่นจะช่วยลดการต่อต้านที่ไม่จาเป็น องค์การจะต้ องใช้
เครื่องมือเข้ามาช่วยในการแทรกแซง นั่นก็คือ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การในส่วนของปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการลดลงของ
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การในส่วนของปัจจัยภายใน แต่ส่งผล
ในระดับสูงทั้งสองปัจจัย ดังนั้นบริษัทควรให้ความสาคัญกับการสื่อสารเพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ทั้งในด้านปัจจัย
ภายในบริษัทและปัจจัยภายนอกบริษัทในระดับมหภาค เพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ถึงสาเหตุที่บริษัทต้องมีการ
ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงลงหรือไม่เกิดการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง
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2. การรับรู้สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงองค์การในส่วนของปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ความเห็ น ด้ ว ยต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาองค์ ก ารมากกว่ า การรั บ รู้ ส าเหตุ ข องการ
เปลี่ยนแปลงองค์การในส่วนของปัจจัยภายใน แต่ส่งผลในระดับสูงทั้งสองปัจจัย ดังนั้นบริษัทควรให้ความสาคัญกับ
การสื่อสารเพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ทั้งในด้านปัจจัยภายในบริษัทและปัจจัยภายนอกบริษัทในระดับมหภาค
เพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้ ถึงสาเหตุที่บริษัทต้องมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง จะส่ง ผลให้กลยุทธ์การ
จัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การที่บริษัทใช้จะได้รับการยอมรับจากพนักงาน ทาให้การเปลี่ยนแปลง
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
3. การลดลงของพฤติ ก รรมการต่ อต้ า นการเปลี่ ย นแปลงด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของงานจะส่ ง ผลให้
พนักงานเห็นด้วยกับกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การของบริษัทมากกว่าการลดลงของพฤติกรรมการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานและทัศนคติในงาน ดังนั้นบริษัทควรเน้นในด้านการพัฒนา
และปรับปรุงด้านประสิทธิภาพของงานของพนักงานเป็นลาดับแรก โดยการฝึกอบรมทักษะ ความรู้ความสามารถ
ทั้งจากภายในหรือภายนอกบริษัท ส่วนการเพิ่มขึ้นของความเห็นด้วยกับกลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การด้านการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ขององค์การจะส่งผลให้พนักงานลดพฤติกรรมการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงลงมากกว่ากลยุทธ์การจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การด้านการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและ
โครงสร้างองค์การใหม่ ด้านการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การและด้านการปรับปรุงระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นบริษัทควรที่จะควรกาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การที่พนักงานเห็นด้ วยและเป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยการให้พนักงานร่วมออกความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการกาหนดยุทธศาสตร์ของบริษัท ถ้า
ยุทธศาสตร์มีความชัดเจน ตรงเป้าหมาย มีความเป็นไปได้ และพนักงานเห็นด้วย การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานจะลดลงหรือไม่เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปัจจั ยอื่น ที่อ าจส่ง ผลต่ อพฤติกรรมการต่ อต้ านการเปลี่ยนแปลงและกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ก ารเพิ่ม เติ มนอกเหนือจากการรับรู้ เช่น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยทาง
จิตวิทยาอื่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น
2. ควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเพิ่มเติมในเชิง ลึก ทั้งจากการสัมภาษณ์พนักงานหรือ
ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบปัญหาอื่นที่อยู่นอกเหนือจากปัจจัยหรือแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
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3. ควรศึกษาในบริษัทอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากบริษัท A จากัด เพื่อยืนยันผลการวิจัยและอาจทราบ
ปัญหาอื่นซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
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สภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร
กรณีศึกษา: ไร่สมอาสา ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Predicament Development toward Agricultural Entrepreneur
Case Study: Rai Som Asa Tambon Chalae Ampur Thong Pha Phum kanchanaburi
นายธนวัตร นกดารา1
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการณ์ แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยปรากฏการณ์วิทยา โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ลูกค้าส่ง และลูกค้าปลีก จานวน 10 ราย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1. สภาพการณ์ทางการเกษตร พื้นที่ตาบลชะแล เป็นแหล่งผลิตที่สาคัญสาหรับ
การปลูกสตรอว์เบอร์รีของประเทศไทย มีโอกาสทางการตลาดสูง เนื่องจากความนิยมการบริโภค สตรอว์เบอร์รี
ของผู้บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการในพื้นที่ตาบลชะแล มีไม่มาก มีการเพาะพันธุ์สต
รอว์เบอร์รีเอง ทาให้การปลูกสตรอว์เบอร์รีมีโอกาสในการทาตลาดได้สูง รวมถึงได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รี 2. แนวทางใน
การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี และการใช้กลยุทธ์ ทาง
การตลาด (7Ps) เพื่อทาให้ไร่สมอาสาประสบความสาเร็จ และเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
คาสาคัญ : สภาพการณ์ แนวทางการพัฒนา ผู้ประกอบการทางการเกษตร กลยุทธ์ทางการตลาด

Abstract
This research aimed to study the predicament, problems and obstacles for
development toward to agricultural entrepreneur in Rai Som Asa. A qulitative research by
phenomenology and in- depth interview was applied. The key informants were 3 ( three)
agricultural entrepreneur in Rai Som Asa and 10 (ten) retail consumers.
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The results of this research revealed that the predicament of agriculture in tambon
Chalae is the important sources for growing strawberry in Thailand. The market opportunity is
increasing gradually due to the consumers’ consumption is not enough for the demand
requirement. Moreover, there are few in the area so it tends to a high opportunity. Besides that
the agricultural entrepreneur is supported by the government and Bank for agriculture and
agricultural cooperatives for funding to grow strawberries. 2. The development toward good
agricultural entrepreneur is the good management and the marketing’s mix (7Ps) in order to make
Rai Som Asa successful and to be the high-quality agricultural entrepreneur.
KeyWord: Predicament, Development Toward, Agricultural entrepreneur, Marketing Mix.

บทนา
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตมรสุมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร สิ่ง แวดล้อม และภูมิอากาศเอื้ออานวยต่อการทาการเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือเกี่ยวข้องมาโดยตลอด แม้ว่าจะพยายามพัฒนา
ไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังคงพึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมเป็นหลัก (วรทัศน์ วัชรวสี ,
2559)
การเกษตรไทยครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่ง แต่ละภูมิภาคมีการเกษตรที่แตกต่ างกันไปตาม
ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เช่น ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
ภาคใต้ทาสวนยางพารา ภาคตะวันตกปลูกอ้อย มันสาปะหลัง ภาคตะวันออกทาสวนผลไม้ ส่วนภาคเหนือปลูก
พืชผักเมืองหนาวเนื่องด้วยภูมิอากาศที่เหมาะสม เช่น สตรอว์เบอร์รี (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2552)
การเกษตรของไทยในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ผลักดันให้การเกษตรแต่ละภูมิภาคมั่นคงเพื่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจในภาคนนั้น ๆ ซึ่งมีการวิจัยพันธุ์พืช นวัตกรรมทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชที่นาพันธุ์มาจากภูมิภาคอื่น เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหันมาปลูกยางพาราแทนข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
หรือภาคตะวันตกปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บางพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีปลูกสตรอว์เบอร์รี ซึ่งผลผลิตของพืชที่นา
พันธุ์จากภูมิภาคอื่นมาปลูกนั้น คุณภาพของผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของตลาดไม่ต่างจากพืชที่ปลูกจากภูมิภาคเดิม
ส่ ง ผลให้ เ กษตรกรหั น มาเพาะปลู ก พื ช ที่ นาพั นธุ์ ม าจากภู มิ ภ าคอื่ นมากขึ้ น จึ ง ท าให้ เ กษตรกรปรั บ ตั ว กั บการ
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เปลี่ยนแปลงการทาเกษตร เรียนรู้รูปแบบการจัดการการเกษตรใหม่ รวมถึงการทาการตลาดที่เปลี่ยนไป (ณรงค์ชัย
พิพัฒน์ธนวงศ์, 2560)
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งตัวอย่างของจังหวัดที่ ได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตรจาก
ภาครัฐ เนื่องด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีความหลากหลายทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่งผลต่อวิถีการดาเนินชีวิต
และการเกษตรของประชากรในจังหวัด การเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของประชากร โดยการเกษตรส่วนใหญ่เน้น
การเพาะปลูกที่มีมาแต่อดีต เช่น อ้อย มันสาปะหลัง และยางพารา แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
การส่งเสริมการเกษตรทาให้จังหวัดกาญจนบุรีทาการเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัดดีขึ้น (สิน พันธุ์พินิจ, 2555)
ด้ ว ยความหลากหลายทางภู มิ ศ าสตร์ท าให้ จั ง หวัด กาญจนบุ รี มีผ ลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ภูเขาสูงในอาเภอทองผาภูมิ ที่สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้เป็นอย่างดี อาทิ สตรอว์เบอร์
รี ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมในตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสดใหม่ และรสชาติที่ไม่ต่าง
จากสตรอว์เบอร์รีจากทางภาคเหนือ รวมทั้งทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งเสริมการเกษตรเชิง ท่องเที่ยงเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดอีกด้วย (สานักข่าวไทย, 2560)
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การทาไร่สตรอว์เบอร์รี ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประสบ
ความสาเร็จทั้งด้านคุณภาพและด้านการตลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการไร่
สตรอว์เบอร์รี อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ทราบถึง สภาพการณ์ แนวทาง ปัญหาและอุปสรรค
ของผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ตาบลชะแล
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการทาไร่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ตาบลชะแล อาเภอ ทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีการทาเกษตรของไทย
สิน พันธุ์พินิจ (2554 , 53-67) กล่าวว่าประเทศไทยนั้นได้ทาการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน คนไทยจึง
ได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่มีความรู้ความชานาญและความถนัดในการเพาะปลูกมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะการทานา
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

62

เพื่อปลูกข้าวเป็นอาหารหลัก มีปริมาณมากและคุณภาพดี จนกลายเป็นสินค้าส่งออก และมีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศตลอดมา จึงเป็นที่เข้าใจกันว่าการส่ง เสริมการเกษตรของประเทศไทยเรานั้นมีมา เป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน แต่เป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนคติตามสายเลือด จากปู่ ย่า ตา
ยาย พ่อ แม่ สู่บุตร หลาน ตลอดจนการเรี ยนรู้ แ บบตามอัธ ยาศั ย และการเรียนรู้ ต ลอดชีวิ ต โดยการสั ง เกต
สภาพแวดล้อม ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การเรียนรู้และเอาอย่างเพื่อนบ้าน ตลอดจนสังคมรอบข้าง หรือการ
ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเกษตรยังไม่เป็นระบบแบบแผนหรือไม่เป็นทางการ แม้ประเทศ
ไทยได้ก่อตั้งองค์กรหรือหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมการเกษตรแล้ว แต่การส่งเสริมการเกษตรแบบเก่ายัง มี
ความสาคัญและสืบทอดในตัวเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบัน
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
Kotler (1997, p.92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัย ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
เสรี วงษ์มณฑา (2542, 11) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การที่
กิจการมีสินค้าและบริการไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พวก
เขาได้ ทั้งนี้ราคาของสินค้าและบริการอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินยอมที่จะจ่าย (Willing to pay) มี
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่เหมาะสมลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่ อให้
ลูกค้าเกิดความสนใจตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด หรือ องค์ประกอบทาง
การตลาดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคคานึงถึงสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งราคาของสินค้าและบริการอยู่ใน
ระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เพื่อ
ใช้ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยสู่ความสาเร็จ
ความหมายความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
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มอสเลย์ และคณะ (Mosley et al., 1996, อ้ า งถึ ง ในกมลกานต์ เทพธรานนท์ , 2548) ได้ ใ ห้
ความหมายของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จจะต้องสามารถใช้ทรัพยากรในวิธีที่จะทาให้ภารกิจต่างๆเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตามเป้าหมาย (มีประสิทธิผล) ด้วยการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด (มีประสิทธิภาพ)
เฟรเซอ (Frese, 2000, อ้างถึงในนวรัตน์ ชนาพรรณ, 2550) ได้ให้ความหมายของความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจ หมายถึง ความสามารถในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ หมายถึง การที่ผู้ประกอบการสามารถ
ดาเนินธุรกิจให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยใช้ทรัพยากรเพื่อบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ลักษณะธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
ดรักเกอร์ (Drucker , 2001 อ้างถึงใน ปิยพรรณ แตงเกตุ , 2559) ได้เสนอตัววัดความสาเร็จทาง
ธุรกิจโดยระบุตัวแปรหรือผลงานสาคัญต่างๆ 9 ด้าน ดังนี้
1. สถานภาพทางตลาดวัดจากเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมายด้านฐานะทางการตลาด ส่วนแบ่งทาง
การตลาดทั้งตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่ รวมทั้งสินค้าใหม่และบริการที่มุ่งสร้างความภักดีจากลูกค้า
2. คุณภาพการรักษาและพัฒนาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
3. นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุถึงระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ใหม่ๆซึ่งหมายถึงทักษะ และกิจกรรมที่จาเป็นจะต้องมีเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบริษัทในการแข่งขันได้อย่างยั่ง ยืนใน
ระยะยาว
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม บารุงรักษาพฤติกรรมอันประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อม และใส่ใจใน
คุณภาพชีวิตโดยรวม เป็นต้น
5. ทรัพยากรมนุษย์สรรหาพัฒนา และบารุงรักษาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีคุณภาพสูง ทั้งทางด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ รวมทั้งพนักงานสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน
6. ทรัพยากรทางด้านการเงินจัดเก็บรักษาและจัดการทรัพยากรทางการเงินอย่างเหมาะสม
7. ทรัพยากรทางกายภาพ จัดหาสร้างและซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพ เช่น อาคารและ
สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการดาเนิ นธุรกิจ รวมทั้ง นาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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8. ประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนมีการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลทาให้
สามารถผลิตสินค้าหรือบริการด้วยต้นทุนต่า
9. การทากาไร ระดับกาไรจะต้องเหมาะสม ไม่สูงและไม่ต่าเกินไป รวมทั้ งดัชนีตัวบ่งชี้อื่นๆที่แสดงถึง
ฐานะทางการเงินที่ดี
สตรอว์เบอร์รี
สตรอว์เบอร์รี จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกระจายกันมากที่สุดในโลก สามารถพบได้
แทบทุกประเทศตั้งแต่แถบขั้วโลกลงมาถึงพื้นที่ในเขตร้อน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพภูมิอากาศและชนิดดินที่
ใช้ปลูก สตรอว์เบอร์รี เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมาหลายร้อยปีมา แล้ว ในช่วงสิบปีที่
ผ่านมานี้พบว่าผลผลิต ที่ใช้สาหรับบริโภคเป็นผลสด และใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแปรรูปได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เป็นสาเหตุมา จากการผสมพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตยาวนานขึ้น ในปัจจุบันนี้ก็
ยังมีการทดลองวิจัยที่จะหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะทาให้การปลูกสตรอว์เบอร์รีนั้นง่ายขึ้น โดยเน้นการให้ผลผลิตสูง
และสามารถทารายได้ตอบแทนเป็นที่พอใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกในประเทศไทย แม้ว่าจะมีพื้นที่ปลู กสตรอว์เบอร์รี
ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ เช่น บางอาเภอในจัง หวัดเชียงใหม่และเชียงราย และในพื้นที่ บางจัง หวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น แต่ยังมีแนวโน้มที่สามารถปลูกได้ผลพอสมควร
ในพื้นที่สูงของภาคกลาง เช่น แถบบนภูเขาของจั งหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ขณะนี้สตรอว์เบอร์รีจึงถูกพิจารณาจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสามารถช่วยยกฐานะความเป็นอยู่
ของเกษตรกรผู้ปลูกนับเป็นพันครอบครัว ให้ดีขึ้นทั้งพื้นที่ราบและบนที่สูง นอกจากนี้ยังพบว่ามีศักยภาพสูง มาก
สาหรับการผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อจุด ประสงค์ในการขยายช่วงของการเก็บเกี่ยวหรือผลิตให้ผลออกนอกฤดูกาลบน
พื้นที่สูง ของประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นพอเหมาะตลอดทั้ง ปีและมีอนาคต สาหรับการส่ง ออก ไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสามารถผลิตได้ในช่วงดังกล่าวอีกด้วย (ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, 2560)
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีในภาคตะวันตก เป็นจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกทั้งเป็น
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่สามในสี่
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบเชิงเขาริมแม่น้าและพื้นที่ริมคลองชน
ประทาน สภาพภูมิประเทศ ดังกล่าวทาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ทั้งป่า ถ้า น้าตก และแม่น้า
ซึ่งแหล่งทางเดินไปท่องเที่ยวได้สะดวก แต่อีกหลายแห่งก็ซ่อนอยู่ในตัวเทือกเขาสูง เดินทางไปถึงได้ยากลาบาก
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ด้วยเหตุที่มีภูเขาและผืนป่ากว้างใหญ่ ของป่าและแร่ธาตุจึงเป็นทรัพยากรสาคัญของกาญจนบุรีมาแต่
อดีต อย่างดีบุกจากเมืองกาญจนบุรีส่งเป็นส่วยให้แก่กรุงศรีอยุธยาถึงปีละสามครั้ง สิ่งแวดล้อมในกาญจนบุรีเริ่ม
เสื่อมโทรมในเวลาต่อมาในเวลาต่อมา ทั้งจากการทาเหมืองแร่ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ การตัดถอน และการบุกรุกป่าของชาวบ้าน รัฐบาลจึงพยายามพื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพ ป่าที่เสื่อม
โทรมและอนุรักษ์ผืนป่าสมบูรณ์ที่เหลืออยู่ โดยประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ เทือกเขาสูง
ชันและป่าไม้อุดมสมบูรณ์อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชาติจึงยังคงมีอยู่
พื้นที่กว้างใหญ่ของกาญจนบุรีซึ่งประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายอันกลายเป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่มี ค่ านั้น เหมาะอย่างยิ่งสาหรับ การพัฒนาไปสู่ก ารท่องเที่ ยวเชิง อนุรัก ษ์แ ละการศึก ษาสภาพ
ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ (นายรอบรู้ สานักพิมพ์สารคดี, 2553)
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้สร้างแนวคาถามการวิจัยขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้วิจัย ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการเก็บ ข้อมู ล เป็นผู้ดาเนินการสัมภาษณ์ ซึ่ง ตัวผู้วิจัยเอง ต้องมี
องค์ประกอบความรู้และความสามารถในการถามคาถาม ความสามารถในการฟัง และสิ่งที่สาคัญคือผู้วิจัยต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ให้ข้อมูลด้วย
2. เครื่องมือบันทึกเสียง สาหรับรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ได้ใจความที่ละเอียดครบถ้วน สะดวก
แก่การถอดความเพื่อใช้ในการศึกษา
3. การจดบันทึก เพื่อให้สามารถบันทึกประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม นอกจากแนวคาถามที่ได้เตรียมไว้ โดย
สามารถเชื่อมโยงและบันทึกเพิ่มเติมช่วยเตือนความจาระหว่างการสัมภาษณ์
4. แนวคาถามการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้
ข้อมูลหลัก สภาพการณ์ แนวทาง ปัญหาและอุปสรรคการทาไร่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ตาบลชะแล อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงข้อมู ล จากผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกที่ซื้อสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในตาบลชะแล
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีจานวน 10 ราย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ตาบล
ชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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สภาพการณ์ทางการเกษตรในปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ตาบล
ชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาไร่ผักและไร่ข้าวโพด หลัง เก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสร็จก็จะเริ่มปรับสภาพพื้นที่มาปลูกสตรอว์เบอร์รีในช่วงก่อนถึงฤดูหนาว ระบบการปลูกสตรอว์เบอร์ รีใน
ปัจจุบัน มีการขยายพันธุ์และผลิตต้นกล้า รวมถึงการเตรียมต้นไหลและการคัดเลือกต้นไหลคุณภาพดี ซึ่งต้นแม่
พันธุ์ทางไร่สมอาสา ได้นามาจากทางภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ต้นแม่พันธุ์เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการผลิต ต้นไหลสตรอว์เบอร์รี ซึ่งจะต้องเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มี
ลักษณะดี ให้ผลผลิตสูง และปลอดจากโรคต่าง ๆ เมื่อเริ่มปลูกสตรอว์เบอร์รีตั้งแต่เดือนกันยายน จนกระทั่งถึง
เดือนตุลาคม ต้นสตรอว์เบอร์รีจะผลิตต้นไหลออกมาเรื่อย ๆ ให้เด็ดหรือตัดต้นไหลออกให้หมดทุกต้น เนื่องจากสต
รอว์เบอร์รีจะชะงักการสร้างตาดอก จะส่งผลให้ผลผลิตต่า สาหรับการดูแลรักษาต้นสตรอว์เบอร์รี
สภาพการณ์และโอกาสทางการตลาด ปัจจุบันสตรอว์เบอร์รีถูกปลูกกันทั่วไปบนที่สูงทางตะวันตก เช่น
ไร่สมอาสาตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จัง หวัดกาญจนบุรี ซึ่ง สตรอว์เบอร์รีของไร่สมอาสา มี ความปลอดภัย
รสชาติดี ผลผลิต ส่วนใหญ่ ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ จะส่ง เข้าไปขายที่กรุง เทพมหานครเพื่อ จ าหน่ ายเป็ น ผล
รับประทานสด นอกจากนั้นจะทาการส่งเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และผู้ประกอบการ
ทางการเกษตรไร่สมอาสา จะจาหน่ายเองให้กับนักท่องเที่ยวอีก 20 เปอร์เซ็นต์ สาหรับโอกาสทางการตลาดสาหรับ
ผู้ประกอบการทางการเกษตร ไร่สมอาสา ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีโอกาสสูงเนื่องจาก
ความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น จากความนิยมบริโภคสตรอว์เบอร์รีของผู้บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อีกทั้ง ยัง มีผู้ประกอบการในพื้น ที่ มีไม่ม ากนั ก ระดับการแข่ง ขันไม่รุน แรง ปัจจัยการผลิ ตหาได้ง่า ยในท้ อ งถิ่ น
เนื่องจากมีการเพาะพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเอง ทาให้การปลูกสตรอว์เบอร์รีมีโอกาสในการทาตลาดได้สูง
หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ไร่สมอาสา ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐในส่วนระดับท้องถิ่นโดยองค์กรบริหารส่วนตาบลฯ ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการทางการเกษตรทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางการเกษตร โดยมี
วิทยากรทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานและกิ จกรรมการส่งเสริมความรู้ การเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทางที่สาคัญ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับข้อมูลการเตือน
ภัยจากส่วนกลางผ่านจังหวัด อาเภอ โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการทางการเกษตรทราบก่อนเกิดเหตุการณ์ เช่น น้า
ท่วม ฝนแล้ง ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่า เป็นต้น รวมทั้งภาครัฐจัดให้มีสวัสดิการเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้ที่มั่นคง ลดภาระ ลดความเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร
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รูปแบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทางการเกษตร ไร่สมอาสา ตาบลชะแล อาเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้
1.รูปแบบการจัดการดูแลไร่สมอาสา และการจัดการหน้าร้าน ใช้วิธีการจัดการไร่และหน้าร้านให้เป็น
ระเบียบ สะอาด เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการทางการเกษตร
เนื่องจากผลสตรอว์เบอร์รีเก็บรักษาได้ไม่นาน จึงต้องมีการวางแผนจัดการอย่างเป็นระเบียบ
2.รูปแบบการเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บผลสตรอว์เบอร์รี ได้วางแผนการเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รีเพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้า
3.รูปแบบของกลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ที่มีความต้องการในการสั่งซื้อสตรอว์
เบอร์รีครั้งละจานวนไม่มากแต่มีความถี่ในการสั่งซื้อเพราะผู้ค้าปลีกไม่ต้องการเสียต้นทุนค่าเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รี
สามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทาง เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ หรือมาที่ร้านโดยตรง
กลยุทธ์ทางการตลาด
1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นคือสตรอว์เบอร์รีสด พันธุ์
พระราชทาน80 เนื่องจากมีลักษณะผิวบาง เนื้อไม่แข็ง ผลมีรูปร่างสวย และมีกลิ่นหอมจัดเมื่อผลสุกเต็มที่ เหมาะ
สาหรับรับประทานสด
ด้านบรรจุภัณฑ์ บรรจุกล่องพลาสติก ปริมาณบรรจุ 500 กรัม ฉลากสินค้ามีความสวยงาม โดดเด่น แสดง
ข้อความยี่ห้อ คุณลักษณะ สถานที่ผลิต เบอร์โทรศัพท์ ซึ่ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุได้ง่าย มีช่องระบาย
อากาศทาให้ไม่เกิดการมักหมม ไม่เกิดการทับซ้อนมากเกินไป
2. กลยุทธ์ด้านราคา ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ตั้งราคาโอยอ้างอิงราคาเฉลี่ยตลาด คือ 500
บาท และปรั บ ปริ ม าณต่ อหน่ว ยขายเป็น กล่ อ งละ 500 กรั ม โดยจ าหน่ า ยกล่ อ งละ 250 บาท เพื่ อ ให้ ต รงกับ
งบประมาณการซื้อของลูกค้า และสามารถซื้อได้สะดวกมากขึ้น สาหรับผลผลิตที่มีขนาดเล็กจะขายในราคา 200
บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้การปรับปริมาณต่อหน่วยให้ลดลงแต่ยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการซื้อ และป้องกันการตัดราคาสินค้า
3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย ช่องทางการจัดจาหน่ายหลัก ที่ลูก ค้ าสะดวกที่ สุด คือการจั ด
จาหน่ายจากแหล่งเพาะปลูก เนื่องจากสามารถควบคุมดูแลคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าให้
ความสาคัญด้านความสดมากที่สุด อีกทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือจากการควบคุมคุณภาพที่ดี ช่องทางจาหน่าย
ช่อทางที่สองคือ การจาหน่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
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4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในการจัดการการส่งเสริมการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายจะ
จัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าที่ซื้อในปริมาณมาก ด้านการขายโดยลูกจ้าง จะมีการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
และฝึกอบรมให้ลูกจ้างสามารถสร้างความเป็นมิตรกับลูกค้า อีกทั้งทางไร่สมอาสามีการทาโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รี กรรมวิธีการปลูก ช่องทางการติดต่อ เนื่องจากช่องทางนี้มีต้นทุนต่าและ
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก และด้านประชาสัมพันธ์ ทางไร่สมอาสาจะใช้การให้ข้อมูลผ่านโบชั วร์ รวมไปถึงการ
ร่วมงาน “หนาวนี้ที่ชะแล” ที่จัดโดย สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับองค์การบริการส่วน
ตาบลชะแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว กระจายรายได้ ให้เกิดขึ้นในชุมชนตาบลชะแล จังหวัด
กาญจนบุรี
5. กลยุทธ์ด้านบุคคล ผู้ประกอบการทางการเกษตรและลูกจ้างที่ทาหน้าที่จาหน่าย สตรอว์เบอร์รีให้กับ
ลูกค้า ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ รู้วิธีนาเสนอขายสินค้าทั้งในส่วนที่สร้างผล
กาไร และส่วนที่ลดราคาเพื่อต้องการจาหน่ายให้หมดเพื่อไม่ให้เน่าเสีย
6. กลยุทธ์ด้านลักษณะกายภาพ ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสานาเสนอภาพลักษณ์ของการ
จัดการหน้าร้านและไร่สตรอว์เบอร์รีอย่างเป็นระบบ สตรอว์เบอร์รีมีความสด สะอาด รสชาติดี น่าเลือกซื้อ และนา
สตรอว์เบอร์รีที่ต้องการนาเสนอเป็นพิเศษโชว์ไ ว้หน้าร้านเพื่อดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า อีกทั้ งยังเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าโดยพยายามสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม การใส่ใจ และมีความจริงใจในการบริการลูกค้า ให้
คาปรึกษาลูกค้าด้านการจาหน่าย การเก็บรักษา แนวทางการแก้ไข เพื่อให้ลูกค้านาไปปรับใช้กับธุรกิจค้าปลีกของ
ตน
7. กระบวนการ ไร่สมอาสา ดาเนินธุรกิจแบบเครือญาติ ลูกจ้างส่วนใหญ่คือคนในครอบครัว รวมถึงการให้
ความสนิทสนมกับลูกค้า มีความใส่ใจ คัดเลือกสตรอว์เบอร์รีที่มีคุณภาพ สดใหม่ รสชาติดี ให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้าง
ความประทับใจและเกิดความภักดีในผลิตภัณฑ์และบริการของไร่สมอาสา โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
3.
ปัญหาและอุปสรรคการทาไร่สตรอว์เบอร์รีของเกษตรกรไร่สมอาสา ตาบลชะแล อาเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปัญหาด้านแรงงาน พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้จ้างแรงงาน เนื่องจากใช้แรงงานคนภายในครอบครัวช่วยกันทา
การเกษตร ซึ่งบางครั้งทาให้เกิดปัญหาการเก็บเกี่ยวไม่ทันทาให้สตรอว์เบอร์รีเน่าเสีย เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานจึงจาเป็นต้องใช้แรงงานต่าง
ด้าว และถูกต้องตามกฎหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวก็ให้ค่าตอบแทนเท่ากัน และมี
สวัสดิการให้ทุกคน
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ปัญหาด้านผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ ซื้อ ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีบางครั้งไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ซื้อซึ่งมีปริมาณสูงทั้งในช่วงในเทศกาลและนอกเทศกาล เนื่องจาก สตรอว์เบอร์รีในปัจจุบัน
สามารถปลูกพื้นที่กาญจนบุรีได้แล้ว ผู้ซื้อในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และพื้นที่ใกล้เคียงจึงเลือกที่จะมาซื้อสต
รอว์เบอร์รีกาญจนบุรีโดยไม่ต้องไปซื้อถึงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ เริ่มต้นด้วยการวางแผน
การออกผลผลิตให้ทันต่อช่วงที่มีความต้องการของลูกค้า เช่น ช่วงปีใหม่ นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันมากเพราะ
อากาศหนาว และจะซื้อสตรอว์เบอร์รีกลับไปฝากหรือซื้อกลับไปขายในปริมาณมาก ซึ่งทางผู้ประกอบการก็จะมี
การวางแผนโดยใช้ฐานข้อมูลจากปีก่อนๆว่า ในช่วงวัน เวลาใด ที่จะมีความต้องการซื้อมากก็จะปลูกสตรอว์เบอร์รี
ให้มากกว่าปกติเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการซื้อในช่วงนั้นให้ได้มากที่สุด
ปัญหาด้านความรู้เทคโนโลยี เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไข หรือการควบคุม ป้องกัน
เรื่ อ งโรคแมลงที่ เ ป็ นศั ต รู ต่ าง ๆ รวมทั้ ง ยั ง ขาดการประสานงานและความช่ วยเหลื อ อย่ า งทั นเหตุ ก ารณ์ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้นอีกด้วย
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความรู้เทคโนโลยี ทางหน่วยงานเทศบาลพาไปชมแปลงปลูกสตรอว์เบอร์
รีตัวอย่าง เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับไร่ของตนเอง และรวมไปถึงช่วงที่ประสบปัญหาเรื่องแมลงทาผลผลิตเสียหาย
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยให้ผลผลิตปลอดจากโรค และแมลง
อุปสรรคทางด้านสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีความชื้นอากาศที่
ค่อนข้างสูง ช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนจัด ส่วนช่วงค่าจะมีอากาศเย็นสบาย ซึ่งช่วงกลางวันที่มีอากาศร้อนจัดการ
ปลูกสตรอว์เบอร์รีอาจทาให้ปลูกแล้วตายได้ หรือในช่วงเก็บเกี่ยวลูกสตรอว์เบอรีเมื่อถูกแดดร้อนจัดจะทาให้สุกไว
เกินไป ส่งผลให้ผลผลิตเน่าเสีย หรือกรณีฝนตกหนักก็สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของสตรอว์เบอร์รีได้เช่นกัน
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมซึ่งต้อง
อาศัยประสบการณ์ของชาวไร่ในการสังเกต อีกทั้งปัจจุบันเกษตรกรบางที่ได้นาสารเคมีที่ได้รับการพัฒนาเข้ามาช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวมาใช้แล้ว เช่น หลังจากฝนตกจะต้องฉีดสารเคมีป้องกันทันที เป็นต้น
อุปสรรคด้านภัยธรรมชาติ ผลกระทบภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฝนตก น้าท่วม แดดร้อนจั ด ทาให้
ผู้ประกอบการทางการเกษตรประสบปัญหาการปลูกสตรอว์เบอร์รี รวมถึงผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ก็ประสบปัญหาเรื่อง
การจัดจาหน่ายที่น้อยลงหรือไม่ได้เลย และผลกระทบต่อการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีเนื่องจากถ้าโดนน้ามาก ๆ
หรือโดนแดดจัด ๆ อาจทาให้เน่าเสียยากต่อการเก็บรักษา
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แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาด้ า นภั ย ธรรมชาติ ผู้ ค้ า ปลี ก ผู้ ค้ า ส่ ง ต้ อ งมี แ ผนส ารองเพื่ อรั บ มื อกั บภัย
ธรรมชาติ เช่น การมีคลังสินค้าเก็บสินค้าสารองเมื่อคลังสินค้าเดิมได้รับผลกระทบการภัยธรรมชาติ หรือการจัดทา
โปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อสตรอว์เบอร์รี
ปัญหาการปรับราคาขึ้นของเชื้อเพลิง การขึ้นราคาน้ามันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขนส่งสต
รอว์เบอร์รี เนื่องจากลูกค้ารายปลีก และรายย่อยมีค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งทั้ง การจัดซื้อ ส่วนผู้ประกอบการ
ทางการเกษตรก็มีค่าใช้จ่ายในการการบริการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับราคาขึ้นของเชื้อเพลิง ผู้ประกอบการทางการเกษตร ผู้ค้าปลีกและ
ผู้ค้าส่งต้องวางแผนการจัดซื้อ ลดการขนส่งที่ไม่จาเป็นและเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อให้เหมาะสมเพื่อลดจานวนรอบ
การขนส่ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง
อภิปรายผลการวิจัย
1.
สภาพการณ์ของผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่ส มอาสา ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
สภาพการณ์ทางการเกษตรในปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่า สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่น่าจับตา
มองมากที่สุด เพราะเติบโตเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกเป็นพืชสร้างรายได้ เพราะสตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้ยอด
นิยมในท้องตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสาจาหน่ายสตรอว์เบอร์รีได้
ราคาดี จาหน่ายได้ทั้งผลสด และต้นพันธุ์ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน กาหนดกล
ยุทธ์ทางด้านการตลาดของธุรกิ จที่จะมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจซึ่งไม่มีสูตรตายตัว จึงทาให้ไร่สมอาสาประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธน
วงศ์, 2560) ที่กล่าวว่า สตรอว์เบอร์รีจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่ง สามารถช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร ผู้ปลูกนับเป็นพันครอบครัวให้ดี ขึ้นทั้ง พื้น ที่ราบและบนที่ สูง นอกจากนี้ยัง พบว่ามีศักยภาพสู ง มาก
สาหรับการผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อจุดประสงค์ในการขยายช่วงของการเก็บเกี่ยวหรือผลิตให้ผลออกนอกฤดูกาลบน
พื้นที่สูง ของประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นพอเหมาะตลอดทั้ง ปีและมีอนาคต สาหรับการส่ง ออกไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสามารถผลิตได้ในช่วงดังกล่าวอีกด้วย
สภาพการณ์และโอกาสทางการตลาด จากการวิจัยพบว่า ความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้นรวมไปถึง
ความนิยมบริโภคสตรอว์เบอร์รีของผู้บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการในพื้นที่มีไม่มาก
นัก ปัจจัยการผลิตหาได้ง่ายในท้องถิ่นเนื่องจากมีการเพาะพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเอง ทาให้การปลูกสตรอว์เบอร์รีมี
โอกาสในการทาตลาดได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, 2560) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันยังมี
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ความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อใช้ผลิตของสตรอว์เบอร์รีในเชิงอุตสาหกรรมเป็นปริม าณ
มากมายต่อปีและกาลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจานวน ประชากร ประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งใหญ่ของไทยใน
การนาเข้าผลสตรอว์เบอร์รี เพื่อใช้ในการแปรรูปมากที่สุด
2. แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร
แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบ
การจัดการดูแลไร่สมอาสา 2) รูปแบบการเก็บเกี่ยวและการจัดเก็บผลสตรอว์เบอร์รี 3) รูปแบบของกลุ่มลูกค้า โดย
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กรนิกา ศั กดิ์แสง, 2558) ศึกษารูปแบบการดาเนินค้าส่งผลไม้ของผู้ประกอบการใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยการหารูปแบบการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ผลวิจัยพบว่า รูปแบบใน
การดาเนินธุรกิจร้านผลไม้แบ่งได้ดังนี้ 1) รูปแบบการจัดร้าน 2) รูปแบบการจัดซื้อผลไม้ 3) รูปแบบการจัดเก็บ
สินค้า 4) รูปแบบของกลุ่มลูกค้า โดยทั้ง 4 รูปแบบ จะเป็นการสร้างรูปแบบในการดาเนินธุรกิจ และทาให้การวิจัย
ครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ประกอบการทางการเกษตรประสบความสาเร็จ คือการวางแผนที่มีการนาส่วน
ประสมทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการประกอบการเพื่อให้กิจการมีประสิทธิภาพต่อการสร้างฐานข้อมูล
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในการวางแผนการตลาดโดยสามารถให้กิจการเข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าได้ง่าย และการมี
การผลิต การจัดจาหน่าย อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ประกอบการทางการเกษตรเป็นผู้ดูแลไร่สมอาสากลยุทธ์ที่ใช้ใน
การประกอบการสอดคล้องกับทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541) ดังนี้ 1) กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ สตรอว์เบอร์รีสด พันธุ์พระราชทาน80 มีลักษณะผิวบาง เนื้อไม่แข็ง ผลมีรูปร่างสวย มีกลิ่นหอมจัด
เมื่อผลสุกเต็มที่ เหมาะสาหรับรับประทานสด บรรจุภัณฑ์ในกล่อ งพลาสติก ฉลากสินค้ามีความสวยงาม โดดเด่น
แสดงข้อความยี่ห้อ 2) กลยุทธ์ด้านราคา ตั้งราคาโอยอ้างอิงราคาเฉลี่ยตลาด คือ 500 บาท และปรับปริมาณต่อ
หน่วยขายเป็นกล่องละ 500 กรัม โดยจาหน่ายกล่องละ 250 บาท เพื่อให้ตรงกับงบประมาณการซื้อของลูกค้า 3)
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่ายหลักที่ลูกค้าสะดวกที่สุด คือการจัดจาหน่ายจากแหล่ง
เพาะปลูกเนื่องจากสามารถควบคุมดูแลคุณภาพ 4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โปรโมชั่นให้ส่วนลด
สาหรับลูกค้าที่ซื้อในปริมาณมาก รวมไปถึงการทาโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รี
กรรมวิธีการปลูก ช่องทางการติดต่อ เนื่องจากช่องทางนี้มีต้นทุนต่าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก 5) กลยุทธ์ด้าน
ลักษณะกายภาพ ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสานาสตรอว์เบอร์รีที่สด สะอาด รสชาติดีที่โชว์ไว้หน้าร้าน
เพื่อดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า 6) ด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา ดาเนินธุรกิจแบบ
เครือญาติ ลูกจ้างส่วนใหญ่คือคนในครอบครัว มีความใส่ใจ คัดเลือกสตรอว์เบอร์รีที่มีคุณภาพ สดใหม่ รสชาติดี
ให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ 7) ด้านบุคคล ผู้ประกอบการทางการเกษตรและลูกจ้างที่ทาหน้า ที่จาหน่าย
สตรอว์เบอร์รีให้กับลูกค้า ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ รู้วิธีนาเสนอขายสินค้า
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ทั้งในส่วนที่สร้างผลกาไร และส่วนที่ลดราคาเพื่อต้องการจาหน่ายให้หมดเพื่อไม่ให้เน่าเสีย เช่นเดียวกับที่ (กนก
พรรณ สุขฤทธิ์, 2557) ได้กล่าวไว้
3. ปัญหาและอุปสรรค สภาพการณ์และแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตร ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษา: ไร่สมอาสา ตาบลชะแล อาเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
จากการวิจัยพบปัญหาและอุปสรรค 1) ด้านแรงงาน 2) ปัญหาด้านผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ซื้อ 3) ปัญหาด้านความรู้เทคโนโลยี 4) อุปสรรคทางด้านสภาพภูมิอากาศ 5) อุปสรรคด้านภัยธรรมชาติ และ
6) อุปสรรคการปรับราคาขึ้นของเชื้อเพลิง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสร้างผลกระทบให้กับผู้ประกอบการทาง
การเกษตรไร่สมอาสา ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องหาแนวทางรับมือ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความเสียหายน้อย
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กรนิกา ศักดิ์แสง, 2558) “รูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจค้าส่งผลไม้ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี” จากงานวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งผลไม้ได้สร้างแนวทางการรับมือต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหามีทั้งปัญหาจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้นผู้ประกอบการควรตระหนักถึงปัญหา
เหล่านั้น โดยการจัดการบุคลากรภายในธุรกิจให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการสร้างแผนการรับมือต่อ
ปัญหาในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.
เพื่อความต่อเนื่องควรศึกษาวิจัยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ให้ข้อมูลหลักนี้ โดยศึกษาจานวน
ผู้ให้ข้อมูลหลักให้มากขึ้น
2.
ควรวิจัยและเปรียบเทียบผู้ประกอบการไร่สตรอว์เบอร์รี ถึง ความแตกต่างว่าทาไมบางรายถึง
ล้มเลิกการปลูกไร่สตรอว์เบอร์รี และบางรายสามารถหารายได้จากการปลูกสตรอว์เบอร์รีต่อไปได้
3.
ควรวิจัยการดาเนินธุรกิจในรูปแบบอื่น เช่น SWOT เพื่อเพิ่มข้อมูลและทราบถึงสภาพการณ์และ
แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรไร่สมอาสา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนาไปปรับ
ใช้ได้
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
Online Marketing Communication Strategy and Value Added of Cosmeceuticals Business
วิไลภรณ์ สาเภาทอง1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ์2
1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2รองศาสตร์ตราจารย์

สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวช
สาอาง 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ มผ่านสื่อออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และ
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอางรายหนึ่ง และผู้ให้ข้อมูล
ประกอบเนื้อหา ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เวชสาอางและศึกษาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1
ปี
ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ เพื่อกาหนดจุดยืนที่ชัดเจนในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ว่า
ต้องการจะสื่อสารไปในทิศทางใดและวางตัวอย่างไรในสายตาของกลุ่มผู้บริโภค 2) การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดย
การเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคผ่านการสนทนากลุ่ม ซึ่ง แบรนด์จะรับฟังความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เพื่อค้นหาว่าความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคคืออะไร 3) การสื่อสารที่ชัดเจน ด้วยใจความเดียว และ
ตอกย้าข้อความนั้นในทุกช่องทางออนไลน์ที่แบรนด์ใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และ 4) การเข้าถึง
ทุกช่องทางที่ผู้บริโภคอยู่ ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึง การประชาสัมพันธ์ผ่านบล็อคเกอร์ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง
และแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง ใหม่ที่
ผู้บริโภคจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรม ส่วนผสม และคุณสมบัติ 2) การสร้างคุณค่าให้มากกว่าที่ผู้บริโภค
คาดหวัง 3) การเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซื้อของผู้บริโภค ทั้งปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง และความ
หลากหลายในการซื้อผลิตภัณฑ์ และ 4) การสร้างให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์
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คาสาคัญ: เวชสาอาง กลยุทธ์การสื่อสาร การตลาดออนไลน์ มูลค่าเพิ่ม

Abstract
The objectives of this research were, 1) To study the online marketing communication
strategy of cosmeceuticals business. and 2) To study the approach of cosmeceuticals business
towards creating value added in online media. This research is a qualitative research with
phenomenological research methodology using data gathered from in-depth interviews. The key
informant were the Marketing Manager, Senior Product Manager, Assistant Product Manager and
Head of Strategy & Online Marketing Planning of cosmeceuticals business, with supporting
contributions from consumers who had used the cosmeceuticals product and studied the online
information for a minimum of 1 year.
The study found that the online marketing communication strategy of cosmeceuticals
business consisted of 4 elements: 1) Understanding the brands and products to define a clear
position for communication with consumers, to know in what way to communicate and how to
position the brand and products in the eyes of consumer groups. 2) Understanding the target
group by collecting data from consumer focus group so that the brand can listen to the opinions
and observe the behaviours of consumers and thereby discover their real needs. 3) Clear
communication with a single message and then emphasizing that message in all online channels
that the brand uses to communicate to the target group, and 4) Accessing all channels available
to consumers, both offline and online, including public relations via bloggers, medical specialists
and the online channels of actual product users.
The approach of cosmeceuticals business towards creating value added in online media,
1) Providing information about new things that consumers will receive: innovation, ingredients
and benefits 2) Provide product value more than consumer expected 3) Increase sales from both
quantity and a variety of product per purchase for one time and 4) Create brand loyalty.
Keyword: Cosmeceuticals, Communication Strategy, Online Marketing, Value Added
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บทนา
เนื่องจากในอดีตถึงปัจจุบัน มนุษย์ต่างต้องพึ่ง พาอาศัยกันในการดารงชีพ ทั้ง การช่วยกันผลิตอาหาร
ช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัย ช่วยกันสร้างเครื่องมือและอาวุธ เพื่อช่วยป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือการ
รุกรานของมนุษย์ด้วยกัน (ธรรมนูญ เพ็งทอง, 2549) มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือสังคม โดยมีการ
สื่ อ สารเป็ น เครื่ องมื อ ที่ ช่ วยในการติ ด ต่ อสั ม พัน ธ์กัน กับ บุ ค คลอื่นในสั ง คม ซึ่ ง ถื อ เป็ น กระบวนการในการรับรู้
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น และทัศนคติ มนุษย์จึงได้พัฒนาการสื่อสารออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
สื่อสารด้วยภาพ การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
สาคัญ ในการพัฒนาการสื่อ สารเพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาระบบอิน เทอร์ เน็ต (ภาณุวัฒ น์
กองราช, 2554) ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาเพื่อแลกเปลี่ยน หรือกระจายข้อมูลต่าง ๆ ถึงกันได้ จนกลายเป็น
เครือข่ายที่เรียกว่า “สังคมออนไลน์” (เพ็ญพนอ พ่วงแพ, 2559)
สถิติการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประเทศไทยในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีผู้ใ ช้
อินเตอร์เน็ทจานวน 57 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 69.11 ล้านคน และมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ทผ่านมือถือ จานวน
46 ล้านคน จากผู้ใช้มือถือทั้งหมด 55.56 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนการใช้งานอยู่ที่ 82% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมด โดยเมื่อมองย้อนกลับไปในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2560 นั้น ภายในระยะเวลา 1
ปี มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง 24% หรือประมาณ 11 ล้านคน มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น 11% หรือประมาณ 5
ล้านคน และมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านมือถือเพิ่มขึ้น 10% หรือประมาณ 4 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าสังคมออนไลน์
มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Hootsuite & Wearesocial, 2018)
ในขณะเดียวกันนั้น กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ใน
ประเทศไทยนับเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยองค์กรธุรกิจด้านความงามระดับโลกที่ประสบความสาเร็จมาก
ที่สุด และเป็นผู้นาด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในประเทศไทยนั้น จะมุ่ งเน้นการสร้างความงามที่เป็นสากลผ่านการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อทุกความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการใช้ความล้าหน้าด้านเทคโนโลยีโดยการใช้สื่อออนไลน์ที่มีหลากหลายช่องทาง ใน
การให้บริการแก่ผู้บริโภคได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นอันแข่งแกร่ง ให้กับ
ผู้บริโภค (Marketing Oops, 2561)
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิ ตภัณฑ์เวชสาอาง ที่ทาให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก รวมถึง
การทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ซึ่งผลวิจัยที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชสาอาง หรือ ผลิตถัณฑ์ดูแลผิวประเภทอื่น ๆ และใช้ในการวางแผนหรือ
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พัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวมถึงเป็นแนวทางใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นรากฐานสาคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
Kitchen and Pelsmacker (2004) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หรือ การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing) หรือการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Communication) หมายถึง การใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ที่สามารถปฏิสัมพันธ์ได้ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารการตลาด
Wertime and Fenwick (2008) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ คือ พัฒนาการของตลาด ในอนาคต ซึ่ง
จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทดาเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเนื่องจากสื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่สามารถ
ระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ จึงทาให้สามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) กับลูกค้าแต่ละบุคคล
ได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จากการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละคนนั้น สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้าในโอกาสต่อไปได้
วัลภา สรรเสริญ (2559) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์ คือ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการดาเนินการ เป็นกิจกรรมการสื่อสารสองทาง ที่ทาให้สื่อสารได้ชัดเจน และเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้ในเวลาที่รวดเร็ว และสามารถเสนอขายได้ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงทั่วโลก
จากที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการตลาดออนไลน์ไว้อย่างหลากหลาย จึงอาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing คือ การทาการตลาดโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เป็นเครี่องมือ
ในการสื่อสาร ซึ่งสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคเป้าหมายที่มีจานวนมากได้ในระยะเวลาที่ สั้น ในปัจจุบันการทา
การตลาดออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทาการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค การโฆษณาบนเว็บไซต์
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เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่ละองค์กรจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือ
บริการของตนในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
แนวคิดเกี่ยวกับการทาการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing)
การทาการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) คือ การทาการตลาดด้วยเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับสินค้า
หรือบริการของแบรนด์ หัวใจสาคัญของการทาการตลาดแบบเนื้อหาโดยใช้เงินน้อยที่สุด หรือไม่ต้องใช้เลย คือการ
โพสต์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์หรือเปิดประสบการณ์ให้กับผู้อ่านลงไปในสื่อของเรา ภาพหรือข้อความที่พิมพ์ลงไปนั้น
ต้อง “มีคุณค่าพอ” ที่จะให้พวกเค้าสนใจ กดถูกใจ (Like) บอกต่อ (Share) และแสดงความคิดเห็น (Comment)
ซึ่ง จะสามารถทาให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา เกิด ความสนใจ อยากรู้ อยากใช้ อยากครอบครองสินค้าหรือ
บริการของเราได้ (Marketingsusu, 2559)
ขั้นตอนของการทาการตลาดแบบเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแบรนด์ว่าต้องการสื่อสารไปใน
ทิศทางใด แต่แก่นสาคัญของการท าจะไม่ไ ด้แ ตกต่ างกั นมากนัก (Marketingsusu, 2559) โดยมีขั้นตอนหลั ก
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดเป้าหมายของเนื้อหา ซึ่งขั้นตอนนี้จะสาคัญที่สุดเนื่องจากจะเป็นสิ่งที่ช่วย
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างฐานลูกค้า และกระตุ้นยอดขาย 2) กาหนดกลยุทธ์ของเนื้อหาหลัก 3) ผลิตเนื้อหา
โดยเลือกประเภทของเนื้อหาให้เหมาะสมกับสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสาร เช่น รูปภาพ บทความ คลิปวิดีโอ เป็น
ต้น 4) ช่องทางกระจายเนื้อหา ได้แก่ การเลือกสื่อสังคมออนไลน์ การเลือกผู้ทรงอิทธิพล การเลือกช่วงเวลา เป็น
ต้น 5) การโฆษณา เพื่อช่วยกระจายเนื้อหาไปให้ได้รวดเร็วมากขึ้น 6) ความสม่าเสมอในการโพสต์เนื้อหา จะทาให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจาและง่ายต่อการวัดผล และ 7) วัดผลและปรับปรุงให้ดีขึ้น
กล่าวโดยสรุป การทาการตลาดแบบเนื้อหาคือการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและมีคุณค่าพอ
ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ นาไปสู่การบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นผ่านสื่อสัง คมออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์ต่าง
ๆ เช่ น การกดติ ด ตาม การบอกต่ อ การแสดงความคิ ด เห็ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง การท าการตลาดแบบเนื้ อหาจะเป็น
องค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารของแบรนด์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้การตลาดเกิดการพัฒนามากขึ้น ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเพิ่มมูลค่า
(Value Creation) เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเน้นการสร้างองค์กรให้ดูดีขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่
(Innovation) หรือการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น การอธิบายข้อมูลเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจถึงข้อดีในการใช้สินค้าของเรา
รวมถึงข้อแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง และแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคได้จ่ายไป (ดารงณ์ พิณคุณ, 2556)
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มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในเชิงการตลาดหมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกินความคาดหมายของ
ผู้บริโภค หรืออาจเกิดจากการเพิ่มสิ่งที่นอกเหนือจากที่ผู้บริโภคคาดว่าจะได้รับ และทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจสูง สุด (Nilson, 1992) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) จับต้องได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าที่ ตัวผลิต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
นอกเหนือจากมาตราฐานทั่วไป สามารถลอกเลี ยนแบบได้ ไม่มีความยั่ง ยืนเพราะมี การเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา (McCracken, 1993) และ 2) จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เป็ น การสร้ า งแบรนด์ ห รื อ การบริ ก าร ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ าง
ภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ รวมทั้งช่วยสร้างความสาเร็จได้ในระยะยาว (Doyle, 1990)
การสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นเครื่องมือการตลาดที่จะทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ การจัด
จาหน่าย การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด ให้มีคุณค่าในสายตาของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งมีผลทาให้สามารถตั้ง
ราคาได้สูงขึ้น และทาให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับประโยชน์มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามีส่วนช่วยใน
การรักษาผู้บริโภครายเดิมให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงเป็นตัวช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภครายใหม่ ๆ ดังนั้นการ
ขายสินค้าจึง ไม่ควรมุ่งเน้นขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความสาคัญ กับการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย
เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับประโยชน์มากขึ้นหรือรู้สึกแตกต่างไปจากเดิม (พูนลาภ ทิพชาติโยธิน , 2553) นอกจากนี้
การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ช่วยสร้างความแตกต่าง รวมถึงสร้างคุณ
ค่าที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคที่สูงกว่า นาไปสู่ความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าและบริการ (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)
ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงจาเป็นต้องบริหารผลิตภัณฑ์ให้มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณ
ค่าที่ลูกค้าต้องการให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การส่งมอบคุณค่าด้านราคา โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าให้กับลูกค้าที่ม าซื้อ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้รับสินค้าจานวนมากกว่าด้วยจานวนเงินที่เท่ากัน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าการรักษาลูกค้าให้อยู่กับ
องค์กรธุรกิจให้นานที่สุดนั้น สิ่งสาคัญคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสัมพันธภาพทางการตลาดที่ดี
นั่นเอง (ปราณี เอี่ยมละออภักดี, 2551)
กล่าวโดยสรุป การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ควรให้ความสาคัญ ซึ่งจะทาให้เกิ ดการ
พัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของราคา สถานที่การจัดจาหน่าย การ
โฆษณา และการส่งเสริมเสริมการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ เกิดความน่าเชื่อถือ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่จะทดลองใช้หรือซื้อซ้า เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการทั้งด้านการใช้
งานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นการสร้างรากฐาน
ความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว
วิธีการดาเนินการวิจัย
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การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Method) ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบ
ปรากฏการณ์วิทยา โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโ ส ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
ออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง และผู้ให้ข้อมูลประกอบเนื้อหา ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เวชสาอางและ
ศึกษาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้วิจัย สมุดบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ
และแนวคาถามสัม ภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคาถามสัมภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มู ลหลักและผู้ใ ห้ข้ อมู ลประกอบเนื้อ หาใน
ลักษณะคาถามปลายเปิด ซึ่งทาให้ผู้ตอบคาถามสามารถตอบได้ตรงกับความต้องการของตนอย่างแท้จริงและทาให้
ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่นอกเหนือจากการคาดเดาเบื้องต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1) การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ คือ
หนังสือ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง การศึกษา
เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอางรายหนึ่ง โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาทั้งหมด
3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และ 2) การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิ จัยดาเนินการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูล โดยใช้เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น ได้รายละเอียดที่มีความชัดเจน
และครบถ้วน รวมถึงใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ผลิตสื่อออนไลน์
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) โดยการตรวจสอบด้ า นข้ อมู ล เพื่ อ พิ สู จ น์ว่ า ข้อ มูล ที่ ผู้ วิ จั ยได้ รับ มานั้น ถูก ต้ องหรือ ไม่ โดยวิธี
ตรวจสอบแหล่งที่มาจากหลายทาง ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล และการตรวจสอบด้านวิธีการ
รวบรวมข้อมูล ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต
และการศึกษาเอกสารประกอบด้วย โดยนามาพิจารณาเพื่อประเมินผลถึงความน่าเชื่อถือจากข้อมูลที่จะนาไปใช้ว่า
มีมากน้อยเพียงใด
สรุปผลการวิจัย
1. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
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แบรนด์ให้ความสาคัญกับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น ๆ โดยเลือกใช้เป็นช่องทาง
หลักในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันใช้งานสื่อออนไลน์ใน
การรับข้อมูลข่าวสาร ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และใช้เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อหรือ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะไม่หาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ของแบรนด์โดยตรง แต่จะ
หาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิด เช่น ดารานักแสดง บล็อคเกอร์รีวิว เป็นต้น และความ
คิดเห็นของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์
ดัง นั้นเมื่อแบรนด์เลือกสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อดีคื อสามารถเลือกสื่อ สารไปยัง กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภค
เป้าหมายตามที่ต้องการในแต่ละกลุ่มได้ เช่น กลุ่มคนที่กังวลหรือมีปัญหาสิว เป็นต้น และสามารถวัดผลได้ง่ายกว่า
การใช้สื่ออื่น ๆ ที่ไม่สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ชัดเจน ในขณะที่ช่องทางออนไลน์สามารถเลือกสื่อสารให้เข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้ เช่น เลือกสื่อสารถึงผู้ชายหรือผู้หญิง เป็นต้น และยังสามารถวัดผลได้ว่าสามารถนาไปสู่
ยอดขายได้หรือไม่
โดยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การเข้าใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ เพื่อกาหนดจุดยืน ที่ชัดเจนในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ว่าต้องการจะ
สื่อสารไปในทิศทางใดและวางตัวอย่างไรในสายตาของกลุ่มผู้บริโภค 2) การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยการเก็บข้อมูล
ของกลุ่มผู้บริโภคผ่านการสนทนากลุ่ม ซึ่ง แบรนด์จะรับฟังความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อ
ค้นหาว่ าความต้องการที่แ ท้จริงของผู้ บริโภคคือ อะไร 3) การสื่อสารที่ชัดเจน ด้วยใจความเดียว และตอกย้ า
ข้อความนั้นในทุกช่องทางออนไลน์ที่แบรนด์ใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และ 4) การเข้าถึงทุก
ช่ อ งทางที่ ผู้ บ ริ โ ภคอยู่ ทั้ ง ช่ อ งทางออฟไลน์แ ละออนไลน์ รวมถึ ง การประชาสั ม พั นธ์ ผ่ า นบล็ อ คเกอร์ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริง
กระบวนการในการผลิตสื่อออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง สาหรับใช้สื่อสารในแต่ละช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ้ค และไลน์ มีกระบวนการหลักทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ ได้แก่ 1) การศึกษาแนวโน้ม
หรือทิศทางของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 2) การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 3) การ
รู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของแบรนด์ 4) การรู้จักและเข้าใจจุดเด่นหรือข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 5) การสร้าง
เนื้อหาที่เหมาะสม และ 6) การเลือกช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม
การประเมินและวัดผลการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง จะเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของค่าสถิติหรือตัวเลขที่ชัดเจน เพื่อนาไปประเมินและวัดผล ซึ่งสามารถทาได้ 2 วิธี ได้แก่ การวัดผลตาม
เกณฑ์ของช่องทางออนไลน์ เช่น ช่องทางออนไลน์ที่เ ป็นเว็บไซต์ จะวัดผลด้วยจานวนคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ คนที่
เข้ามาเป็นลูก ค้ า ใหม่หรื อลู ก ค้า เก่ า เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ระยะเวลานานมากน้อยเพี ยงใด และการวัดผลตาม
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วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เช่น การสื่อสารในครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ จะวัดผลด้วยค่าสถิติก าร
เข้าถึงสื่อเป็นหลักว่าเนื้อหานั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่แบรนด์ต้องการหรือไม่ มีจานวนผู้บริโภคที่
เห็นหรืออ่านมากน้องเพียงใด เนื่องจากการเข้าถึงสื่อแสดงถึงการรับรู้ของผู้บริโภค ดังนั้นหากเนื้อหามีค่าสถิติใน
การเข้าถึงมาก ได้รับการบอกต่อมาก แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารครั้งนั้นเหมาะสม แบรนด์สามารถสร้างเนื้อหาได้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นต้น
2. แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
แบรนด์เวชสาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นและทดลองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงมีคุณภาพและ
ความปลอดภัยที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยแนวทางที่แบรนด์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อบอก
ต่อสิ่งที่แบรนด์มีให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและสร้างให้เกิดคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค สามารถกล่าวโดยสรุป
ได้ ดังนี้
1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่ผู้บริโภคจะได้รับ เมื่อแบรนด์มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
นวัตกรรม ส่วนผสม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แบรนด์จะสื่อสารสิ่งเหล่านั้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าใน
สายตาของผู้บริโภคและแสดงถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ
2) การสร้างคุณค่าให้มากกว่าที่ผู้บริโภคคาดหวัง เมื่อผู้บริโภคมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ใด มักจะเกิด
ความคาดหวังขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นในด้านของผลลัพธ์ในการใช้งาน แต่แบรนด์จะสื่อสารทั้งในด้านของ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจที่ผู้บริโภคจะได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งที่มากกว่าที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้
3) การเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซื้อของผู้บริโภค มูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคทราบว่าสิ่งที่จะได้รับนั้นคุ้มค่ามากกว่า จะส่งผลต่อปริมาณการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ไม่
ว่าจะเป็นปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง หรือความหลากหลายในการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นแบรนด์จะพยายาม
ทาให้ผู้บริโภคสนใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
4) การสร้างให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ มูลค่าเพิ่มทาให้แบรนด์เกิดคุณค่าที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยทาให้
ผู้บริโภคมีความภักดีต่อแบรนด์ เกิดการใช้ซ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนแปลงไปใช้แบรนด์อื่น ดังนั้นสิ่งสาคัญที่แบ
รนด์ทา ได้แก่ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ าและแบรนด์ เช่น การสร้างเฟสบุ้คให้เป็น สั ง คม
ออนไลน์ การสร้างไลน์ที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเพื่อแลกรับสินค้าไป
ทดลองใช้ เป็นต้น
โดยเมื่อแบรนด์สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ได้แล้ว แบรนด์จะมีวิธีการประเมินและวัดผลการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีหลักสาคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นสิ่งสาคัญที่จะ
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ช่วยทาให้การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือ เมื่อสื่อสารไปยัง กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ทาให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็น สิ่ง ที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และ 2) การได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ผ่านการรีวิวการใช้งาน การ
แนะนาหรือบอกต่อเกี่ยวกับผลลัพธ์หลังการใช้ บนสื่อออนไลน์ที่เป็นช่องทางของผู้บริโภคเอง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
โน้มน้าวให้ผู้บริโภคที่ยังไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความสนใจ และเมื่อได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีก็จะ
เกิดการบอกต่อไปเรื่อย ๆ
อภิปรายผลการวิจัย
1. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการหาข้อมูลของผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบันใช้งานสื่อออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสาร ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และใช้เป็นเครื่องมือใน
การหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะไม่หาข้อมูล
จากช่องทางออนไลน์ของแบรนด์โดยตรง แต่จะหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิด เช่น
ดารานักแสดง บล็อคเกอร์รีวิว เป็นต้น และความคิดเห็นของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อสร้างความเชื่ อมั่นที่มีต่อแบ
รนด์หรือผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุพิณดา ครูวิวัฒนานนท์ (2560) ที่พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านข้อมูลจากผู้นาทางความคิด
ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค จึงทาให้แบรนด์ให้
ความสาคัญกับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น ๆ โดยเลือกใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร
ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
โดยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง ที่ทาให้การสื่อสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเข้าใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 2) การเข้าใจ
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 3) การสื่อสารที่ชัดเจน และ 4) การเข้าถึงทุกช่องทางที่ผู้บริโภคอยู่ ซึ่งทุกองค์ประกอบล้วน
เป็นปัจจัยที่ทาให้แบรนด์ประสบความสาเร็จในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยแบรนด์จะกาหนด
จุดยืนจากจุดเด่นของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่างในกลุ่ม
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันและสร้างความโดดเด่นในสายตาของผู้บริโภค และสื่อสารจุดยืนนั้นด้วยใจความ
หลักเพียงข้อความเดียวที่จะสอดคล้องกันในทุกช่องทางออนไลน์ที่แบรนด์ใช้ในการสื่อสาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ด้วยความที่เป็นแบรนด์เวชสาอาง ผู้บริโภคที่เลือกใช้จะหาข้อมูลจานวนมากก่อนการตัดสินใจซื้อและเลือกในสิ่งที่
ตนเองเชื่ อ ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภาพดี แ ละปลอดภัย แต่ ด้ ว ยนวั ต กรรมใหม่ ที่ แ บรนด์ เลื อ กใช้ ห รือ ส่ ว นผสมที่ มี อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ยากต่อผู้บริโภคในการทาความเข้าใจ ทั้งในเรื่องของชื่อและคุณสมบัติ จึงเป็นเรื่องยากที่จะทาให้
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ผู้บริโภคเชื่อถือในนวัตกรรมใหม่หรือส่วนผสมใหม่ที่ผู้บริโภคยังไม่เคยรู้จักมาก่ อน ดังนั้นแบรนด์จึงพยายามที่จะ
สื่อสารไปยังผู้บริโภคให้มีความชัดเจน และสื่อสารด้วยข้อความที่ตรงกันในทุกช่องทางออนไลน์ที่แบรนด์เลือกใช้
เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้ การเข้าใจ และการจดจาในที่สุด
กระบวนการในการผลิตสื่อออนไลน์ที่มีความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ 1) การศึกษาแนวโน้มหรือทิศทางของ
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยา จยุติรัตน์ (2550) ที่กล่าวว่าผู้ผลิตจะต้อง
ดาเนินการวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยม ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้
กาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในแต่ละครั้ง 2) การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ทฤษฎีตัวแบบไอดา ที่กล่าวว่าการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจทาได้โดยการทาความเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้า และแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอจะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่ างไร 3) การรู้จัก
และเข้าใจจุดเด่นหรือข้อแตกต่างของผลิตภั ณฑ์ เพื่อนามาใช้เป็นจุดขายที่ตรงกับความต้องการของผู้บ ริ โ ภค
เป้าหมายและเกิดความแตกต่ างในสายตาของผู้ บริโภค ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันมีผลิ ตภัณฑ์ หรือ สิ น ค้ า
ทดแทนเกิดขึ้นจานวนมาก ทาให้แบรนด์พยายามที่จะรั กษาฐานผู้บริโภคเดิมที่มีอยู่ไว้และสร้างฐานผู้บริโภคกลุ่ม
ใหม่เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชวัลรัตน์ ทองช่วย และ บารุง ศรีนวลปาน (2561) ที่พบว่าปัจจัยที่
ส่ง ผลให้ธุรกิจนิยมใช้โฆษณาบนสื่อออนไลน์เพราะสินค้าใหม่มีวงจรชีวิตที่สั้น อันเนื่องมาจากในตลาดมี สินค้า
ประเภทเดียวกันอยู่หลากหลาย
โดยในการประเมินและวัดผลการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง ทั้งในแง่
ของการวัดผลตามเกณฑ์ของช่องทางออนไลน์และการวัดผลตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้น จะเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของค่าสถิติหรือตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อ นาไปประเมินและวัดผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าตัวเลขเป็นข้อมูลที่ง่าย
ต่อการวิเคราะห์และเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ สามารถเห็นข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อดี
และข้อด้อยของแบรนด์ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการทาการตลาด
แบบเนื้อหา ที่กล่าวว่าข้อดีของเนื้อหาที่อยู่บนช่องทางออนไลน์คือสามารถเก็บสถิติเป็นตัวเลขได้ทุกรูปแบบและ
เปรียบเทียบได้ง่าย โดยจะเป็นตัวชี้วัดว่าผลของการทาเนื้อหาเป็นอย่างไร พลาดตรงจุดไหน จะต้องปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์อย่างไรเพื่อให้เนื้อหาดีขึ้นและตรงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น จนบรรลุตามวัตถุประสงค์นั่นเอง (Marketingsusu,
2559)
2. แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ ของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอางที่สาคัญที่สุด ได้แก่ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่ผู้บริโภคจะได้รับ และการเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซื้อของผู้บริโภค
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1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่ผู้บริโภคจะได้รับ เมื่อแบรนด์มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
นวัตกรรม ส่วนผสม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แบรนด์จะสื่อสารสิ่งเหล่านั้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่าใน
สายตาของผู้บริโภคและแสดงถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารงณ์ พิณคุณ (2556)
ที่กล่าวว่าในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรให้ดูดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมใหม่และการ
อธิบายข้อมูลเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจถึงข้อดีในการใช้สินค้าของเรา รวมถึงข้อแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคได้จ่ายไป และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มจะ
ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคที่สูงกว่า ซึ่งนาไปสู่ความ
มั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
2) การเพิ่มยอดขายจากปริมาณการซื้อของผู้บริโภค มูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคทราบว่าสิ่งที่จะได้รับนั้นคุ้มค่ามากกว่า จะส่งผลต่อปริมาณการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ไม่
ว่าจะเป็นปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง หรือความหลากหลายในการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นแบรนด์จะพยายาม
ทาให้ผู้บริโภคสนใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณี เอี่ยมละออ
ภักดี (2551) ที่กล่าวว่าองค์กรธุรกิจจาเป็นต้องบริหารผลิตภัณฑ์ให้มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
คุณค่าที่ลูกค้าต้องการให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กรธุรกิจให้นานที่สุด โดยการจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
เพิ่มขึ้น และมียอดซื้อต่อครั้งมาก ด้วยการใช้สื่อ และส่งมอบความประทับใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายด้วยคุณ
ค่าที่ดีกว่า
โดยเมื่อแบรนด์สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ได้แล้ว แบรนด์จะมีวิธีการประเมินและวัดผลการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีหลักสาคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) การได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ช่วยทาให้การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือ เมื่อสื่อสารไปยัง กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ทาให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็น สิ่ง ที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และ 2) การได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ผ่านการรีวิวการใช้งาน การ
แนะนาหรือบอกต่อเกี่ยวกับผลลัพ ธ์หลังการใช้บนสื่อออนไลน์ที่เป็นช่องทางของผู้บริโภคเอง ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
โน้มน้าวให้ผู้บริโภคที่ยังไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความสนใจ และเมื่อได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีก็จะ
เกิดการบอกต่อ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมภพ อดุงจงรักษ์ (2561) ที่พบว่าการใช้พลังของผู้บริโภคที่เ ขา
เชื่อมโยงเข้าหากัน ทาให้เขาแนะนาหรือบอกต่อประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูกค้าคนต่อไป ถือเป็นกลยุทธ์การตลาด
สินค้าออนไลน์ที่เจ้าของกิจกรรมควรให้ความสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
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1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 จากผลการวิจัยพบว่าอุปสรรคสาคัญของการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสาอางคือ
สภาพสัง คมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่ง ผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ สื่ อ
ออนไลน์ค่อนข้างมาก จึงทาให้แบรนด์จาเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น เพื่อ
แข่ง ขันกั บแบรนด์อื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ประกอบกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เวช
สาอางมีจานวนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และมีพฤติกรรมในการหาข้อมูลจานวนมากผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ทั้งช่องทางของแบรนด์เอง และช่องทางออนไลน์ของผู้มีอิทธิพ ลทางความคิด ดัง นั้นแบรนด์
จาเป็นต้องศึกษาข้อมูลและนาสิ่งที่ได้มาประยุกต์ใช้กับสื่อออนไลน์ในช่องทางและรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่นั่นเอง
1.2 จากผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารของกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสาอางมีความแตกต่างกับการสื่อสารของ
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป เนื่องด้วยเวชสาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีผิวบอบบางระคายเคืองง่ายหรือมี
ความระมัดระวังในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มากเป็นพิเศษ รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์เองมีส่วนผสมหรือส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างยากในการทาความเข้าใจ ดังนั้นแบรนด์ควรให้ความสาคัญต่อการสร้างเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย มี
ความชัดเจน แต่มีความความน่าเชื่อถือและน่าสนใจเพียงพอที่จะทาให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายยอมรับ รวมถึงการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดคุณค่าในแบรนด์และผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเฉพาะกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และแนวทางในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตภัณฑ์เวชสาอางรายหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาแบรนด์ที่หลากหลาย
และนามาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อแตกต่าง รวมถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์
การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันได้
2.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้รับข้อมูลหลักมาจากการสัม ภาษณ์ จากผู้ จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดออนไลน์
หากงานวิจัยครั้งต่อไป มีผู้ให้ข้อมูลหลักที่ดูแลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์โดยตรงเพิ่มมากขึ้ น อาจทาให้
ได้รับข้อมูลที่หลากหลายเพื่อประกอบการวิเคราะห์ที่ละเอียด ชัดเจน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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คาสั่งสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคาสื่อสารในชุมชนชาวปกากะญอ
The teachings of supernatural as Communicative Words in PgaK’nyau Community
Mai Ichikawa1
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีเป้าหมายศึกษาการสื่อสารค าสั่ง สอนเรื่องความสัมพันธ์ของคนกับ สิ่ง ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ ข อง
ชาวปกากะญอ โดยมีคาถามวิจัยว่าคาสั่งสอนในเรื่องดังกล่าวสร้างสังคมที่มีความสงบสุขเพียงใด ผู้วิ จัยใช้กรอบ
แนวคิด ฮาบิทัส ในการวิเคราะห์ว่าความคิดจิตใจของชาวปกากะญอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อการสร้างสังคมที่มี
ความสงบสุขเพียงใด ผลการวิจัยพบว่า ถึงแม้ว่าชาวปกากะญอมีความแตกต่างในการนับถือศาสนาคริสต์ พุทธ
หรือความเชื่อในการเลี้ยงผีก็ตาม เมื่อคนมีจิตใจที่เชื่อฟังคาสั่งสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดแบบแผนการดาเนิน
ชี วิ ต ที่ ส ามารถสร้ า งความสงบสุ ข ในครอบครั ว และสั ง คมได้ ค าสั่ ง ค าสอนใด ๆ มี ส ารั ต ถะร่ ว มกั น ให้ ค นมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนกับธรรมชาติ และคนกับคน เพื่อให้มีความรัก ความผูกพันกันใน
สังคมของผู้คน ฮาบิทัส หรือความคิดจิตใจที่เคารพเชื่อฟังคาสั่งสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวปกากะญอนี้ช่วยสร้าง
สังคมที่มีความสงบสุขได้ในระดับสูง ผู้วิจัยได้พบสมการแห่งความสุขในการวิจัยนี้กล่าวคือ การเชื่อฟัง เคารพ เกรง
กลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคาสั่งสอนของผู้คนทาให้ผู้คนทาการอธิษฐาน การสารภาพ การให้อภัย และการเลี้ยงผี
แบบแผนการดาเนินชีวิตต่าง ๆ นี้ช่วยสร้างความรัก ความผูกพันกันในครอบครัว และสังคมได้ สมการแห่งความ
สงบสุขนี้สามารถนาไปใช้ในสังคมที่ยังมีความวุ่นวายต่อไปได้ แต่ในปัจจุบันนี้มีชาวปกาเกอะญอรุ่นใหม่ที่ไ ด้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันกับของดั้งเดิม เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วมาก ปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ นี้มีความเป็นไปได้ที่จะทาให้ชาวบ้านเกิดฮาบิทัสรูปแบบใหม่ ที่อยู่นอกสมการแห่งความสงบสุข
และ มีความเสี่ยงว่าอาจพบความวุ่นวายมากขึ้นในอนาคต
คาสาคัญ: ปกากะญอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คาสั่งคาสอน ความสงบสุข
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Abstract
This research paper aims to examine the communication and teachings of relation
between people and supernatural of PgaK’nyau(Karen) people along with a research question of
to how much these teachings can contribute to creating a peaceful society. The researcher used
framework and habitus to examine how the thoughts and beliefs of PgaK’nyau people towards
supernatural play a role in creating a peaceful society. The research found that despite differences
in religious backgrounds: Christianity, Buddhism or witchery, people's willingness to believe the
holy teachings creates a peaceful life path in the family and society. The holy teachings instruct
people to maintain a healthy relationship with supernatural, with nature and with other people
for love and bonds within the society. Habitus or thoughts and mind of PgaK’nyau people that
follow the holy teachings is a key to creating a peaceful society on a high level. Happiness
formula found in the research, such as obedience, respect, fear of supernatural and holy
teachings, makes pray, confession, forgiveness, ghost- raising and people's way of life full of love
and bonds within family and society. This is peace for PgaK'nyan people. This happiness formula
can be Happiness formula found in the research can be used in chaotic societies. At the same
time, nowadays PgaK’nyau people are influenced by environments that are different from the
past, such as smartphones, high-speed internet and other external factors. As a result, it is possible
that there will emerge a new kind of habitus that is not within the happiness formula and can
possibly be more chaotic.
Keyword : PgaK’nyau Supernaturals Teachings Peace

1. บทนา
ประเทศไทยมีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะความหลากหลายทางวัฒนธรรมาของกลุ่มทางสัง คม
ต่าง ๆ ประชากรของประเทศไทยประกอบด้วยชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ มีจานวน94% (ฐานข้อมูลสัง คม
วัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559) และมีประชากรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่
มีความโดดเด่นในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
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ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง ที่มีประชากร 350,000 คน (สมาคมศูนย์รวมการศึกษาแลวัฒนธรรม
ของไทยภูเขาในประเทศไทย, 2545) อาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทยที่อพยพมาจาก
ประเทศพม่าทั้งสิ้น กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มที่อยู่ในตระกูลทิเบตพม่า สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงสะกอ (2538)
ให้คาอธิบายไว้ว่า ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยสามารถจาแนกกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงโป
กะเหรี่ยงแบร และกะเหรี่ยงตองตู กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุ่มใหญ่กว่ากลุ่มกะเหรี่ยงอื่น กระจายตัวอยู่ในหลาย
จังหวัดเนื่องจากเป็นพวกที่มีการศึกษาสูงกว่าคนกลุ่มอื่น เป็นเพราะได้รับอิทธิพลของการยอมรับนับถือศาสนา
คริสต์และพุทธศาสนาแทนการนับถือผี แต่ยังมีบางส่วนที่เลี้ยงผีบ้าง นอกจากความโดดเด่นด้านศาสนานั้น คนปกา
เกอะญอส่วนใหญ่ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่อิงอาศัยนิเวศวัฒนธรรม ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีชีวิตของชาว
กะเหรี่ยงสะกอว่าเขานิยมเรียกตนเองว่า “ปกากะญอ”
สุริยา รัตนกุล (2531) อธิบายวิธีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงสะกอ หรือ ชาวปกากะญอสะกออย่างรวบยอดไว้
ว่าวัฒนธรรมอาหารของชาวปกากะญอ แสดงภูมิวัฒนธรรมที่อิงแอบแนบชิดกับธรรมชาติ
ชาวปกากะญอยังมีความโดดเด่นในวัฒนธรรมความเชื่อ เช่น การเลี้ยงผี ชาวปกากะญอมีความเชื่อว่าทุก
สิ่งทุกอย่างในธรรมชาติมีเจ้าที่หรือผีเจ้า อย่างไรก็ตามขั้นตอนในพิธีกรรมต่าง ๆ มีความยุ่งยากทาให้การเลี้ยงผีเป็น
ภาระหนัก โดยได้รับอิทธิพลของกระแสสมัยใหม่ ๆ ทาให้มีชาวปกากะญอกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนา
พุทธกับศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนนับถือคริสต์ไม่ต้องเลี้ยงผีอีกแล้ว ส่วนคนที่นับถือพุทธยังมีความเชื่อผี
ไปพร้อม ๆ กัน (สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน์, 2538)
เพียงจิต เทียนย้อย (2535) กล่าวว่า แม้ว่าเปลี่ยนนับถือศาสนาใดจากความเชื่อดั้ง เดิมก็ตาม ชาวปกา
กะญอยังมีความเป็นปกาเกอะญอ ซึ่งมีความรัก ผูกพันในคนชาติพันธุ์เดียวกัน แม้ว่านับถือศาสนาใดก็ตาม แม้ว่ามี
การเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตก็ตาม ชาวปกากะญอยังมีความเป็นพี่น้องปกา
กะญอด้วยกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวปกากะญอ
กล่าวได้ว่าชาวปกากะญอมีความโดดเด่นในวัฒนธรรมด้านศาสนาว่ามีการเปลี่ยนแปลงนับถือศาสนา
พุทธและศาสนาคริสต์จากความเชื่อ ดั้งเดิม เรื่องผีโ ดยปั จจัย ทางเศรษฐกิ จและทางสัง คม อย่างไรก็ดีในชุมชน
ชาวปกากะญอยังมีคาสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงคนในชุมชนเดียวกัน
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายจะทาความเข้าใจ คาสั่ง คาสอนของสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคาสื่อสาร
ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีคาถามวิจัยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างสังคมที่มี
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ความสงบสุขเพียงใด โดยมีคาถามเฉพาะเจาะจงว่า คาสั่งสอนในฐานะที่เป็นการสื่อสารระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยสร้างสังคมที่มีความสงบสุขเพียงใด
ผู้เขียนเลือกใช้แนวคิด ฮาบิทัสของปีแอร์บู ร์ดิเยอเป็นกรอบความคิด เพื่อมองเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้ น ใน
สัง คมปกากะญอในระดับลึกซึ้งว่าความโน้มเอียง วิธีคิด ความรู้สึกของชาวปกาเกอะญอที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทาให้เกิดการกระทา แบบแผนการดาเนินชีวิตของปกากะญออย่างไร
ผู้วิจัยเสนอข้อถกแถลงอันเป็นคาตอบของการวิจัยมีความโดยสรุปว่า คาสั่ง สอนของสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ เรื่อง
ความรัก และความผูกพันกันในครอบครัว เป็นเหตุปัจจัยสาคัญของสังคมที่มีความสงบสุขตามวิถีวัฒนธรรมปกา
กะญอ
2. กรอบความคิดและวิธีการวิจัย
ทฤษฎีฮาบิทัส
ปี แ อร์ บู ร์ ดิ เ ยอ (Pierre Boudieu 1930-2002) เป็ น นั ก ปรั ช ญาสั ง คมศาสตร์ นั ก สั ง คมวิ ท ยาและนั ก
มานุษยวิทยา ชาวฝรั่งเศส บูร์ดิเยอนาเสนอทฤษฏีการปฏิบัติ (theory of practice) แนวคิดฮาบิทัสก็เป็นแนวคิด
สาคัญในทฤษฎีดังกล่าว
สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต (2553) อธิบายถึง แนวคิดของบูร์ดิเยอว่า ฮาบิทัสเป็นโครงสร้างที่อยู่ในระดับ 3
ระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับสังคม และระดับชนชั้นเนื่องจากฮาบิทัสของแต่ละคนเกิดขึ้นจากปั จ เจก
ภายนอกตั ว ตน หากอยู่ ใ นวั ฒ นธรรมคล้ า ยกั น ฮาบิ ทั ส ของคนในสั ง คมนั้ น ย่ อ มคล้ า ยกั น อย่ า งไรก็ ต าม ใน
ขณะเดียวกันแม้ว่าอยู่สังคมวัฒนธรรมเดียวกัน ก็ยังมีฮาบิทัสเฉพาะกลุ่มเฉพาะชนชั้นที่ไม่เหมือนกับชนชั้นอื่น อาจ
กล่าวได้ว่า แม้ว่าการกระทาของคนในสังคมอยู่ใต้ฮาบิทัสใดฮาบิทัสหนึ่งของสังคมนั้น ก็แต่ละคนยังมีอิสระในการ
กระทา ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละบ้านด้วย
กล่าวได้ว่าฮาบิทัสไม่ได้มีอยู่เพียงในระดับปัจเจกบุคคลแต่ยังมีความสัมพั นธ์กับกลุ่มหรือชนชั้นด้วย คน
ในกลุ่มเดียวกันจะมีการกระทา มีกลยุทธ์ อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้มาจากการบัง คับ
และไม่จาเป็นต้องตกลงกันไว้ก่อน
โดยสรุป ฮาบิทัสเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัยของคน ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์ภายใต้
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของคนในสังคม อาจกล่าวได้ว่าเป็น ความคิด จิตใจของแต่ละบุคคลที่จะประพฤติปฏิบัติ
ตนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
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ศาสนาในฐานะเป็นความเชื่อสิ่งศักด์สิทธิ์
อมรา พงศาพิชญ์ (2538) บรรยายความหมายของ “ศาสนา” ว่าเป็นความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้แยกว่า
คาสอนของศาสนาหรือความเชื่อในภูตผีปีศาจ เป็นความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางศาสนาเป็นส่วนประกอบที่
สาคัญ มากของวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เพราะเป็นตัวกาหนดขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง รวมทั้งเป็น
ตัวกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมด้วย เพราะความเชื่อทางศาสนามักจะระบุถึงความดี และความชั่ว ซึ่งทา
ให้ศาสนามีลักษณะที่เป็นศีลธรรมและมีบทบาทต่อการกาหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมได
กรอบอ้างอิงของการวิจัยจึงมุ่งพินิจว่า ศาสนา คือ ความเชื่อของคน มีส่วนกาหนดความคิดจิตใจ และ
ความประพฤติของคนอย่างไร ศาสนามีคาสั่ง คาสอนอย่างไร การประพฤติหรือละเว้นการประพฤติตามคาสอนต่าง
ๆ ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อความสุขสงบของชาวปกากะญอเพียงใด
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยเลือกพื้น ที่ ชาวปกากะญอแห่ง หนึ่ง ณ อาเภอพร้าว จัง หวัดเชียงใหม่ ด้วยเลือกกรณี ศึก ษา 2
ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวชาวปกากะญอที่นับถือศาสนาคริสต์ และครอบครัวชาวปกากะญอที่นับถือพุทธกับผี
ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม โดยทาการสารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่เพื่อ
เก็บข้อมูล โดยเน้นวิถีชีวิตของชาวปกากะญอของหมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือน 11 พ.ศ.2561 เดือน 4 พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยอาศัยพักที่บ้านของผู้ให้ข้อมูล ในการลงพื้นที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธีการ ได้แก่ การ
สังเกตที่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่ทางการกับทางการ และการถ่ายภาพกับการอัดเสียง โดยเฉพาะผู้วิจัยเน้น
การสัมภาษณ์แบบไม่ทางการ เพราะ ความเชื่อ วิธีคิด ของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในชีวิตประจาวัน ดังนั้นจนถึงผู้ให้ข้อมูล
เปิดใจกับผู้วิจัยอาศัยอยู่พักที่บ้านของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 ครอบครัว ยิ่งลงไปพื้นที่บ่อย ยิ่งได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและได้พบ
สิ่งที่อยู่ในตัวชาวปกากะญอแท้จริงเพิ่มขึ้น ๆ
การสังเกตด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในการดาเนินชีวิตของสมาชิกครอบครัวทั้งครอบครัวคริสต์เตียนกับ
ครอบครัวพุทธ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการสังเกตว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจาวันอย่างไร มี
ความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรและปรากฏขึ้นเมื่อไร การสัง เกตแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยพยายามเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจาวันของเขาและสังเกตจากวงในของเขา
ส่วนการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลกล่าวคือสมาชิกครอบครัวของคริสต์เตียนและครอบครัวพุทธ การสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการจะเป็นการพูดคุยทั่วไปในชีวิตประจาวัน ในการพูดคุยนั้นมีส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของผู้ให้
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ข้อมูลที่ในสุดท้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาแล้ว ส่วนการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการผู้วิจัยเตรียมคาถามไว้ก่อน
เพื่อจะได้คาตอบอย่างชัดเจน
การถ่ายภาพและการอัดเสียงโดยได้ขอนุญาตกับผู้ให้ข้อมูลก่อน เป็นวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อจะสามารถ
บันทึกไว้อย่างชัดเจนได้ เช่นในระหว่างการสัมภาษณ์อัดเสียงไว้ก่อนและเอามาพิมพ์ออกในตอนวิเคราะห์ข้อมูลได้
ข้อมูลที่ได้จากวิธีการนี้ผู้วิจัยเก็บไว้ใช้เฉพาะในการวิจัยเท่านั้นเพื่อรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล
3. ผลการวิจัย
จากการทางานภาคสนามตามแนวทางมานุษยวิทยาด้วยการสังเกตในฐานะผู้มีส่วนร่วม ทาให้ผู้วิจัย ได้
พบว่าทั้งครอบครัวชาวคริสต์เตียนกับครอบครัวพุทธมีแบบแผนการดาเนินชีวิตที่เกิดขึ้นจากคาสั่งคาสอนของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ แบบแผนนี้มีทั้งเชิงศาสนาคริสต์และพุทธ และนอกจากแบบแผนนั้นทั้ง 2 ครอบครัวยังมีแบบแผนเชิงป
กากะญอที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษปกากะญอไปด้วยกัน ดังนั้นความเป็นปกากะญอที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สามารถช่ ว ยเชื่อ มโยงคนในชุ ม ชนไม่ใ ห้ เ กิด ความขั ด แย้ง ระหว่ างศาสนา ยิ่ ง กว่ า นั้นชาวปกากะญอที่ศึกษามี
ความคิดจิตใจ หรือ ฮาบิทัส แบบเชื่อฟังประพฤตตามคาสั่งคาสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนเกิดแบบแผนการดาเนินชีวิต
ต่ า ง ๆ เป็ น เหตุ ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการสร้ า งสั ง คมที่ มี ค วามสงบสุ ข ผู้ วิ จั ย ได้ พ บค าตอบจากค าถามวิ จั ย ที่ ว่ า
“ความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างสังคมที่มีความสงบสุขเพียงใด” สมการแห่งความสงบ
สุขที่เกิดขึ้นจากแบบแผนการดาเนินชีวิตได้รับอิทธิพลของคาสั่งคาสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกรอบสมการที่ พบจึง
เป็นสังคมที่มีความสงบสุขในระดับสูง เพราะคาสั่งสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สอน ความสัมพันที่ดีต่อกันในครอบครัวและ
สังคม ถึงจะเกิดความรัก ความผู้พันกันในสังคมผู้คน
คาสั่งคาสอนของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เชื่อฟัง เคารพ เกรงกลัว

สังคมที่มีความ
สงบสุข

เกิดแบบแผนการดาเนิน
ชีวิต

‣อธิษฐาน/สารภาพ/อภัย
‣เลี้ยงผีถือข้อปฏิบัติการ

ความรัก ความผูกพันกัน
ในครอบครัวถึงสังคม

ภาพสมการแห่งความสงบสุข
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คาสั่งคาสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เมื่อคนมีจิ ตใจเชื่อฟังคาสั่งสอนเหล่านี้จะเกิดแบบ
แผนการดาเนินชีวิตตามมา ผู้วิจัยได้พบจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ว่าความจริงแล้วคาสั่งสอนทางศาสนาคริสต์กับ
คาสั่งสอนของบรรพบุรุษปกากะญอมีความสอดคล้องกันในหลายเรื่อง เช่น สอนความสาคัญในการเคารพผู้ใหญ่พ่อ
แม่ สอนให้มีความรักในครอบครัว วิถีชีวิตแบบเพียงพอโดยไม่ก่อกวนกับคนและธรรมชาติ คาสอนเหล่านี้ช่วยให้มี
ฮาบิทัสในตัวชาวปกากะญอ ซึ่งเป็นความคิดจิตใจที่เกรงกลัว เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนชาวปกากะญอเชื่อฟังทา
ตามคาสั่งสอน ไม่ว่าเป็นชาวคริสต์หรือชาวพุทธก็ตามฮาบิทัสนี้อยู่ในตัวชาวปกากะญอ ฮาบิทัสหรือความคิดจิตใจที่
สอดคล้องกันนี้ทาให้ไม่เกิดความขัดแย้งกันในชุมชน หากแต่สามารถช่วยมีความรัก ความผูกพันในครอบครัว จน
กล่ายเป็นสังคมที่มีความสงบสุขได้
จากการวิจัยนี้ได้พบว่าคาสั่งคาสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าเป็นพระเจ้าทางศาสนาคริสต์ พระพุทธเจ้าของ
ศาสนาพุทธ หรือ ผี เจ้าที่ต่าง ๆ ในความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษปกากะญอก็ตามสอนความสัมพันที่ดีต่อกันใน 3
ระดับ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ และความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน นัยนี้คาสั่งคาสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคาสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ใน 3
ระดับข้างต้นนี้ อาจกล่าวได้ว่าคาสั่งสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคาสื่อสารที่ปรากฏขึ้นในระหว่างชาวปกา
กะญอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นี้สามารถช่วยชาวปกากะญอมีฮาบิทัสที่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่ งในธรรมชาติ และคนที่อยู่ใน
สังคมเดียวกันจนเกิดความสงบสุขต่อกันได้ โดยผ่านคาสั่งคาสอนในฐานะเป็นคาสื่อสาร
ในขณะเดียวกันกล่าวได้ว่า เมื่อคนออกไปจากสมการแห่ง ความสงบสุขข้างต้นนั้นจะเกิดความวุ่นวาย
หรือเกิดความทุกข์ได้โดยไม่ได้เชื่อฟังคาสั่งสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือไม่ได้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยผ่านคาสั่ง สอน
จนไม่ยอมทาตาม หากแต่เชื่อฟังในสิ่งที่จับต้องได้ เช่นสิ่งที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือแทน โดยได้รับอิทธิพลจาก
กระแสสังคมที่เน้นการพัฒนาตามตะวันตก จนทาให้เกิด ฮาบิทัลใหม่ในตัวคนรุ่นใหม่ของชาวปกากะญอ ฮาบิทัส
ใหม่นี้ถูกสร้างในตัวรุ่นใหม่โดยไม่ได้ใช้เวลานาน หากแต่ปัจจัยต่าง ๆ มีพลังรุนแรงที่ดึงคนออกจากความเป็นปกา
กะญอ (ฮาบิทัสดั้งเดิมของปกากะญอที่มีความคิดจิตใจเชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์) ไปอย่างรวดเร็วมาก อย่างเช่นลูกสาว
ของครอบครัวชาวพุทธ ถึงแม้ว่าเขาอยู่ในบริบทเดียวกันกับพ่อแม่ในหมู่บ้าน มีแบบแผนการดาเนินชีวิตที่อยู่ตรง
ข้ามกับของพ่อแม่ ไม่ค่อยมีจิตใจที่เชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่สอน หากแต่เชื่อฟังสิ่งในโทรศัพท์มือถือหรือสิ่งที่เพื่อนพูด ซึ่งมี
ความเสี่ยงที่จะนาไปสู่ความวุ่นวายในตัวบุคคลและครอบครัวได้
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คาสั่งคาสอนของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่แบบทาง
ศาสนา เทคโนโลยีที่มาก
เกินไป กระแสทุนนิยม

แบบแผนการดาเนิน
ชีวิตที่ไม่ทาตามคาสั่ง
สอน
ไม่เชื่อฟัง เล่นโทรศัพท์มือถือ
ตลอด

ความสุขน้อย

ความวุ่นวาย
ความรักความผูกพันกันใน
ครอบครัวน้อยลง

สมการแห่งความสงบสุขน้อย

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยตอบคาถามวิจัยได้ว่าความสงบสุขของชาวปกากะญอหมู่บ้านแม่ปาคี ซึ่งสังเกตได้ในแต่ละ
ครอบครัวมีความรัก ความผูกพันกันดี จะเกิดขึ้นจากแบบแผนการดาเนินชีวิตต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นจากคาสั่งสอน
ของสิ่งศักดิ์สิทธ์เกือบทั้งสิ้น ความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอกับสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ชิดเหล่านี้ ช่วยให้เกิด
สังคมมีความสงบสุขได้อย่างดี
จากการวิจัยนี้ศึกษาโดยกรณีศึกษาแบบเปรียบเทียบครอบครัวชาวปกากะญอที่นับถือศาสนาคริสต์กับครอบครัว
ชาวปกากะญอที่นับถือศาสนาพุทธในหมู่บ้านเดียวกัน โดยสังเกตในความสัมพั นธ์ระหว่างชาวปกากะญอดังกล่าว
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจาวัน ได้พบว่า เมื่อชาวปกากะญอมีจิตใจเชื่อฟังในคาสั่งสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ ทา
ให้เกิดแบบแผนการดาเนินชีวิตตามทางแต่ละศาสนา เช่น ชาวปกากะญอที่นับถือคริสต์พยายามอธิษฐานพระเจ้า
เสมอ ส่วนชาวปกากะญอที่นับถือศาสนาพุทธยังเลี้ยงผีในชีวิตประจาวันเพื่อทาตามกฏเกณฑ์ประเพณี การเชื่อฟัง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวปกากะญอ เกิดการกระทาปฏิบัติจริงสามารถช่วยเกิดความรัก ความเคารพ และความสัมพันธ์
ที่ดีกันในชุมชนได้ กล่าวได้ว่าเมื่อ คนเราเชื่อฟังในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเป็นพระเจ้า พระพุทธเจ้า ผีเจ้าต่างๆ หรือ คาสอนของบรรพบุรุษก็ตาม จิตใจที่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนนั้นสามารถสร้างสังคมที่มีความสงบสุขได้อย่างมาก
นอกจากความคิดจิตใจ หรือ ฮาบิทัสของชาวปกากะญอข้างต้นนี้ยังมีความสอดคล้องกันในคาสั่งคาสอน
ของแต่ละศาสนา ฮาบิทัสเดียวกันนั้นเป็นปัจจัยสาคัญที่เพื่อคนต่างศาสนาอาศัยอยู่ด้วยกันในพื้นที่เดียวกันได้โดย
ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนาหรือความเชื่อทั้งสิ้น
ในขณะเดียวกันเมื่อคนไม่เชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และออกจากความเป็นปกากะญอที่สอนคุณธรรมของมนุษย์
คนเหล่านั้นอาจต้องพบความเสี่ยง ความวุ่นวาย ซึ่งทาให้คนมีความสงบสุขน้อยลงได้
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4.อภิปรายผลการวิจัย
ในกรณีศึกษา 2 ครอบครัวชาวปกากะญอครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบฮาบิทัสของชาวปกากะญอดั้งเดิมที่ตระหนัก
รู้คุณค่าแท้สาหรับมนุษย์ กับฮาบิทัสของชาวปกากะญอรูปแบบใหม่ที่วางคุณค่าในสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น คือคุณค่า
ชั่วที่ไม่ถาวร หรือ “คุณค่าเทียม” ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกของความเป็นปกากะญอ ที่เข้ามาในสังคมอย่าง
รวดเร็ว เช่น ความสวยงาม ความรวยโดยเน้นหาเงิน กระแสนิยมที่ไปหางานในเมือง สิ่งเหล่านั้นมีผลกระทาต่อวิธี
คิดและความเชื่อของคนอย่างมาก โดยไม่ต้องใช้เวลายาวนานมาก อาจกล่าวได้ว่าช่องว่างระหว่างสองฝ่ายดังกล่าว
นี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องช่องว่างของรุ่น หากแต่กลายเป็นเรื่องความขัดแย้งทาง “คุณค่าแท้” กับ “คุณค่า” ชั่วคราว
สาหรับมนุษย์
จากการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกากะญอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ใกล้ชิตกันจะ
สร้างความสงบสุขสังคมได้ในระดับสูง ส่วนชาวปกากะญอโดยเฉพาะรุ่นใหม่มีฮาบิทัสที่อยู่ตรงข้ามกับของดั้งเดิม
ทาให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่าความสงบสุขในครอบครัวน้อยลง
5. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปว่า อิทธิพลของความเป็น ปกากะญอที่มีรูปแบบใหม่ของวัยรุน่ ต่อ
ชุมชนปกากะญอที่มีความสงบสุข ภายใต้ทุนนิยม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีตามกระแสสังคมที่มีฮาบิทัสอยู่ ตรง
ข้ามกับฮาบิทัสเชิงปกาเกอะญอ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนปกากะญออย่างไร และภายใต้การเปลี่ยนแปลง
นั้นความสงบสุขของชุมชนจะรักษาไว้ได้อย่างไร หรือชุมชนจะร่วมกันสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เพื่อให้สังคมคงความ
สงบสุขได้ต่อไป ทั้งนี้ความขัดแย้งอาจมิใช่เป็นความคัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่า กับ คนรุ่นใหม่ โดยนัยของอายุ แต่
เป็นความขัดแย้งเชิงคุณค่าของคนที่นิยมแตกต่างกัน
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การรับรู้การสื่อสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ของผู้เข้าร่วมชมงาน
The awareness of marketing communication campaign of Bangkok Art Biennale 2018
international contemporary art festival among the people who attended the event
ชิรญา แจ่มจารัส ปิยะจิตติ1 และ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ของผู้เข้าร่วมชมงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่เข้าชมงาน จานวน 200
คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 20–30 ปี เป็นนักศึกษา อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รู้จัก
สถานที่จัดงาน และเลือกเดินทางเข้าชมงานโดยรถไฟฟ้า BTS และทราบว่างานที่เข้าชมเป็นส่วนหนึ่งของงาน
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และไม่เคยไปชมงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในประเทศอื่น ๆ เลย 2) ผู้เข้าชม
งานส่ ว นใหญ่ เ คยได้ รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การจั ด งาน โดยรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ระยะเวลาที่ จั ด งาน สถานที่ คื อ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มากที่สุด และด้านเนื้อหา รับรู้ถึงงานที่จัดแสดงเป็นลักษณะของศิลปะร่วม
สมัย มากที่สุด และน้อยที่สุด การรับรู้ถึงแนวคิดหลักในการจัดงานคือ “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” 3) การรับรู้การ
สื่อสารการตลาดผ่านช่องทาง Off-line Media และ On-line Media นั้นส่วนใหญ่เป็นสื่อ Off-line Media ได้แก่
ป้าย LED บริเวณภายในห้างสรรพสินค้า, E-Poster บน BTS, BTS Stump, การบอกต่อจาก เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก
และโลโก้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ น้าแร่ตราช้าง น้าดื่มตราช้าง น้าดื่มคริสตัล
ตามลาดับ ช่องทาง On-line Media ส่วนใหญ่ ได้แก่ Facebook/BkkartBiennale รองลงมา เว็บไซต์ http://
www.Bkkartbiennale.com/ และการโพสต์ เ ชิญ ชวนร่วมงานผ่านบุ ค คลที่ มี ชื่อ เสี ยง ศิลปิน/ดารา/นัก แสดง
ตามลาดับ
คาสาคัญ : การรับรู้ การสื่อสารการตลาด เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่
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Abstract
The purpose of this independent study is to study the awareness of marketing
communication campaign of Bangkok Art Biennale 2018 international contemporary art festival
among the people who attended the event with a sample population size of 200. The result
shows that 1) Most of the attendee were around 20 – 30 years of age, most were students and
lived in Bangkok metropolitan area. They knew of the event’s venues and visited the venues by
BTS and were aware that the venues they visited were part of Bangkok Art Biennale. They have
not visited any international contemporary art festival in other countries before. 2) Most of the
attendee have received the news or heard about the event. They were aware of the duration of
the event. The venue with highest awareness is Bangkok Art and Cultural Centre. The most known
message is “contemporary art”, the least known message is the theme of “Beyond Bliss”. 3) The
result on awareness of marketing communications on Off- line Media and On- line Media shows
that Off- line media such as LED screens at shopping malls, E- poser on BTS, BTS stump, Word of
mouth from friends, relative and acquaintance and logo on sponsoring products ( Chang drinking
water, Chang mineral water, and Crystal drinking water) received the highest awareness,
respectively, are the second highest source of awareness. On- line media comes third, with
awareness from Facebook/ BkkartBiennale and its website http: / / www. bkkartbiennale. com/ ,
followed by the posts from celebrity, artists, stars, and performers, respectively.
Key Words: Awareness, Marketing communication, Bangkok Art Biennale

บทนา
ปัจจุบันนี้แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของประเทศไทยมีความแตกต่างและหลากหลาย
มากขึ้นตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงการได้รับอิทธิพลและแนวคิดจากต่างประเทศมากขึ้น ทาให้ศิลปะได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของผู้คนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม สาหรับประเทศไทยนั้น ได้มีความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกับมหกรรมศิลปะเวนิส เบียนนาเล่ มายาวนาน (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2553) ซึ่งงานมหกรรมศิลปะ
เวนิส เบียนนาเล่ หรือ International Art Exhibition La Biennale di Venizia คืองานแสดงศิลปะสาคัญระดับ
โลกที่จัดขึ้น ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ‘เบียนนาเล่’ นั้นมีต้นกาเนิดในประเทศอิตาลี มีชื่อเรียกว่า เวนิส เบียน
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นาเล่ (Venice Biennale หรื อ ในชื่ อ ภาษาอิ ต าเลี ย นว่ า La Biennale di Venezia) จั ด ขึ้ น ในทุ ก ๆ สองปี
(Biennale แปลว่าทุก ๆ สองปี) ถือเป็นมหกรรมศิลปะที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุด (ภาณุ บุญพิพัฒน์นาพงศ์, 2017)
เทศกาล ‘เบียนนาเล่’ ปัจจุบันมีกว่าร้อยประเทศ สาหรับในด้านการท่องเที่ยวงานเบียนนาเล่ ก็เรียกว่า
สามารถดึงดูดบุคลากรด้านศิลปะและนักท่องเที่ยวได้ไม่แพ้กันและไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ เพราะเทศกาลศิลปะนี้ทาให้เมืองแต่ละเมืองเปลี่ยนไปได้ไ ม่
น้อย (ครีเอทีฟ ไทยแลนด์, 2017)
ในขณะที่ประเทศไทย ได้มีการจัดงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018
(BAB2018) ขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยมี
รูปแบบในการแสดงผลงานที่เป็นลักษณะศิลปะร่วมสมัยจานวนกว่า 200 ชิ้น จากการนาเข้าและสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ โดยศิลปิน 75 คน จาก 33 ประเทศทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริมให้เกิดความเชื่อ มโยงในด้า นการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่ทาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สาคัญทางด้านศิลปะ
ร่วมสมัยในอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางผู้รักงานศิลปะ โดยกาหนดจัดกิจกรรม
ตามสถานที่สาคัญริมแม่น้าเจ้าพระยา วัดเก่า เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วัดวัด
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแห่งรุ่งอรุณ) และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดรั้วเหล็ก) อาคารอีสต์เอเชีย
ติก ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล โรงแรม เดอะเพนนินซูล่า กรุงเทพ โอ
พี เพลส หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการ วัน แบงค็อก สยามฝรั่งเศสกรุงเทพ บ้าน ปาร์ค นาย
เลิศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สยามดิสคัฟเวอรี่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ สยามสแควร์วัน เธียเตอร์ ออฟ อินดัลเจนซ์ ภายใต้แนวคิดหลัก
ในการจัดงานคือ ‘สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต’ (Beyond Bliss) ซึ่งทั้งศิลปินไทยและต่างประเทศจะตีความและจัดแสดง
ศิลปะของตนเองออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานที่ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น (เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก, 2018)
ทั้งนี้การสื่อสารการตลาดมีบทบบาทอย่างมากต่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารและจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าชมงาน อย่างไรก็ตาม ผู้จัด
งานต้องมีการกาหนดการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่
แตกต่างอย่างมีความเหมาะสม อาทิ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การใช้
พนักงานขายตรง (Sales Representative) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นต้น
ในฐานะที่ผู้วิจัยได้ติดตามงานเทศกาลเบียนนาเล่ในต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับผู้จัดงานยังไม่มี
การทาการวิจัยด้านการสื่อสารการตลาดกับผู้เข้าชมงาน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น กรุงเทพมหานครได้มีการจัด
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งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ขึ้นเป็นครั้งแรก จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดของการจัดงานว่า ผู้เข้าชมงานมีการรับรู้ข่าวสาร รูปแบบและลักษณะของ
การจัดงานเป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้งมีการกาหนดเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้งแบบ Off-line Media และ Online Media ตรงตามวัตุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงานแล้วหรือไม่
ปัญหานาวิจัย
1. การรับรู้การสื่อสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018
ของผู้เข้าร่วมชมงาน (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนา
เล่ 2018 ของผู้เข้าร่วมชมงาน (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018)
วิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้มุ่งศึ ก ษาการรับ รู้การสื่ อสารการตลาดของงานเทศกาลศิ ล ปะร่ วมสมั ย นานาชาติ
บางกอก อาร์ ต เบี ย นนาเล่ 2018 ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มชมงาน (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) โดย
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ในรู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างศึกษา ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยหลักความน่าจะเป็น (NonProbability Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเข้าร่วมชมงานเทศกาลศิลปะร่วม
สมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ตามสถานที่ที่จัดกิจกรรม 20 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่อยู่ในสถานที่จัดกิจกรรม กล่าวคือ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในสถานที่ที่ผู้ศึกษากาหนดและต้องเคยเห็นการสื่อสารการตลาดของโครงการฯ ผ่านช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ ผู้ศึกษาเลือกสถานที่ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในช่องทางหลักคือ ช่องทางออฟไลน์ คือ สถานที่จัดกิจกรรม 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ วัดพระเชตุพน
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วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแห่งรุ่งอรุณ) และวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร (วัดรั้วเหล็ก) อาคารอีสต์เอเชียติก ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงแรมแมนดาริน
โอเรียลเต็ล โรงแรม เดอะเพนนินซูล่า กรุงเทพ โอ พี เพลส หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการ วัน
แบง ค็อก สยามฝรั่งเศสกรุงเทพ บ้าน ปาร์ค นายเลิศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
สยามดิสคัฟเวอรี่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ สยาม สแควร์วัน
เธียเตอร์ ออฟ อินดัลเจนซ์ โดยทาการเก็บแห่งละ 10 ชุด รวมทั้งสิ้น 200 ชุด
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
เนติรัตน์ พุทธา (2560) กล่าวว่า มนุษย์เรานั้น เปิดรับสารก็ต่อเมื่อต้องการข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่ ตนเอง
สนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ ขึ้นอยู่กับความทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
อีกทั้ง ยัง มีปัจจั ยที่ ม าจาก ปัจจัยด้านบุค ลิ กภาพและจิ ตวิ ทยา สภาพความสัมพัน ธ์ท างสัง คม และปั จจั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสารของแต่ละบุคคล เช่นเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ล้วนมีความสาคัญต่อ
การเลือกเปิดรับสื่อของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
Gadener และ Trivedi (1998) อ้างถึงใน แวววลี วรสุนทรารมณ์ (2559, หน้า10) กล่าวว่า การโฆษณา
(Advertising) เป็นเครื่องมือ ที่สาคัญสาหรับการสื่อสารทางการตลาดอย่างมาก เนื่องจากสามารถเห็นได้ง่าย
สื่อสารไปยังกลุ่มคนกลุ่มใหญ่และมีจานวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทและหน้าที่ที่นามาใช้ 4 ประการ
ดังนี้ ประการแรก การโฆษณาเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า บริการ และตราสินค้า เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในสินค้าและบริการ และยังสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า และบริการได้ สินค้าและบริการ
ผู้บริโภค ประการที่สอง เป็นแรงกระตุ้น จูงใจ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและต้องการ ประการที่สาม ทาให้
ผู้บริโภคระลึกถึง จดจาตราสินค้าและให้อยู่ในจิตใจของผู้บริโภค ประการที่สี่ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตราสินค้าและ
บริการ และยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้อีกด้วย
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2537) การสื่ อ สารทางการตลาด หมายถึ ง กิ จ กรรมในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ กลุ่ม
เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของ
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ธุรกิจ ในการสื่อสารการตลาดนั้น อาจสื่อสารภาพ (Imagery) ถ้อยคา (Word) หรือ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้ แต่
ทั้งนี้การสื่อสารการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องสื่ อสารได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยอาจใช้
วิธีการโน้มน้าวจิตใจ กระตุ้นความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ซึ่งจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557, หน้า44) กล่าวว่า ประเภทของสื่อโฆษณาที่นิยมนามาใช้ สามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. สื่อโทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและสามารถเลือกรายการและ
ช่วงเวลาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวันที่มีผู้รับสื่อที่แตกต่างกัน เช่น รายการบันเทิง กีฬา รายการข่าว เป็น
ต้น ผู้รับสื่อ สามารถเห็นทั้งภาพการเคลื่อนไหวเสียงและสีที่เข้าถึง อารมณ์ถึงผู้บริโภคได้ชัดเจน จึงมีส่วนสาคัญ
อย่างมากในการรับรู้แต่มักมีต้นทุนในการโฆษณาและการผลิตโฆษณาที่ค่อนข้างสูง
2. สื่อวิทยุกระจายเสียง (Radio) เป็นสื่อที่สามารถเข้ าถึง ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง มีจานวนสถานี
ค่อนข้างมาก สามารถเลือกคลื่นสถานีวิทยุและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง จากผลสารวจสื่อมวลชน (วิทยุ
และโทรทัศน์) พ.ศ.2551 สานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผู้ที่ฟังวิทยุในกลุ่มวัยทางานจะฟังในช่วง 04.00-10.00 น.
มากที่สุด กลุ่มวัยเยาวชน ฟังในช่วงเวลา 16.01- 20.00 น. ในวันจันทร์- วันศุกร์ ถ้านักการตลาดเข้าใจพฤติกรรม
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี จะทาให้โฆษณาที่ออกอากาศไปนั้นเกิดประสิทธิภาพ แต่ผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่อาจไม่ค่อย
ตั้งใจรับฟังเท่าไหร่ เนื่องจากบางครั้งผู้ฟังอาจทากิจกรรมอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย ทาให้จับใจความสาคัญไม่ครบหรือ
ฟัง แล้วไม่ทราบแน่ชัดว่าคือสินค้าหรือบริการ ประเภทใด ดัง นั้นสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียงนี้จาเป็นต้องใช้
จิตวิทยาสูงในการใช้น้าเสียงในการพูดหรือเสียงประกอบที่จะทาให้เกิดการจินตนาการ
3. สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ (Newspaper) เป็ น สื่ อ โฆษณาที่ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถบริ โ ภคข่ า วสารได้ ใ นทุ ก ๆ วัน
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมีการแบ่งแยกหมวดหมู่ตามความสนใจของผู้บริโภค ทั้งข่าว การเมือง ข่าวการกีฬา ข่าว
บันเทิง และข่าวเศรษฐกิจ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์สามารถเข้าถึง ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและนาเสนอ
ข้อมูลหรือเนื้อหาได้ค่อนข้างเยอะ แต่หนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อที่มีคุณภาพการพิมพ์ต่า รูปภาพในการโฆษณาอาจจะ
ดึงดูดผู้บริโภคได้น้อย และเป็นสื่อมีอายุสั้นมาก เนื่องจากหนังสือพิมพ์จะคานวณการลงโฆษณาเป็นรายวัน
4. สื่อนิตยสาร (Magazine) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถเลือกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้เฉพาะ เจาะจง โดย
โฆษณาเนื้อหาสาระตามความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น นิตยสารผู้หญิง นักการตลาดมักจะลง
โฆษณาในนิตยสาร เช่น แพรว Cleo Vouge นิตยสารที่อยู่อาศัย เช่น บ้านและสวน The Condominium Home
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Buyer Guide เป็นต้น ผู้บริโภคสามารถเห็นภาพและเนื้อหาของสินค้าหรือบทความต่าง ๆ ได้ซ้า ๆ เป็นสื่อที่มี
กระบวนการพิมพ์ภาพที่สวยงาม เหมาะกับการโฆษณาสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง
5. สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Advertising) สามารถโฆษณาได้หลากหลาย รูปแบบ ได้แก่ ป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ ป้ายโปสเตอร์ ป้ายดิจิตอล เป็นต้น นักการตลาดสามารถเลือกกลุ่มของเป้าหมายหรือพื้นที่ใน
ชุมชนได้ดี มีการเข้าถึงสื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่อาจไม่สามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดได้มาก เนื่องจากผู้บริโภคอาจ
ขับรถผ่านป้ายโฆษณาจึงมีช่วงระยะเวลาในการเปิดรับสื่อค่อนข้างสั้น จึงจับใจความได้ไม่ครบถ้วน
6. สื่ อ โฆษณาเคลื่ อ นที่ (Transit หรื อ Transport Advertising) เป็ น สื่ อ ที่ ติ ด ตั้ ง ภายในหรื อ ภายนอก
ยานพาหนะ ได้แก่ โฆษณาข้างรถโดยสารประจาทางโฆษณาหลังรถตู้โดยสาร โฆษณาบนรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้
ดิน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับสื่อโฆษณากลางแจ้ง ที่สามารถเลือกกลุ่มของผู้บริโภคเป้าหมายให้ตรงกับสินค้าและ
บริการได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการรับสื่อในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางแล้วไม่มีอะไรอ่าน ซึ่งก็ทาให้ได้มีโอกาสที่จะ
อ่านเนื้อหารายละเอียดของสินค้าและบริการจากสื่อโฆษณานั้น
7. สื่อจดหมายทางตรง (Direct Advertising) เช่นการส่งจดหมายโปสการ์ด ใบปลิว และแผ่นพับ เป็นต้น
ซึ่งเป็นสื่อที่เจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงได้ง่ายในวงแคบ นักการตลาดสามารถเลือกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้
เหมาะสมกับสินค้าและบริการได้โดยส่งตามรายชื่อ แบ่งแยกตามภูมิศาสตร์หรือประชากรศาสตร์ แต่บางครั้งผู้รับ
สื่อนั้นอาจมองว่าเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัว
8. สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Advertising) เป็นรูปแบบในการจัดแสดงสินค้า เช่น วาง
บริเวณจุดชาระเงิน ติดตั้งไว้หน้าร้านหรือภายในร้าน เป็นต้น เพื่อช่วยในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้ องการ
สินค้านั้นอย่างฉับพลันและแสดงถึงการย้าเตือนผู้บริโภคให้ระลึกถึงตราสินค้านั้น
9. สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ (Motion Picture Advertising) เป็นสื่อโฆษณา ขนาดใหญ่ มีแสง สี เสียง
ที่สวยงามเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชม ผู้ชมจะมีความตั้งใจในการเปิดรับสื่ออย่างเต็มที่ โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ง
การโฆษณาในโรงภาพยนตร์นั้นยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะกับสินค้าและบริการได้อีกด้วย เช่น สินค้า
สาหรับบุคคลทั่วไป ก็สามารถเลือกโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในกระแสนิยม หรือเลือกจาก
ค่ายผู้สร้างที่ผู้ชมชื่นชอบมากที่สุด เช่น ทเวนตี้ เซ็นจูลี่ ฟ๊อกส์
10. สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต (Internet Advertising) คือ การนาภาพของสินค้าไปลงโฆษณาโดยผ่าน
เว็บไซด์ที่มีชื่อเสียงหรือมีผู้เข้าชมเป็นจานวนมาก ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาต่อประชาชนอย่างมากในการค้นหา
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ข้อมูลข่าวสารได้ อย่ างรวดเร็ว สามารถเข้ าถึง กลุ่ม เป้า หมายได้อ ย่างกว้ างทั่ว ทุก มุม โลกจากการส ารวจพบว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตประมาณ 3 ชั่วโมง 7 นาที ต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 22-30
นาทีต่อปี (www.vouchercode spro.co.uk, 2012) โดยมีกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้มาก คือ โซเชียลมีเดีย
เช่น Facebook/Twitter/Google Plus/LINE/Instagram เป็นสัดส่วน 91.5% (สารวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559) และสื่อวีดีโอ ออนไลน์ เช่น Youtube และ Netflix เป็นต้น
จึงเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างมากขึ้นทุกวัน
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554, หน้า10) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเป็นรูปแบบของการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง
ที่ผู้ส่งสารซึ่งมักจะเป็นองค์กรธุรกิจทาการส่งข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับ
ข่าวสาร ซึ่งผู้ส่งสารกาหนดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร หรือเป็นตลาดของผู้ส่งสาร โดยการส่งสารนี้เป็น
การสื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้า ใจและสร้างการยอมรับระหว่าง
ธุรกิจกับผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปการสื่อ สารการตลาดนิ ยมที่ จะใช้ก ารโฆษณาเป็น หลัก แต่มีผลการวิจั ย พบ ว่ า
ผู้บริโภคมีความเชื่อถือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการที่ผู้บริโภคเห็นจากโฆษณาจากสื่อ ต่าง ๆ น้อยกว่าข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจากเส้นทางจากอื่น ๆ เช่น การบอกต่อ (Word of Mouth) ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ ข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ หรือ จากข่าว ข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้ างความน่าเชื่อถือด้านเนื้อหาได้ดีกว่าการโฆษณา
อย่างไรก็ตาม การโฆษณาจะมีประสิทธิภาพเด่นในด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) สร้างการระลึก
จดจาได้ (Recognition) การส่งเสริมการตลาดมีกิจกรรมมากมายที่สามารถนามาใช้เพื่อสร้างการยอมรับและสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เช่น การจัดให้มีกิจกรรม
ทางการตลาดที่ลูกค้าสามารถชมการแสดงของดารา การร่วมกันทากิจกรรม ส่งเสริมสังคม
แนวคิดการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
กรุงเทพมหานคร จัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018” (Bangkok
Art Biennale) เป็นครั้งแรก ในปี 2561 ด้วยการนาผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 200 ผลงาน ของ 75 กลุ่มศิลปิน
ชั้นนาระดับโลกจาก 33 ประเทศ ภายใต้แนวคิด “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” หรือ Beyond Bliss ซึ่งหมายถึง การ
ค้นหาความหมายของความสุขที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน บนพื้นที่ ที่มีประวัติความเป็นมา
และมีความหลากหลายของวัฒนธรรม การถ่ายทอดความสุขทางกายทางใจ หรือ แม้กระทั่งการแสวงหาวิธีกาจัด
ทุกข์ โดยได้รับแรงบั นดาลใจจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง การแสดงความคิดเห็นสะท้อนสัง คมและปัญ หา
สิ่งแวดล้อมผ่านชิ้นงานเหล่านี้ที่จะนามาจัดแสดงบนสถานที่สาคัญของกรุงเทพมหานครกว่า 20 แห่ง ได้แก่ วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
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ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย โอ พี เพลส โรงแรมเพนนิน ซูล่า โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล อาคาร
อีสต์ เอเชียติก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สกายวอล์ค สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารา
กอน เซ็นทรัลเวิร์ล เซ็นทรัล เอ็มบาสซี /บ้านปาร์คนายเลิศ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ วัน แบงค็อก ดิ เอ็มควอเทียร์
และ เธียเตอร์ ออฟ อินดัลเจนซ์ โดยมีเป้าหมาย เพื่อสรรสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว
ด้านศิลปะ (บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่, 2561)
สรุปผลการวิจัย
1. การสารวจข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาทั้งหมด 200 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี เป็น
นักศึกษามากที่สุด และอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่ารู้จักสถานที่ในการจัด
งาน “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB
2018)” สาหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางเข้าชมงานโดยการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS มากที่สุด และเป็นกลุ่มที่
ไม่เคยเข้าชมงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในประเทศอื่น ๆ เลย นอกจากนั้นยังระบุว่า ทราบมาก่อนว่างานที่
เข้าชมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ของผู้เข้าร่วมชม
งาน (Bangkok Art Biennale 2018/ BAB 2018)

2. การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้เข้าชมงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนา
เล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต
เบียนนาเล่ 2018 จานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 จากทั้งหมด 200 คน และในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เคย
รับรู้ข่าวสาร ส่วนใหญ่ทราบระยะเวลาในการจัดงาน จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 และทราบสถานที่ใน
การจัดงาน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (BACC) มากที่สุด จานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมา
ศูนย์การค้าสยามพารากอน จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 วัดอรุณ จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ
69.50 ตามลาดับ และ น้อยที่สุด บ้านปาร์ค นายเลิศ และโรงแรม เดอะเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ จานวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.00
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ในด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ลักษณะงานที่แสดงเป็นแบบศิลปะร่วมสมัย หรือ Contemporary Art จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมาคือ เป้าหมายการจัดงาน ที่ต้องการให้กรุง เทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะร่วมสมัยระดับโลก จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 และทราบว่ามีศิลปิน
ไทยและศิลปินต่างประเทศจานวน 75 กลุ่มที่มาร่วมแสดงงานตามสถานที่สาคัญ 20 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร
จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ตามลาดับ ส่วนการรับรู้แนวคิดหลักหรือ Theme การจัดงานคือ สุขสะพรั่ง
พลังอาร์ต (Beyond Bliss) กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการรับรู้ช่องทางการสื่อสารการตลาดงานบางกอก
อาร์ต เบียนนาเล่ 2018
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-

วิทยุ

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

BAB Magazine

กิจกรรม BAB Event

วารสาร/นิตยสาร
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BAB Guide Book

กลุม่ คนสายศิลปะ

BAB Instagram

Influencer Post

โปสเตอร์

ป้าย LED นอกสถานที่

BAB เว็บไซต์

โลโก้ บนฉลากผลิตภัณฑ์

BAB Facebook

เพื่อน/ ญาติ / คนรู้ จกั

BTS Stump

E-Poster บน BTS

ป้าย LED ภายในห้ างสรรพสินค้ า

สาหรับช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลศิลปะร่ วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
2018 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้จากช่องทาง Off-line Media ป้าย LED ภายในห้างสรรพสินค้า
มากที่สุด จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา E-Poster บน BTS จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ
68.50 และ ระหว่าง BTS Stump (สื่อโฆษณากลางแจ้งที่อยู่บริเวณเสารถไฟฟ้า BTS) กับการบอกต่อจากเพื่อน/
ญาติ/คนรู้จัก มีระดับเท่ากัน จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 ตามลาดับ สาหรับการรับรู้การสื่อสารการ
ตลาดที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุด ได้แก่ วิทยุ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00
และระดั บ การรั บ รู้ จ ากช่ อ งทาง On-line Media มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ Facebook (Facebook/BkkArt
Biennale) จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมา เว็บไซต์ (http://www.bkkartbiennale.com/ )
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จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และการโพสต์เชิญชวนร่วมงานผ่านบุคคลที่มีชื่ อเสียง(Influencer Post)
จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ตามลาดับ และน้อยที่สุด แอพพลิเคชั่น BAB จานวน 70 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.00 โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมงานในครั้งต่อไป (ปี 2020)
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การสื่อสารการตลาด ของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต
เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018/ BAB 2018) ของผู้เข้าร่วมชมงาน” ผู้อภิปรายมีประเด็นในการ
อภิปราย 3 ประเด็น ดังรายละเอียดด้านล่าง คือ
1.
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าชมงานผ่านการสื่อ สารการตลาดงานเทศกาลศิลปะร่ วม
สมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2532 - 2542 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม Gen Y ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2557) (อ้างถึงใน ภัสสราณัฐ
รวยธนาสมบัติ, 2558) อธิบายลักษณะของ Gen Y ไว้ว่า Gen Y มีลักษณะเฉพาะตัวคือ กล้าคิด กล้าทา กล้า
แสดงออก ตรงไปตรงมา เป็นผู้นาเทรนด์ (Trendsetter) โดยพื้นฐานของคนกลุ่ม Gen Y นั้นเป็นผู้ที่ชอบทดลอง
สินค้าใหม่ อีกทั้ง Gen Y ส่วนใหญ่ชอบแชร์เรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ ดังนั้นกลุ่มคน Gen Y ที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญของการเข้าชมงานในปีนี้ ซึ่งผู้อภิปรายมองเห็นว่า พฤติกรรมของ Gen Y
นี้ สามารถต่อยอดด้านการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพทาง On-line Media ได้ โดยเฉพาะการตลาดแบบ
ปากต่อปาก หรือ Word of Mount ที่ Gen Y จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าชมงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ให้ผู้คนได้รู้จักงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ (2018) ที่กล่าว
ไว้ว่า Gen Y จะให้ความสาคัญกับเพื่อนมากเป็นพิเศษ แต่เวลาจะตัดสินใจซื้ออะไร พวกเขากลับเชื่อข้อมูล จาก
โซเชียลมีเดีย โดยร้อยละ 84 กล่าวว่า ความคิดเห็นที่ได้ยินได้ฟังผ่านโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และ
ร้อยละ 51 เผยว่า เชื่อในรีวิวสินค้าของบล็อกเกอร์มากกว่าเชื่อเพื่อน และการรีวิวสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นการรีวิวของกลุ่ม Gen Y ด้วยเหตุนี้เครือโรงแรมดัง ๆ ของโลกอย่างเช่น Starwood
Resorts จึงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเขียนติชมโรงแรมภายในเครือ ไม่เฉพาะแต่เรื่องของที่พักเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงแรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
Gen Y ซึ่งไม่ได้มาพักที่โรงแรมเฉย ๆ แต่มักจะท่องเที่ยวและสารวจพื้นที่โดยรอบ และเล่าถึงความประทับใจผ่าน
ภาพถ่ายและโพสต์ต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย โดยมีการสร้างโมบายแอปสาหรับลูกค้ากลุ่มนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ และ
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ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2557) (อ้างถึงใน ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ, 2558) กล่าวไว้ว่า Gen Y ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่กับพ่อแม่หรือเช่าหอพัก อพาร์ทเม้นต์ เวลาเดินทางไปไหนมาไหนจะใช้บริการรถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS
MRT และ ขสมก. เป็น จึงทาให้คนกลุ่มนี้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมากที่สุด อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ดังนั้นการเข้าชมงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในชั้นเรียนอีกด้วย
2.
การรับรู้การสื่อสารการตลาดด้านระยะเวลา สถานที่ และเนื้อหาของงานเทศกาลศิลปะร่วม
สมั ย นานาชาติ บางกอก อาร์ ต เบี ย นนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018) ของผู้
เข้าร่วมชมงาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เคยเห็นหรือได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน ในด้านสถานที่นั้น
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ BACC ถูกรับรู้เป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากเป็นที่ที่รวบรวมผลงาน
ศิลปะไว้มากมายจากศิลปินต่าง ๆ หลากหลายประเทศ ไม่ว่าเป็นรูปเขียน รูปวาด รูปถ่าย งานปั้น ร้านค้าเกี่ยวข้อง
กับงานศิลปะ เป็นต้น ในขณะที่การรับรู้พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองที่รถไฟฟ้าผ่าน และผู้คนส่วนใหญ่เดินทางด้วย
การล่องเรือเจ้าพระยา อาทิ วัดอรุณฯ วัดโพธิ์ และวัดประยูร ฯ นั้น ผู้อภิปรายเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจที่
จะเข้าชมผลงานศิลปะที่ผสมผสานงานศิลป์และวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกัน ซึ่งตรงกับวัตุประสงค์ของผู้จัดงานที่
อยากให้เกิดความความเชื่อมโยงในด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์
(2537) ที่อธิบายว่า การสื่อสารทางการตลาด หมายถึงกิจกรรมในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ สร้าง
ความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการสื่อสาร
การตลาดนั้น อาจสื่อสารภาพ (Imagery) ถ้อยคา (Word) หรือ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้ แต่ทั้งนี้การสื่อสาร
การตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องสื่อสารได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยอาจใช้วิธีการโน้มน้าว
จิตใจ กระตุ้นความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะ
มีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด สาหรับการรับรู้ด้านเนื้อหาในการจัดงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้
ลักษณะของการจัดงานที่เป็นลักษณะศิลปะร่วมสมัย เนื่องจากสามารถรับรู้ได้จากชื่องานที่ระบุว่า “เทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” แต่สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ได้น้อยที่สุดคือ แนวคิดหลัก หรือ Theme การจัด
งาน คือ “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต ” หรือ “Beyond Bliss” แสดงให้เห็นว่า การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายจะต้องมีลักษณะที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไม่กากวมหรือมีความหมายหลายทาง สามารถเรียกร้องให้
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและเข้าใจข่าวสารที่สื่อออกไปได้ชัดเจน สอดคล้องกับ เนติรัตน์ พุทธา (2560) กล่าวว่า
มนุษย์เรานั้นเปิดรับสารก็ต่อเมื่อต้องการข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่ตนเองสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ ขึ้นอยู่
กับความทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อและประสบการณ์ ของแต่ ละบุ คคล อีกทั้ง ยัง มีปัจจัยที่มาจาก ปัจจัยด้ า น
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บุคลิกภาพและจิตวิทยา สภาพความสัมพันธ์ทางสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสารของแต่
ละบุคคล เช่น เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ล้วนมีความสาคัญต่อการเลือกเปิดรับสื่อของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป
3.
ด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้เข้าชมงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก
อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018 / BAB 2018)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออฟไลน์ (Off-line Media)
มากที่สุด เนื่องจากคนในเมืองใช้ชีวิตนอกบ้านนานขึ้น มีการใช้ระบบส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ BTS MRT
โฆษณาตามสี่แยกไฟแดง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2562 (อ้างถึง ใน รวิภา สุขสุสาสน์ ,
2562) พบว่า สื่อโฆษณา ซึ่ งประกอบไปด้วยป้ายโฆษณา สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ และสื่ออินสโตร์ได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างกลมกลืนดังจะเห็นได้จากการพบเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดต่าง ๆ ใน
บริเวณที่มีผู้คนจานวนมากถนนและแยกที่ก ารจราจรหนาแน่น อีกทั้ง ยัง มีการติดป้ายโฆษณาข้ างรถโดยสาร
สาธารณะทั้งรถประจาทาง รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อดึงดูดสายตาผู้ใช้บริการ ซึ่งการ
โฆษณาได้สอดแทรกไปกับการใช้ชีวิตประจาวันของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกลมกลืน สอดคล้องกับแนวคิด
ของบริษัท เอสเธติค ซีเครท(แอท-ซี) จากัด (2018) ที่กล่าวว่า Offline Marketing คือช่องทางการทาการตลาด
แบบเก่าที่ไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ ซึ่งอาจจะเป็นการทาการ
สื่อสารการตลาดแบบเจาะจงพื้นที่นั้น ๆ เน้นไปที่การสื่อสารด้านเดียว ถึงแม้จะเรียกสื่อหรือช่องทางแบบเก่า แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อและช่องทางแบบเก่านี้ยังอยู่ในชีวิตประจาวันของเราทุกคน จึงยังคงเป็นช่องทางที่หลายแบ
รนด์เลือกใช้ ซึ่งมีข้อดี คือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย มีรายละเอียดในรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้นากลับไปศึกษา
และกาหนดพื้นที่ให้ตรงจุดเป้าหมายได้ชัดเจนอีกด้วย จึงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของสื่อโฆษณาแบบออฟไลน์ ที่มี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดีจึงเป็นหนึ่งในสื่อทางเลือกที่น่าจับตามอง
อีกทั้งยังสอดคล้องกับ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557: น.44) ที่กล่าวไว้ว่า สื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Advertising)
สามารถโฆษณาได้หลากหลาย รูปแบบ ได้แก่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ป้ายโปสเตอร์ ป้ายดิจิตอล เป็นต้น นักการ
ตลาดสามารถเลือกกลุ่มของเป้าหมายหรือพื้นที่ในชุมชนได้ดี มีการเข้าถึงสื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่อาจไม่สามารถ
ใส่ข้อมูลรายละเอียดได้มาก เนื่องจากผู้บ ริโภคอาจขับรถผ่านป้ายโฆษณาจึง มีช่วงระยะเวลาในการเปิดรับสื่อ
ค่อนข้างสั้น จึงจับใจความได้ไม่ครบถ้วนและสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit หรือ Transport Advertising) เป็นสื่อที่
ติดตั้งภายในหรือภายนอกยานพาหนะ ได้แก่ โฆษณาข้างรถโดยสารประจาทางโฆษณาหลังรถตู้โดยสารโฆษณาบน
รถไฟฟ้ า หรื อรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ สื่ อ โฆษณากลางแจ้ ง ที่ ส ามารถเลื อ กกลุ่ ม ของผู้ บ ริโภค
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เป้าหมายให้ตรงกับสินค้าและบริการได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการรับสื่อในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางแล้วไม่มีอะไร
อ่าน ซึ่งก็ทาให้ได้มีโอกาสที่จะอ่านเนื้อหารายละเอียดของสินค้าและบริการจากสื่อโฆษณานั้น
อย่างไรก็ตาม สื่อออนไลน์ (On-line Media) จาก BAB Facebook เว็บไซต์ BAB ด้วยการบอกต่อ (Word
of Mouth) จากเพื่อน ญาติ และคนรู้จัก ก็เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างตอบว่าได้รับข่าวสารจากช่องทางนี้เป็นลาดับถัด
มา แสดงให้เห็นว่าการโพสต์หรือการแชร์ความคิดเห็นทางสื่อสัง คมออนไลน์ และรับรู้การสื่อสารการตลาดจาก
Influencer Post นั้นมีผลให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าร่วมชมงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
(2554, น.10) พบว่า การสื่อสารการตลาดเป็นรูปแบบของการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ผู้ส่งสารซึ่งมักจะเป็นองค์กร
ธุรกิจ ทาการส่งข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งผู้ส่งสารกาหนดว่า
เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสารหรือเป็นตลาดของผู้ส่งสาร โดยการส่งสารนี้เป็นการสื่อความหมายของกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้า ใจและสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปการ
สื่อสารการตลาดนิยมที่จะใช้การโฆษณาเป็นหลัก แต่มีผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อถือข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากการที่ผู้บริโภคเห็นจาก โฆษณาจากสื่อต่าง ๆ น้อยกว่าข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับจากเส้นทางจากอื่น ๆ เช่น
การบอกต่อ (Word of Mouth) ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หรือ จากข่าว ข้อมูล
เหล่านี้สามารถสร้างความน่าเชื่อถือด้านเนื้อหาได้ดีกว่าการโฆษณา อย่างไรก็ตาม การโฆษณาจะมีประสิทธิภาพ
เด่นในด้านการรู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) สร้างการระลึกจดจาได้ (Recognition) การส่งเสริมการตลาด
มีกิจกรรมมากมายที่สามารถนามาใช้เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เช่น การจัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดที่ลูกค้าสามารถชมการแสดงของ
ดารา การร่วมกันทากิจกรรม ส่งเสริมสังคม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งอาจจะส่งผลให้
ผลการวิจัยที่ได้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมู ลเชิง ลึก ดัง นั้นการวิจัยในอนาคตจึง ควรมีการศึ กษาวิจัยในเชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) เพื่อศึกษา ค้นคว้า และทาความเข้าใจถึงเหตุผล หรือข้อมูลเชิงลึกในประเด็นดัง กล่าว
โดยอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ร่วม
ด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของสื่อโฆษณากลางแจ้ง ประเภทดิจิตอล (Digital) ว่าควร
นาเสนอโฆษณาผ่านสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้
คุ้มค่าในการลงทุนทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดและความคิดเห็นต่อการจัดแสดง
ศิลปะร่วมสมัยที่ใกล้เคียงกับงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เพื่อแสวงหาสาเหตุหรือผลการวิเคราะห์ที่นาไปสู่การ
แก้ไขและปรับปรุงให้การสื่อสารการตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลมากที่สุด
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รูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
Patterns and Strategies of Business Operations of a Jewelry Company in
Nakhon Pathom Province
พรสวรรค์ แก่นจันทร์1 และ รศ. ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่อง
ประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ผลิตเครื่องประดับอัญมณี แห่งหนึ่งในจังหวั ดนครปฐม งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง คุณภาพ ด้วยวิธีวิทยาแบบ
ปรากฎการณ์วิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่ มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกค้า รวมทั้งสิ้น 21 คน ผลการวิจัย
พบว่า บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้เป็นบริษัทขนาดกลาง รับจ้างผลิตสินค้าตาม
ข้อกาหนดของลูกค้า จั ดระบบการบริหารแบ่งแยกเป็นฝ่ายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และฝ่ายผลิต กลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหนือ
คู่แข่งและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท กลยุทธ์การผลิตและการดาเนินงานโดยจัดแผนผังโรงงานตามล าดับ
ขั้นตอนการผลิต กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินงานเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสาคัญ
กับความสุขและความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานและสร้างขวัญกาลัง ใจ
ให้แก่พนักงาน และกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังพบว่า
บริษัทประสบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ คือ ปัญ หาด้านสุขภาพของแรงงานสูง อายุ ปัญ หาราคา
วัตถุดิบไม่คงที่ และปัญหากระบวนการผลิตเนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบสินค้า
คาสาคัญ: รูปแบบ กลยุทธ์ เครื่องประดับอัญมณี
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Abstract
The purpose of this research were 1) to study the patterns and strategies of business
operations of a jewelry company in Nakhon Pathom Province and 2) to study problems and
obstacles in business operations of a jewelry company in Nakhon Pathom Province. This research
is a qualitative research with phenomenological methodology. The data was collected by using
Participatory observation and non- participant observation and in- depth interviews from key
informants from 21 people of chief executives, chiefs, employees and customers. The result of
the research showed that the jewelry company that is the case study in this time is a medium
sized company. They are contracted to produce products according to customer specifications.
They organized the administration system by dividing into divisions according to duties and
responsibilities which are Human Resource Management Department, Procurement Department,
Accounting and Finance Department, Sales and Marketing Department, Research and Product
Development Department, and Production Department. The strategy used in business operations
are strategies to make a difference by producing products with superior quality and creating a
good image for the company, production and operation strategies by organizing the factory layout
in accordance with the production process, marketing strategies by creating a customer
satisfaction assessment form to be used as a guideline for development of operations to increase
customer satisfaction levels, strategies in human resource management by focusing on the
happiness and safety of employees in order to create motivation for work and create morale for
employees, and strategies for research and product development to meet the customer
satisfaction. In addition, it also found that the company faces problems and obstacles in business
operations. The problems are health problems of elderly workers, unstable raw material price
problems, problems in the production process due to the variety of product styles.
Keywords: patterns, strategies, jewelry
บทนา
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อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญ และสามารถนาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่
ประเทศไทยได้เ ป็นจ านวนมาก โดยพิจารณาจากข้อ มู ลสิน ค้ า ส่ง ออกส าคัญ ของประเทศไทยประจ าปี 2561
ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พบว่า สินค้าเครื่องประดับอัญมณีเป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 3
ของสินค้าส่งออกสาคัญของประเทศไทย ซึ่งมี มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 233,857.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 4.80 ของมูลค่าการส่งออก โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 1.21
(สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ, 2561)
แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญมณีในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากอุปสงค์ที่
เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของโลก ส่งผลให้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ โดยอานวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการ (วไลภรณ์ สูตภูมิ, 2557: 2) นอกจากนี้รัฐบาล
ยัง เพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี และออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
เครื่องประดับอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานเครื่องประดับไทย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ให้กับ
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2561: 31)
จากรายงานมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับอัญ มณีไทยในระหว่างปี 2558 – 2561 พบว่า มูลค่าการ
ส่ง ออกเครื่องประดับอัญมณีไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่องในทุกๆปี และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต (ศูนย์
ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2561:
4) เนื่องจากผู้บริโภคให้ความเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องประดับอัญมณีที่ผลิตโดยแรงงานใน
ประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญมณีมีสภาวะการแข่งขั นที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการจาเป็นต้องมีการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงให้น้อยลง
(ประพนธ์ เล็กสุมา, 2555: 2) อันส่งผลให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตและดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยเล็ง เห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญมณีใน
จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรม แต่มีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ยังคงดารงอยู่ได้เป็น
ระยะเวลานาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญ
มณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและดาเนินธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการรายเดิม
รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความสนใจในธุรกิจผลิตเครื่องประดับอัญมณี อีกทั้งยังเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางสาหรับผู้ที่สนใจลงทุนในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐม
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ผลิ ตเครื่องประดับอัญ มณีแ ห่ง หนึ่ ง ใน
จังหวัดนครปฐม

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
3. ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่าย
พนักงาน และลูกค้าของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
4. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญ มณีแห่ง หนึ่ง ในจัง หวัดนครปฐม โดยกาหนด
ระยะเวลาในการวิจัยและดาเนินการวิจัยระหว่างเดือนกันยายน 2561 – พฤษภาคม 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจัง หวัด
นครปฐม และสามารถนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจธุรกิจนี้
2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจัง หวัด
นครปฐม และสามารถนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการที่สนใจต่อไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
วรางคณา ผลประเสริฐ (2554) ได้กล่าวถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการ
บริหารอย่างเป็นระบบและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน โดยผู้บริหารจะประเมินถึงความเหมาะสมของกลยุทธ์ และ
ตัดสินใจนาไปใช้จัดการองค์กรเพื่อบรรลุผลสาเร็จ
Wheelen และ Hunger (2006) ได้ให้ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง การตัดสินใจใน
การดาเนินการเพื่อให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จในระยะยาว
กลยุทธ์เป็นมาตรการที่สาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การ
กาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะทาให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งสามารถจาแนกระดับของกลยุทธ์ไ ด้
3 ระดับ ดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่กาหนดทิศทางโดยรวมขององค์กรและ
บทบาทของแต่ละหน่วยธุรกิจ สามารถเลือกใช้ได้ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต กลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพ กลยุทธ์การตัดทอน และกลยุทธ์ผสมผสาน
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นแผนการของผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ที่จะใช้ทรัพยากร
และความสามารถที่มีอยู่เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถเลือกใช้ได้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์การเป็นผู้นาด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนอง
ตลาดเฉพาะส่วน
3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Operation Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานย่อยๆภายใน
องค์กร มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย กล
ยุทธ์การผลิตและการดาเนินงาน กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนา (ชูชัย ศรชานิ และ วรางคณา ผลประเสริฐ, 2554 : 16-19)
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการผลิต
การผลิตเป็นการสร้างสินค้าและบริการโดยใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมี
ความต้องการไม่สิ้นสุด แต่เนื่องจากทรัพยากรที่มีจากัดจึงทาให้องค์กรต้องมีการบริหารการผลิตจึงทาให้องค์กร
ต้องมีการบริหารการผลิต เพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และช่วยให้องค์กร
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

120

สามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารการผลิตเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของ
การบริหารธุรกิจ ซึ่งมีพันธกิจคือการสร้างผลกาไรเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อมีการแยก
พันธกิจออกเป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละหน้าที่หลักจะพบว่า
1. ฝ่ายการตลาด มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความพึง พอใจ
ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. ฝ่ายการเงิน มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ความสามารถในการทากาไร และการรักษาสภาพคล่องทาง
ธุรกิจ
3. ฝ่ายการผลิต มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพในต้นทุนต่า ผลิตได้ทันตามเวลา
ที่ลูกค้ากาหนด มีความยืดหยุ่นที่จะปรับปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2545)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยของขวัญนา คงคาเขตร (2558) เรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจการผลิตและจัดจาหน่าย
กางเกงชั้นในชายของบริษัท เอส.เซ้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด พบว่า เป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รูปแบบการ
ผลิตมีทั้งแบบเป็นตราสินค้าของตนเองและผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่น กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจประกอบด้วยกลยุทธ์
ระดับองค์กร ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองตลาดเฉพาะ
ส่วน และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาดและกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
งานวิ จั ย ของกั ล ปพฤกษ์ ฐาปนธรรมชั ย (2556) เรื่ อ งรู ป แบบและกลยุ ท ธ์ การประกอบการผลิ ต เม็ด
พลาสติกรีไซเคิล บริษัท ไซเคิลพลาส จากัด พบว่า มีกลยุทธ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
คือ การเป็นผู้นาด้านต้น ทุนโดยการลดต้น ทุนตามห่วงคุ ณ ค่ า กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่ างโดยการพั ฒ นา
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์มุ่งเน้นตอบสนองตลาดเฉพาะส่วนโดย
การจัดประเภทลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆเพื่อการวางแผนบริหารกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือ
กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสาคัญ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่ง หนึ่งในจังหวัด
นครปฐม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยาแบบปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenological Method) ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยสืบค้นข้อมูลจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจานวน
1 คน หัวหน้าฝ่ายจานวน 6 คน พนักงานจานวน 10 คน และลูกค้าจานวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวผู้วิจัย และแนวคาถามจานวน 4 ฉบับ สาหรับผู้บริหารระดับสูง
หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกค้า ซึ่งผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย สอบถามบุค คลที่มี
ประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับอัญมณี เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การสร้างแนวคาถาม กาหนดหัวข้อประเด็นหลักและประเด็นย่อยเพื่อสร้างแนวคาถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน อีกทั้งสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการด้วยเครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก และปากกา ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยประเด็นและข้อคาถาม
ต่างๆจะมีการปรับเปลี่ยนลาดับได้ตามสถานการณ์หรือความเหมาะสม
หลัง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมู ล เรีย บร้อยแล้ว ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ ข้อมู ล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อมู ล ด้ วยวิธี การตรวจสอบข้ อมู ล แบบสามเส้ า (Data Triangulation) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ข้ อ มูลที่
เที่ยงตรง ทั้งนี้หากข้อมูลขาดความชัดเจนหรือขาดความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะไม่นาข้อมูลนั้นมาใช้ และถ้าได้ข้อมูลไม่
เพียงพอก็จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2552)
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) โดยมีการบันทึกข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจากการสัมภาษณ์และสังเกต แล้วนาไปจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิด ทฤษฎีเพื่อหาข้อสรุปของการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้แนวคาถามที่
มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณี พบว่าผลการวิจัย
เป็นดังนี้
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1. รูปแบบการดาเนินธุรกิจ
บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ผู้วิจัยศึกษาในครั้ง นี้เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตสินค้ าตามรูปแบบและ
ข้อกาหนดของลูกค้า เป็นบริษัทขนาดกลาง มีโครงสร้างองค์กรแบบราบ จัดระบบการบริหารแบ่งแยกเป็นฝ่ายตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายผลิต โดยมีหัวหน้าควบคุมงานแต่ละฝ่ายขึ้น
ตรงกับผู้บริหารระดับสูง ลูกค้าของบริษัทแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้าที่สั่ง ผลิตสินค้าในปริมาณมาก
คุณภาพและราคาไม่สูงมากนัก และลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้าที่มีความประณีต ปริมาณการสั่งผลิตไม่มาก คุณภาพและ
ราคาสูง โดยเป็นลูกค้าต่างประเทศทั้งหมด บริษัทจึงต้องส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าแต่ละประเทศ โดยบริษัทขนส่ง
สินค้าที่ใช้บริการมีทั้งแบบที่บริษัทกาหนดเองและลูกค้าเป็นผู้กาหนด
กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบตามข้อกาหนดของลูกค้า ซึ่งได้แก่ โลหะ
อัญมณี และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ จากนั้นนาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้แรงงานฝีมือที่ชานาญการผลิต
เครื่องประดับอัญมณี รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องฉีดเทียน เครื่องหลอมโลหะ เครื่องตรวจวัดโลหะ
เครื่องหล่อสุญญากาศ เครื่องแกะสลักเลเซอร์ เครื่องเชื่อมเลเซอร์ เครื่องขัด ระบบชุบ เครื่องวัดความหนาผิว
เคลือบ เครื่องบรรจุภัณฑ์ และเครื่องชั่งน้าหนักระบบดิจิตอล ผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า
ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี คือ นาชิ้นงานที่ได้จากการฉีดเทียนมาหล่อชิ้นงานโลหะ แล้วนา
ส่วนประกอบของชิ้นงานมาเชื่อมเข้าด้วยกันตามรูปแบบของงาน นาชิ้นงานที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแต่งผิว
ให้เรียบ จากนั้นนาอัญมณีฝังบนชิ้นงาน และนาชิ้นงานมาขัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ลูกผ้าขัด และน้ายาขัด เพื่อให้ผิว
ของชิ้นงานเรียบ และเงางาม หลังจากนั้นนาชิ้นงานไปเคลือบโลหะ และบรรจุสินค้าลงในหีบห่อเพื่อป้องกัน สินค้า
กระทบกันระหว่างขนส่ง
การใช้บริการบริษัทขนส่งมีทั้งแบบที่บริษัทเป็นผู้เลือกและลู กค้าเป็นผู้กาหนด ในกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้
บริการบริษัทขนส่งสินค้าที่บริษัทจัดเตรียมให้ บริษัทจะเป็นผู้ดาเนินการเรื่องการขนส่งทั้งหมด แต่ในกรณีที่ลูกค้า
เป็นผู้กาหนดบริษัทขนส่งสินค้า ลูกค้าจะต้องดาเนินการด้วยตนเอง
2. กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
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จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจัง หวัด
นครปฐม พบว่ามีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจดังนี้
1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยนาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเหนือคู่แข่ง ขันในระดับ
ราคาเดียวกัน ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง จัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กาหนดโดยใช้บริ การ
บริษัทขนส่งที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
“ปัจจุบันนี้บริษัทผลิตและส่งออกจิวเวลรี่มีมากขึ้น การแข่ง ขันก็สูง ขึ้น เข้มข้นขึ้น เราต้องสร้างความ
แตกต่างของสินค้าเราให้โดดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซึ่งบริษัทเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพและการรักษาสัญ ญากับ
ลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้เราต้องทาให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเราด้วย เขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆ” (ผู้บริหาร
ระดับสูง, 2562)
2. กลยุทธ์การผลิตและการดาเนินงาน โดยจัดแผนผัง โรงงานโดยเรียงตามลาดับขั้นตอนการผลิตเพื่อ
ประหยัดเวลาในการขนส่งชิ้นงานระหว่างขั้นตอน และลดปัญ หาการกระทบกระเทือนระหว่างการเคลื่อนย้าย
ชิ้นงาน
“การจัดห้องทางานโดยเรียงตามลาดับขั้นตอนการผลิตช่วยให้การทางานเร็วและสะดวกมากค่ะ การผลิต
มันต้องทาให้ทันตามเวลาที่กาหนด ถ้าต้องเดินวนไปวนมาก็จะเสียเวลามาก งานอาจจะเสร็จไม่ทัน” (พนักงานฝ่าย
ผลิต, 2562)
3. กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยยึดถือความต้องการและความพึง พอใจของลูก ค้ าเป็นหลัก จัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานเพื่อ
เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า
“พี่ให้ความสาคัญ ในเรื่องของความพึง พอใจของลู ก ค้า มาเป็นอัน ดั บแรก ถ้าเราทาให้ ลู กค้ าพึง พอใจ
ประทับใจ ลูกค้าก็จะกลับมาหาเรา และอยู่กับเราไปอีกนาน” (ผู้บริหารระดับสูง, 2562)
4. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสาคัญกับความสุขและความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตเป็นอย่างมาก โดยจัดให้มีแบบสารวจความสุขในการทางานเป็นประจาในทุกๆปี เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการทางานและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่พนักงาน
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“พนั ก งานฝ่ า ยผลิ ต ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ถ้ า เราไม่ มี เ ขาเราก็ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะด าเนิ น กิ จ การต่ อ ไปได้ ”
(ผูบ้ ริหารระดับสูง, 2562)
5. กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดยศึกษาถึง กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภ าพมากที่ สุด ปัญ หาที่พ บ
ระหว่างการผลิต รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต เพื่อที่จะมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตรง
ตามข้อกาหนดของลูกค้า และสามารถจัดส่งได้ตามกาหนดเวลา
“บางครั้งลูกค้าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าแบบที่เสนอมามันผลิตได้จริงหรือเปล่า เขาอยากได้แบบนี้เราก็ต้อง
พยายามทาให้เขาให้ได้ ถ้าจะเอางานเข้าฝ่ายผลิตเลยมันก็เสี่ยง ถ้าเสียก็คือเสียหมด เราลองทดลองผลิตสัก 3-4 ชิ้น
ก่อน ถ้าเจอปัญหาอะไรจะได้หาทางแก้ไข เวลาลงการผลิตจะได้ไม่ชะงัก” (หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,
2562)
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจัง หวัด
นครปฐม พบว่าบริษัทมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. ปัญหาด้านแรงงาน พนักงานฝ่ายผลิตส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 35-50 ปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนมากมี
ปัญหาด้านสุขภาพ ทาให้ไม่สามารถทางานให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ รับ
พนักงานใหม่ที่มีอายุน้อยเพื่อทดแทนพนักงานสูงอายุ โดยให้พนักงานเดิมที่มีฝีมือสูงเป็นผู้ฝึกสอน
2. ปัญหาด้านวัตถุดิบ เนื่องจากราคาโลหะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไม่คงที่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การผลิตและการกาหนดราคา บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ผู้บริหารจะประมาณการราคาที่น่าจะเป็น
ล่วงหน้า โดยวิเคราะห์ร่วมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3. ปัญหาด้านกระบวนการผลิต เนื่องจากรูปแบบของสินค้าที่หลากหลายส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามี
ความแตกต่างกัน บางครั้งช่างฝีมือเกิดความสับสนในขั้นตอนและวิธีการผลิต ทาให้งานที่ผลิตออกมาไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของลูกค้า บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายผลิตจัดประชุม
ร่วมกันเพื่อทาความเข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตให้ชัดเจน รวมถึงจัดทาเอกสารรายละเอียดการผลิตของสินค้าแต่
ละรูปแบบเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการผลิตครั้งต่อไป
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สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวคาถามที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ผู้วิจัยศึกษาในครั้ง นี้เป็นบริษัทขนาดกลาง จัดระบบการบริหาร
แบ่งแยกเป็นฝ่ายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายผลิต ซึ่งแต่ละ
ฝ่ายมีหัวหน้าควบคุมงานที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง
กระบวนการผลิตเริ่มจากการจัด เตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า ซึ่ง ได้แก่
โลหะ อัญมณี และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ หลังจากนั้นวัตถุดิบจะถูกนาเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งใช้เครื่องจักรที่
ทันสมัย รวมถึงแรงงานฝีมือที่มีความชานาญการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ดาเนินการตามขั้นตอนการผลิตสินค้าที่
มีประสิทธิภาพ สินค้าที่เตรียมจัดส่งจะถูกเก็บจัดเก็บในคลัง สินค้าและจะถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งซึ่งทั้ง แบบที่
บริษัทเป็นผู้เลือกและลูกค้าเป็นผู้กาหนด หลังจากสินค้าถูกจัดส่งแล้ว บริษัทมีการจัดทาแบบประเมินความพึง
พอใจ และนาผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
2. จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม พบว่ามีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดย
นาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเหนือคู่แข่งขันในระดับราคาเดียวกัน ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย จัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา
ที่กาหนดโดยใช้บริการบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐานระดับโลก กลยุทธ์การผลิตและการดาเนินงาน โดยจัดแผนผัง
โรงงานโดยเรียงตามลาดับขั้นตอนการผลิตเพื่อประหยัดเวลาในการขนส่งชิ้นงานระหว่างขั้นตอน และลดปัญหา
การกระทบกระเทือนของชิ้นงาน กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยยึดถือความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสาคัญกับความสุขและความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงานฝ่ายผลิต และกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดยศึกษาถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ปัญหา
ที่พบระหว่างการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า
3. จากการศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม พบว่าบริษัทมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ ปัญหาแรงงานสูงอายุมีปัญหาสุขภาพ
ส่ง ผลให้ทางานได้ไม่เต็มที่ บริษัทมีแนวทางแก้ไ ขปัญ หาคือสรรหาพนักงานใหม่โดยให้พนักงานที่มีฝีมือเป็ น ผู้
ฝึกสอน เพื่อทดแทนพนักงานสูงอายุ ปัญหาด้านวัตถุดิบ เนื่องจากราคาโลหะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไม่คงที่
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ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการกาหนดราคา บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ประมาณการราคาที่
น่าจะเป็นล่วงหน้า โดยวิเคราะห์ร่วมกับสภาพเศรษฐกิจ และปัญหาด้านกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันเนื่องจาก
รูปแบบสินค้าที่หลากหลาย ส่งผลให้พนักงานฝ่ายผลิตสับสนในขั้นตอนและวิธีการผลิต บริษัทมีแนวทางในการ
แก้ไ ขปัญ หา คือ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าถึงรายละเอียดข้อกาหนดของลูกค้า และจัดทาเอกสาร
รายละเอียดการผลิตของสินค้าแต่ละรูปแบบ
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่ง หนึ่งในจังหวัด
นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษาพบว่า
1. กระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ประกอบด้วย การจัดหาวั ตถุดิบตามข้อกาหนดของลูกค้า และ
นาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยใช้แรงงานฝีมือที่ชานาญการผลิตเครื่องประดับอัญมณี รวมถึงเครื่องจักรที่
ทันสมัย ผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า
สอดคล้องกับ กตัญ ญู หิรัญญสมบูรณ์ (2545) การบริหารอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
การผลิตว่า การผลิตเป็นการบริหารกระบวนการแปรสภาพปัจจัยนาเข้าให้กลายเป็นผลผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยนาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเหนือคู่แข่งขันในระดับ
ราคาเดียวกัน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสอดคล้อง
กับ กัลปพฤกษ์ ฐาปนธรรมชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
บริษัท ไซเคิลพลาส จากัด พบว่า ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดยผู้ประกอบการสร้างความ
แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิด
ขึ้นกับตัวสินค้า
3. กลยุทธ์ด้านการตลาด บริษัทให้ความสาคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดย
สารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ กัลปพฤกษ์ ฐาปนธรรมชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบและกล
ยุทธ์การประกอบการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล บริษัท ไซเคิล พลาส จากัด พบว่า ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์สร้าง
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ความพึงพอใจ โดยการติดตามผลหลังการขายเพื่อนาข้อมูลมาปรับใช้ในการขายครั้ง ต่อๆไป เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้ามาใช้บริการ
4. กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดยศึกษาถึง กระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพมากที่ สุด ปัญ หาที่พบ
ระหว่างการผลิต รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต เพื่อที่จะมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตรง
ตามข้อกาหนดของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญนา คงคาเขตร (2558) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจการผลิตและจัดจาหน่ายกางเกงชั้นในชายของบริษัท เอส.เซ้นท์ (ไทยแลนด์) จากัด พบว่า ผู้ประกอบการใช้
กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
5. บริษัทประสบปัญหาด้านแรงงานสูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ ทาให้ไม่สามารถทางานให้บริษัทได้อย่าง
เต็มที่ บริษัทมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ สรรหาพนักงานใหม่ที่อายุอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมาก โดยให้พนักงานที่มี
ความชานาญเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรพงศ์ ชวนชม และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะงานที่
เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ พบว่า ความเสื่อมโทรมทางด้านร่างกายของผู้สูง อายุส่ง ผลให้ประสิทธิภาพการ
ทางานลดลง ซึ่งลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุคืองานที่ไม่ต้องใช้กาลัง และทักษะทางด้านร่างกายมากนัก
มุ่งเน้นการถ่ายทอดฝีมือ ประสบการณ์ และคาแนะนาให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. จากการวิจัยพบว่า บริษัทมีโครงสร้างองค์กรแบบราบ อานาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงเพียง
คนเดียว ทาให้เกิดการบริหารงานและตัดสินใจที่ผิดพลาด เนื่องจากไม่สามารถรับทราบข้อเท็จจริง ปัญหา และ
รายละเอียดได้ครอบคลุมทุกประเด็น ผู้ประกอบการควรให้อานาจในการตัดสินใจกับหัวหน้าแต่ละฝ่ายเพื่ อ ลด
ความผิดพลาดในการบริหารงาน
2. จากการศึกษาพบว่า ราคาของโลหะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับอัญมณีไม่คงที่ ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิตและการกาหนดราคาสินค้า ผู้ประกอบการควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอเพื่อ
เป็นแนวทางในการประมาณการราคาที่น่าจะเป็นล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณี
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัท
ผลิตเครื่องประดับอัญมณีในพื้นที่ อื่น เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณีในพื้นที่ต่างๆ
2. ในการวิจัยครั้งนี้ บริษัทผลิตเครื่องประดับอัญมณี ที่ศึกษาเป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบ
และข้อกาหนดของลูกค้า ไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบและกลยุทธ์
การดาเนินธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องประดับอัญ มณี ที่มีตราสินค้าเป็นของตนเองว่ามีรูปแบบและกลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร
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การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรส (Cute Press)
ของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
Perception of Marketing Communication and Decision to Purchase Cute Press Cosmetic
Of Women in Bangkok
ภัทรภา ขวัญกิจภคกุล1 ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2 และ อาจารย์ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง3
1นักศึกษาปริญญาโท

สาขานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2, 3อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณครั้ งนี้มี วัต ถุ ป ระสงค์ 2 ประการคื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ก ารสื่ อ สารการตลาด
เครื่องสาอางคิวท์เพรส และ 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรส ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ที่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน 250 ชุด
โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์เฟสบุ๊ก และแอพลิเคชั่นไลน์ โดยมีการคัด
กรองผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ตรงตามลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา คือ ผู้บริโภคเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 16 ถึง 45 ปี และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษาปริญ ญาตรี อาชี พ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ มีสถานะภาพโสด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นสมาชิกคิวท์เพรส เคยซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรสประเภทลิปบาล์ม ลิปแคร์ ลิปทินท์ ลิปกลอสลิปสติก มากที่สุด
จานวนการซื้อต่อครั้ง 1-2 ชิ้น โดยซื้อจากเคาน์เตอร์แผนกเครื่องสาอางในห้างสรรพสินค้า
ผลการศึกษาด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องสาอางคิวท์เพรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อโฆษณาในระดับมากทุกสื่อโดยสื่อที่พบเห็นมากที่สุดคือสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง เช่น
โทรทัศน์ วิทยุ ในด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เคยพบเห็นมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมพิเศษที่ศูนย์การค้า ในด้านการส่งเสริมการขาย
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ระดับปานกลาง โดยเคยเห็น/เคยร่วม รายการส่ง เสริมการขายประเภทลดราคา ของ
เครื่องสาอาง คิวท์เพรสเช่น ซื้อ 1 แถม 1 , ซื้อ 2 ชิ้นลด 30% มากที่สุด ในด้านการตลาดทางตรง กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ในระดับปานกลาง โดยได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์มากที่สุด
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ในด้านพนักงานขายกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับมากและเคยได้รับการบริการจากพนักงานที่สุภาพและ
เป็นกันเองในการให้บริการมากที่สุด
ในด้านการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรส พบว่ากลุ่มตัว อย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อในทุก
ประเด็นในระดับมาก โดยการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันอันตรายจาก
แสงแดด ในด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลจากพนักงานขาย ในด้านการประมวลผลข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างซื้อเครื่องสาอางเพราะหาซื้อได้สะดวก และในด้านการตัดสินใจซื้อ ซื้อเพราะตรงกับความต้องการของของ
ผู้บริโภค มากที่สุด
คาสาคัญ: การรับรู้ การสื่อสารการตลาด การตัดสินใจซื้อ เครื่องสาอาง คิวท์เพรส
Abstract
The purpose of this quantitative research is twofold. Firstly, to study perception of the
marketing communication in Cute Press cosmetic. Secondly, to study decision to purchase Cute
Press cosmetic of women in Bangkok. The data was collected from 250 samples using online
survey including using shared survey link on social media such as Facebook and Line. The research
findings revealed that the preferred women in Bangkok Whose age between 16 - 45 years old.
Duration time in February 2019 to March 2019 . The data were analyzed by descriptive statistics
,namely, frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The Research found that the demographic majority of respondent are female, aged
between 21-25 years old ,Bachelor’s degree, and single and not member. Their monthly income
are more than 10,000 bath. The best selected is Lipsticks , 1-2 piece/time for decision to purchase
and A place of bought is a counter brand Cute Press.
The Research found that the perception of marketing communication, the samples have
ever been in a advertisement before and the best selected is a commercial. The most of Public
Relations is a special boots in shopping mall. Most of them ever seen a product of sale such as
buy1 get 1 free, buy 2 discount 30 % . The samples using a line more than other ways. In Sale
Person, The sample found a good saleperson more than a bad saleperson. The evaluation of
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alternative, perception of the marketing, problem recognition, find data, process data and
selection
Keywords: Perception of Marketing Communication, Decision, Cute Press Cosmetic

บทนา
ในปัจจุบันการดูแลตัวเองในด้านความสวยความงามนั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทาให้ผู้ผลิตได้ผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้บริโภค ออกมาแข่งกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้ คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
เรื่องของความสวยความงามอยู่คู่กับผู้หญิง มาตั้ง แต่โบราณดัง คาที่ว่า “ไก่งามเพราะคน คนงามเพราะ
แต่ง” ผู้หญิงอาจจะรู้จักเครื่องสาอาง อาทิเช่น ครีมกันแดด รองพื้น อายไลน์เนอร์ ดินสอเขียนคิ้ว ลิปสติก และ อื่น
ๆ อีกมากมาย เครื่องสาอางจึงจาเป็นต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ในสถานการณ์ ต่าง
ๆ ได้เป็นอย่างดี และด้วยสภาพสังคมยังสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของผู้หญิงไทยที่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและ
สนใจเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสาอางมากขึ้นจากในอดีต จากข้อมู ล กันตาร์ เวิร์ดพาแนล
(2561) รายงานผลวิจัยเรื่อง“ตลาดเครื่องสาอางและความงามไทย” ซึ่งข้อมูลวิจัยชุดนี้ เป็นผลสรุปภาพรวมตลาด
ความงาม การรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการ ตลอดจนแนวโน้มตลาด ของกลุ่มเป้าหมาย และ ตลาด
เป้าหมาย เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์เจาะตลาดได้อย่างตรงจุด จากสถิติภาพรวมของตลาด มีมูลค่าสูงถึง 57,000
ล้านบาท นับเป็นการเติบโตร้อยละ 3.8 ในปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลวิจัยชุดนี้ได้ทาการศึกษาเจาะลึกของกลุ่มสินค้า
เครื่องสาอางและความงาม ใน 4 กลุ่มย่อย พร้อมอัตราการเติบโต ดังนี้ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผมและศีรษะ เติบโต
ร้อยละ 0.8 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิวกาย เติบโตร้อยละ3.5 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเติบโตร้อยละ4.5 4.
กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งหน้า เติบโตร้อยละ8.7 เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนต่อมูลค่าตลาดรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความ
งาม จะเห็นว่าสินค้ากลุ่มดูแลผิวหน้าเป็นสั ดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 40 ต่อตลาดรวม รองลงมาได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดูแลผมและศีรษะ กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งหน้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิวกายในสัดส่วน ร้อยละ33, ร้อยละ16 และ
ร้อยละ11 ตามลาดับ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์บารุง ผิวกายจะมีสัดส่วนต่าสุด (ผู้จัดการออนไลน์ , 2561) จากข้อมูล
ข้างต้นพบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งหน้ามีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 8.7 จึงทาให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจ
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โดยแบรนด์เครื่องสาอางของคนไทยที่อยู่คู่กับผู้หญิงไทยมานานกว่า 40 ปี อย่างคิวท์เพรสนั้นสร้างแบรนด์
ด้วยแรงบันดาลใจที่นาความต้องการของผู้ หญิงเป็นตัวตั้งในการสร้างผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าที่คุณภาพดีและ
ยังคงราคาที่ผู้หญิงไทยทุกคนสามารถจับต้องได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การทาการตลาดของคิวท์เพรสในปี2560นั้น คิวท์เพรสได้พลิกโฉมแบรนด์ ปล่อยแคมเปญ “กู๊ดบาย ไดร
ลิพ” คอลเล็กชันลิปสติกเนื้อครีมหลากหลายเฉดสีติดทนนาน ได้ใช้สื่อออนไลน์ อย่างยูทูปเป็นหลัก และประสบความสาเร็จ โดยโฆษณาแบบวิดีโอบนยูทูปที่จะแสดงภาพขนาดย่อของวิดีโอ และโฆษณาวิดีโอบนยูทูป ที่ผู้ชม
สามารถกดข้าม ได้หลังจากที่โฆษณาปรากฎไปแล้ว 5 วินาที ช่วยเพิ่มความสนใจในแบรนด์ได้สูงถึง 60% เพิ่มการ
จดจาโฆษณาถึง 40% และเพิ่มความสนใจในผลิตภัณฑ์ถึง 19% โฆษณาแบบวิดีโอบนยูทูปที่จะแสดงภาพขนาดย่อ
ของวิดีโอเพียงอย่างเดียวเข้าถึงผู้ชมทั้งหมด 13 ล้านคน ส่วนโฆษณาบัมเปอร์เข้าถึงผู้ชมได้กว่า 2 ล้านคนในช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายน ในปี 2561
ในอดีตกลุ่มเป้าหมายของคิวท์เพรสนั้นเป็นผู้หญิงวัยทางานเพียงกลุ่มเดียว แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อีก
ทั้งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานั้น การทาตลาดหรือการสร้างยอดขายกับกลุ่มเป้าหมายเดิม
นั้นก็เป็นเพียงอดีตไป เมื่อคิวท์เพรสต้องการขยายฐานลูก ค้ าเดิ มและต้องการสร้างฐานลูก ค้า ใหม่ โดยปล่อ ย
แคมเปญ“กู๊ดบาย ไดร ลิพ”เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่โดยเป็นผู้หญิงกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-20 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ยอดขายทางหน้าร้านที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากออกแคมเปญไป เป็นเครื่องยืนยันว่าแคมเปญโฆษณาที่ใช้ยู
ทูป เป็นการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายช่ วยกระตุ้นยอดขายลิปสติกเนื้อครีมได้ถึง 60% และประสบความสาเร็จ
อย่างสูงจนทาให้ลิปสติกคอลเล็กชันนี้ขาดตลาดในร้านค้า 300 แห่งทั่วประเทศ แคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่ม
ยอดขายลิปสติกที่สูงถึง 200% เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับแคมเปญอื่น ๆ ที่ประสบความสาเร็จด้วยดี ในช่วงปี
2560 พบว่ายอดขายของ คิวท์เพรสได้มีการเติบโตขึ้นถึง 27% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและถือเป็นยอดขายสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ของบริษัทด้วย (ธิงค์วิธกูเกิล,2561)
คิวท์เพรสแบรนด์เครื่องสาอางของคนไทยที่อยู่ในตลาดเครื่องสาอางไทยมานานกว่า 40 ปีได้นั้นเพราะ
คิวท์เพรสได้มีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง การบริการของ
พนักงานที่มีต่อลูกค้า เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายหลากหลายช่องทางเพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้า แม้กระทั่ง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามคอลเล็กชั่นสินค้าที่ ออกมาใหม่ ให้มีรูปแบบที่สวยงาม
สีสันสดใส เหมาะแก่การพกพาให้กับผู้ใช้ด้วยขนาดที่กะทัดรัด และแพ็คเกจที่ทันสมัยสวยงามน่าพกพา เมื่อคิวท์
เพรสมีการเติบโตทางการตลาดสูงจากผลิตภัณฑ์ลิปสติกนั้น คิวท์เพรสจึงมุ่งเน้นออกสินค้าตัวใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ลิปสติกและในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาสินค้าตัวอื่นๆเพื่อให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้น คิวท์เพรสจึงเป็นแบรนด์ที่ชัดเจน
ในผลิตภัณฑ์และชัดเจนในกลุ่มลูกค้า คือต้องการมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการให้ตรงกับลูกค้าตาม
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ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงคุณภาพของสินค้าจะต้องมีคุณภาพที่สูงและยังคงสภาพราคาเดิมที่ผู้หญิงทุกคน
สามารถซื้อได้เพื่อเป็นการรักษาลูกค้า
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าคิวท์เพรสแบรนด์เครื่องสาอางของคนไทยที่อยู่คู่กับผู้หญิงไทยกว่า
40 ปี มีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอในเรื่องของภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ จนปัจจุบัน คิวท์เพรสได้รับความนิยมและ
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีอายุ 15-20 ปี และฐานลูกค้าเดิมที่เป็นผู้หญิงวัยทางาน จึงเป็นส่วนสาคัญที่
ท าให้ ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกิ ด ความสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษาด้ า นการรั บ รู้ ก ารสื่ อ สารการตลาดและการตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องสาอาง คิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาวิจัยจึงต้องการศึกษาประชากรที่มีอายุ1640 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คิวท์เพรสต้องการให้เป็นฐานลูกค้าใหม่และฐานลูกค้าเดิม การศึกษาวิจัยในครั้ง นี้
จัดทาขึ้นเพื่อนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแบรนด์เครื่องสาอางคิวท์เพรสต่อไป

ปัญหานาวิจัย
1. การรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องสาอาง คิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิง ในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
อย่างไร
2. การตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง คิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องสาอางคิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง คิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
การศึกษาการรับรู้ (Perception) พัฒนามาจาก กระบวนการศึกษาทางด้านจิตวิทยา (Psychology) และ
ประสาท วิทยาทั้งสองกระแส คือในแนวทางของมนุษยศาสตร์ ที่ศึ กษากาย กับจิตรวมกัน และแนวทางของ
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาแบบกายกับ จิตแยกส่วนกัน ก็ไ ด้ถูกนักสื่อสารนามาพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับ
รูปแบบทางด้านการสื่อสาร พัฒนาการของมุมมองและทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบของ สื่อมวลชนในสหรัฐอเมริกา
(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2547) เริ่มจาก ยุค ค.ศ.1920-1930 ที่นักวิชาการมองว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลมาก และมี
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อิทธิพลโดยตรงต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล การ ศึกษาเรื่องการรับรู้พัฒนามาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่อง
สิ่งเร้าและ การตอบสนอง (S-R Model) โดยมองว่าสื่อใส่สิ่งเร้าอะไรเข้าไป ย่อมต้องส่งผลกระทบและเกิ ด การ
ตอบสนองในทิศทางที่คาดเดา ได้และเป็นไปในทางเดียวกันมนุษย์มีการรับรู้หรือได้รับผลกระทบ จากสิ่งเร้าเป็นไป
ในทิศทางเดียว เกิดทฤษฎีเข็มฉีดยา(Hypodermic Theory) และทฤษฎีกระสุนปืน(Bullet Theory) งานวิจัยใน
ยุคแรก จึงเน้นเรื่องของการเปิดรับสื่อของผู้รับสารว่ามีการเปิดรับสื่อใดเป็น ส่วนใหญ่ เพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้รับ
สารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องสื่อโฆษณาออนไลน์ แนวทางจากอดีตสู่อนาคต พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างสถานการณ์การส่งสารของผู้ส่งสารนั้นจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ เพราะผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากยิ่ง ขึ้น ทาให้สื่อดั้ง เดิ ม ที่ เคยเป็น สื่ อหลั กถู ก ลดบทบาทลงไปอย่ างมาก เช่น
หนัง สือพิมพ์ หนังสือนิตยสาร เป็นต้น เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้นักการตลาดต้องเปลี่ยน
ช่องทางในการส่งสารใหม่เพื่อให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคมากที่สุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใช้เวลากับสื่ออินเทอร์เน็ตใน
การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงต่าง ๆ รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
อุบลวรรณา ภวกานันท์และคณะผู้เขียน (2554) ได้ให้ความหมายการรู้สึกและการรับรู้ คือ การที่
อวัยวะรับความรู้สึกมีหน้าที่รับรู้ข้อมูลที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราส่งผ่านเส้นประสาทชั้นขึ้นสู่สมองข้อมูลจะอยู่ในรูปของ
พลังงานต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ อวัยวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลังงานได้เฉพาะ เช่น ตารับ
แสง หูรับเสียง ผิวหนังรับอุณหภูมิ สัมผัส ฯลฯ ข้อมูลอวัยวะรับความรู้สึกให้แปรพลัง งานเหล่านั้นเป็นกระแส
ประสาทเดินทางสู่สมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น ได้ยิน นั่นคือการรับรู้จึงเป็นขบวนการรับรู้
ลักขณา สริวั ฒน์ (2549) ให้ความหมายการรับรู้หมายถึงการเกิดสัมผัสอย่างมีความหมายและเป็น
ประสาทสัมผัสเกิดการสัมผัสขึ้น และตีความแห่งการสัมผัสได้รู้ออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายอันเป็นสิ่งที่
รู้จักและเข้าใจกัน และในการแปลความหมายของการสัมผัสนั้นจาเป็นที่อินทรีย์จะต้ องใช้ประสบการณ์เดิมหรือ
ความรู้เดิม ดังนั้น หากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆไปก็จะไม่มีการรับรู้ในสิ่งนั้น ๆ แต่จะเกิดเฉพาะการ
สัมผัสกับ สิ่งเร้าเท่านั้น
งานวิจัยที่ได้ทาการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นี้ผู้ศึกษาวิจัยได้นามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
สอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยในด้านการรับรู้
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
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สมาคมตัวแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of Advertising Agencies:4Sa)
ได้ให้นิยามของ IMC ไว้ว่า หมายถึง “แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสารตลาด ที่ยอมรับคุณค่าเพิ่ม (added
value) ของการวางแผนอย่างกว้างขวาง (comprehensive plan) ด้วยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลั กษณะ
เฉพาะของการติดต่อสื่อสารแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริม
การขายและการประชาสัมพันธ์ และนาวิธีการสื่อสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ที่ประสานสอดคล้องกันเป็นหนึ่ง
เดียว” (4As,quoted in Kotler.1997:630)
บูนและเคิร์ทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ได้ให้ความหมายของ IMC ไว้ว่าหมายถึง กิจกรรมการ
ส่ง เสริมการตลาดทั้งหมดทุกชนิด เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ จดหมายตรง การขายโดยพนักงานขาย การ
ส่ง เสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น นามาประสมประสานกัน เพื่อให้เป็นข่าวสาร เพื่อส่ง เสริ ม
การตลาด ที่มีลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวมุ่งเน้นที่ลูกค้าโดยเฉพาะ (customer-focused)
สรุปสาระสาหรับได้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ แนวความคิดของการสื่อสารการตลาด
ที่ผู้บริหารการตลาดได้วางแผนพัฒนาขึ้นมาโดยการนาเครื่องมือสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบมาประสมประสานกัน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารที่มีความชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว ไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเพื่อให้บังเกิดผลตามที่มุ่งหวังหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การสื่อสารแบบบูรณการ เป็นการสร้างภาพขนาด
ใหญ่ หรือ big picture จาเป็นต้องใช้การวางแผนการตลาด การจั ดโปรแกรมการส่ง เสริมการตลาด แบะการ
ประสานงานของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ นามาใช้ร่วมกัน เป็นกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทาง
การตลาด ที่พัฒนาขึ้นมาโดยรั บเอากิ จกรรมของบริ ษั ทกั บ ลูก ค้า เพราะการรับรู้ของลูก ค้ า ที่มี ต่อ บริษั ท หรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ลูกค้ารับรู้ข่าวสารมาจากหลายทาง เช่น จากโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ จากกิจกรรมการส่งเสริม
การขาย รวมทั้งจากประเภทของร้านค้าที่ผลิตภัณฑ์วางจาหน่าย เป็นต้น (Belch and Belch.1993:9-10)
IMC จะเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วนามาวิเคราะห์
ก่อนที่จะออกแบบกลยุทธ์ IMC เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นโดยเฉพาะ การใช้ IMC ที่เหมาะสม
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านการตลาดและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งจะ
ช่วยลดต้นทุนการตลาดให้น้อยลงอีกด้วย
แนวคิดการสื่อสารการตลาดที่ได้ทาการศึกษานี้ผู้ศึกษาวิจัยได้นามาศึกษาเป็นแนวทางในการออกแบบ
สอบถามเพื่อเก็บข้อมู ลในการศึก ษาวิ จัย ในด้านการสื่อสารการตลาด ถึง การรับรู้การสื่อสารการตลาดที่ ผู้ ซื้ อ
ประเมินทางเลือกก่อนตัดสินใจซื้อว่าตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางผ่านการสื่อสารการตลาดแบบใดและช่องทางไหน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
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แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระทาการสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจาก บรรดาทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ (C. Glenn Walters, 1987, น.69 อ้างถึงใน ศุภร เสรีรัตน์,
2550, น.49) การตัดสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากวิธีปฏิบัติหลายๆ อย่างที่มีอยู่
ยุดา รักไทย และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์( 2542) การตัดสินใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทาง
ปฏิบัติจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล(2546) จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการใน
การเลือกทางเลือก ทางใดทางหนึ่งเพื่อให้ไ ด้มาซึ่ง สิ่ง ที่ต้องการ รวมไปถึง การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจเลือก ซื้อสินค้าและบริการ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะ
ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ซึ่งความต้องการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความ
จาเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก (1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน้า เป็นต้น
(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสม ทางการตลาด (4 P's) เช่น
เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิวเห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื้อ
อยากได้, เห็นเพื่อนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการ
แล้ว ลาดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะทา การแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค
แบ่งเป็น (1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักที่มีประสบการณ์ใน
การใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ (2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตาม
สื่อต่างๆ พนักงานขาย ร้านค้า บรรจุภัณฑ์
(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด ของสินค้าหรือบริการจากสื่อมวลชน
หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัว
ของ ผู้บริโภคที่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆมาก่อน
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ในขั้น
ต่อไปผู้บริโภคก็จะทาการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องกาหนดเกณฑ์หรือ
คุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ทาการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้า
สู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ดัง นี้ (1) ตรายี่ห้อที่ซื้อ (Brand Decision) (2)
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ร้านค้าที่ซื้อ (Vendor Decision) (3) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) (4) เวลาที่ซื้อ (Timing Decision) (5)
วิธีการในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทาการตัดสินใจซื้อสินค้า
หรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องทาการ ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ ซึ่งความพึงพอใจนั้น
เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทา การเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ
จริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็ จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือ บริการนั้น โดยถ้า
ลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้า หรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใด ก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริง ต่า
กว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ ตามมาก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของ
คู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย ด้ว ยเหตุนี้นักการตลาดจึงต้องทาการตรวจสอบความพึง
พอใจของลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าซื้อ สินค้าหรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะทาผ่านการใช้แบบสารวจความพึงพอใจ
หรือจัดตั้งศูนย์รับ ข้อร้องเรียนของลูกค้า (Call Center) เป็นต้น
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อที่ไ ด้ท าการศึกษานี้ ผู้ ศึกษาวิจั ยได้นามาศึ กษาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมู ลในการศึกษาวิ จัยและนาไปเป็นแนวทางในการอภิ ปรายผลการศึกษาถึ ง การ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางของผู้ซื้อว่ามีองค์ประกอบใดเป็นส่วนสาคัญในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ในการศึกษาเรื่องการรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรส ได้มีการกาหนด
กรอบแนวคิ ด ความสั ม พันธ์ ระหว่า งตั วแปรอิส ระ (Independent Variables) และตั ว แปรตาม (Dependent
Variables) ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. อายุ
2. สถานภาพสมรส
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ / เดือน
6. การเป็นสมาชิก
7. ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
8. ร้านค้าที่ซื้อ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
การรับรู้การสื่อสารการตลาด
1. การโฆษณา
2. การประชาสัมพันธ์
3. การส่งเสริมการขาย
4. การตลาดทางตรง
5. การขายโดยพนักงานขาย

การตัดสินใจซื้อ
1. การตระหนักถึงปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1. ทราบถึงการรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องสาอางคิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครว่า
มีการรับรู้จากสื่อต่างๆมากน้อยเพียงใด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
2.ทราบถึงการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรสของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีปัจจัยด้าน
ใดบ้างในการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางในแต่ละครั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
3. ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์เพื่อที่จะได้น าผลการศึกษา ไปประยุกต์และวางแผนการตลาด
เครื่องสาอางคิวท์เพรสต่อไป
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4. ผลการวิจัยจะเป็นเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ได้ใช้ ข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการต่อ ยอด
การศึกษาหาความรู้ต่อไป

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ในลักษณะการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 250 ชุดโดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์เฟสบุ๊ก และแอพลิเคชั่นไลน์ โดยมีการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ตรงตาม
ลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา คือ ผู้บริโภคเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 16
ถึง 45 ปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562 ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 2,535,189 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2553) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ มีสถานะภาพโสด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นสมาชิกคิวท์เพรส เคยซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรสประเภทลิปบาล์ม ลิปแคร์ ลิปทินท์ ลิปกลอสลิปสติก มากที่สุด
จานวนการซื้อต่อครั้ง 1-2 ชิ้น โดยซื้อจากเคาน์เตอร์แผนกเครื่องสาอางในห้างสรรพสินค้า
2. ผลการศึกษาด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องสาอางคิวท์เพรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็น
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโฆษณาในระดับมากทุกสื่อโดยสื่อที่พบเห็นมากที่สุดคือสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ ในด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เคยพบเห็นมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมพิเศษที่ศูนย์การค้า ในด้านการส่งเสริมการ
ขาย กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ระดับปานกลาง โดยเคยเห็น/เคยร่วม รายการส่งเสริมการขายประเภทลดราคา ของ
เครื่องสาอาง คิวท์เพรสเช่น ซื้อ 1 แถม 1 , ซื้อ 2 ชิ้นลด 30% มากที่สุด ในด้านการตลาดทางตรง กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ในระดับปานกลาง โดยได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์มากที่สุด
3. ในด้านการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อในทุก
ประเด็นในระดับมาก โดยการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันอันตรายจาก
แสงแดด ในด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลจากพนักงานขาย ในด้านการประมวลผลข้อมูล กลุ่ม
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ตัวอย่างซื้อเครื่องสาอางเพราะหาซื้อได้สะดวก และในด้านการตัดสินใจซื้อ ซื้อเพราะตรงกับความต้องการของของ
ผู้บริโภค มากที่สุด
1.
2.

อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องสาอางคิวท์เพรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็น
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโฆษณาในระดับมากทุกสื่อโดยสื่อที่พบเห็นมากที่สุดคือสื่อแพร่ภาพและกระจายเสียง
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สอดคล้องกับแนวคิดของ สาวิตรี อินทรโชติ (2553) ที่กล่าวไว้ว่า
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลของ โทรทัศน์ดาวเทียม ที่พบว่า สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ต่างเลือกเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดเพื่อใช้ในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโ ภคใน
ปัจจุบัน ดังนั้น แนวโน้มของการวางแผนการ สื่อสารการตลาดในอนาคตของธุ รกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม คือการ
พัฒนาให้เครื่องมือการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ที่เคยพบเห็นมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมพิเศษที่ศูนย์การค้า เนื่องจากปัจจุบั นมีห้างศูนย์การค้า
มากมาย จึ ง เป็ น ช่ อ งทางให้ผู้ ป ระกอบการเครื่ องส าอาง มี แ นวทางในการประชาสั ม พัน ธ์ใ ห้ ผู้ บ ริโ ภครับรู้ถึง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ที่กล่าวไว้ว่า ในงาน
การตลาดเชิงกิจกรรมคาว่า Event Marketing นั้นหมายถึง “สื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่วนคาจากัดความ
ของ Event Marketing คือ “เครื่องมือที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของแบรนด์ ผ่านประสบการณ์ ตรงของกลุ่ ม
เป้าหมายด้วย สัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่งหมายความว่าการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าตราสินค้านั้นเป็นเช่นไรโดยตรา
สินค้านั้นจะถูกสื่อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และจดจา ผ่านสัมผัสทั้งห้าคือรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสจาก
ประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยวิธีอื่น ๆ
ในด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ระดับปานกลาง โดยเคยเห็น/เคยร่วม รายการส่งเสริ ม
การขายประเภทลดราคา ของเครื่องสาอาง คิวท์เพรสเช่น ซื้อ 1 แถม 1 , ซื้อ 2 ชิ้นลด 30% มากที่สุดสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พิบูล ทีปะปาล (2545) ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจนั้นเป็น
การปรับราคาและข้อเสนอเพื่อ กระตุ้นผู้ซื้อ การจัดหาช่องทางจาหน่ายกระจายสินค้าเพื่อผู้บริโภคซื้อหาได้สะดวก
และง่ายที่สุด ตลอดจนจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม และกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งนี้เพื่อให้สินค้า ของตนเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อเลือกก่อนและนาไปสู่การเป็นลูกค้าประจา ส่งผลต่อการค้าที่ยั่ง ยืนใน
อนาคต
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ในด้านการตลาดทางตรง กลุ่ มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับปานกลาง โดยได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น
ไลน์มากที่สุดสอดคล้องกับแนวคิดของสุรียพัชร์ พุ่มน้าเย็น(2559) ที่กล่าวไว้ว่า คนไทยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE)
เป็นอันดับแรกรองลงมาใช้ฟสบุ๊ก (Facebook) และใช้ อินสตาแกรม (Instagram) เนื่องจากในปัจจุบันวิถีชีวิต คน
ปัจจุบันที่มีเวลาออกไปเดินซื้อสินค้าน้อยลง จึง ชี้ให้เห็นว่าหากผู้ประกอบการไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจ
โดยนาเอาระบบ ICT (Information Communication Technology) เข้ามาปรับใช้สู่ตลาด ออนไลน์ จะช่วยให้
ประสบความสาเร็จทางธุรกิจ เครื่องสาอางมากขึ้นกว่าเดิม
ในด้านการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางคิวท์เพรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ในทุก
ประเด็นในระดับมาก โดยการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันอันตรายจาก
แสงแดดสอดคล้องกับแนวคิดของ นภาทิพย์ ไตรกุลนิภัทร (2559) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นั้น ผู้บริโภค
ให้ความสาคัญกับ ผลิตภัณฑ์กันแดดที่เหมาะแก่การปกป้องจากแสงแดด มีหลากหลายสูตรที่เหมาะกับสภาพผิว มี
บทพิสูจน์ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ และไม่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือระคายเคืองผิว เนื่องจาก ผู้บริโภคมองว่า ผลิตภัณฑ์กัน
แดดที่ดีจะต้องปกป้องรังสียูวีได้ และไม่ทาให้ผิวหน้ามีฝ้า กระ และจุดด่างดา รวมถึง ริ้ว รอยก่อนวัย
ในด้านการค้นหาข้อมูล กลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลจากพนักงานขายสอดคล้องกับแนวคิดของ
พิบูล ทีปะปาล (2545 ) ที่กล่าวไว้ว่า การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นกิจกรรมการแจ้ง
ข่าวสารและ จูงใจตลาดโดยใช้บุคคล โดยจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling
strategy) การจัดการหน่วยงานขาย (Sales force management)
ในด้านการประเมินทางเลือก กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องสาอางเพราะหาซื้ อได้สะดวกสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ที่กล่าวไว้ว่า ช่องทางการจัดจาหน่าย (Placement-Channel Of Distribution)
กลยุทธ์ของนักการ ตลาดในการทาให้มี ผลิ ตภั ณฑ์ไ ว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิ ต ภั ณ ฑ์
แน่นอนว่า สินค้าที่มีจาหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะทาให้ผู้บริโภคนาไปประเมินประเภทของช่องทางที่
นาเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ และในด้านการตัดสินใจซื้อ ซื้อเพราะตรงกับความ
ต้องการของของผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณี เอี่ยมลออภักดี (2551) ที่กล่าวไว้ว่า การตระหนักถึง
ความต้องการ ผู้บริโภครายหนึ่งๆ จะตระหนักถึงความต้องการ ในสิ่งที่ตนเองรู้สึกว่ายังขาดหายไปในชีวิตของตน
และจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเติมเต็มความต้องการนั้น ๆ

ข้อเสนอแนะ
สาหรับการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
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1. จากผลการศึกษาในด้านประเภทของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อโฆษณาประเภทวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด ดังนั้นในการสื่อสารการตลาดของคิวท์เพรส ควรใช้สื่อ
ดังกล่าวควบคู่ไปกับการสื่อสารการตลาดช่องทางอื่นด้วย
2. จากผลการศึกษาในด้านการสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขายประเภทการลดราคา เป็นการส่งเสริม
การขายที่กลุ่มตัวอย่างเคยรับรู้ หรือเคยมีส่วนร่วมมากที่สุด ดังนั้นคิวท์เพรส จึงควรมีการจัดกิจกรรมประเภทการ
ส่งเสริมการขายเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
3. จากผลการศึกษาด้านการตัดสินใจซื้อพบว่าพนักงานขายมีส่วนในการให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสิ นใจซื้อ
ของผู้บริโภค ดังนั้น คิวท์เพรสควรให้ความสาคัญกับการให้ข้อมูลและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยในการ
สื่อสารและการขายสินค้าให้มากขึ้น
สาหรับการศึกษาในอนาคต
1. ทาการศึกษาเพิ่มเติมจานวนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ทาการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการสารวจเชิงคุณภาพเพิ่มเติม อาทิ การทาสนทนากลุ่ม (Focus Group)
หรือการทาการสารวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงอุปมาอุปไมย (Metaphor)
3. ทาการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามช่วงอายุ หรือประเภทเครื่องสาอางที่ซื้อเป็นประจา จะ
ทาให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดได้ดีขึ้น
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ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร
Image and decision purchased of customer using shopee application Bangkok
สุรดิษ อินทรวงศ์1 และ โสภาค พาณิชพาพิบูล2
1นักศึกษาปริญญาโท
2อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภาควิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแอพพลิเ คชั่น Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโ ภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร (3)
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาพลั ก ษณ์ ข องแอพพลิ เ คชั่ น Shopee และการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้งานแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (ไทยแลนด์) ที่มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 244
คน
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพ
พนักงานบริษัท /หน่วยงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสินค้ า ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Shopee ไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee เดือนละ 2 3 ครั้ง และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ภาพรวมระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความคิดเห็นระดับมาก
ที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านการสื่อสารการตลาด มีความคิดเห็นระดับมาก ซึ่ง
มีการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee อยู่ในระดับมากที่สุดโดยจะซื้อของจาก Shopee ในอนาคต โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ภาพลักษณ์ การตัดสินใจซื้อ แอพพลิเคชั่น
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Abstract
The purpose of this research was (1) to study image of shopee application in Bangkok (2)
to study decision purchased of customer in shopee application in Bangkok, and ( 3 ) to study
relationship between image and decision of customer of the application in Bangkok. A survey
research was conducted by using questionnaire to collect data from a user application (Thailand
) aged 25-30 years living in Bangkok, totaling 244 people.
Shopee application’s image has been rated high. Distribution channels, however, received
highest score. Promotion, price and marketing communication received high score. Respondents
who have different buying frequency pattern have different level of buying intention at 0 . 0 5
statistical level of significance
Keywords: Image, Decision purchased, Application

1. บทนา
เทคโนโลยี คือสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีเป็น
การนาเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เหงิน , 2551) ซึ่ง
ปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีความล้าสมัย ไปในขั้นที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนว่าโลกของเราจะ
พัฒนาไปได้ขนาดนี้ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งของชีวิตประจาวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษา การประกอบอาชีพ หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในแต่ละวัน กล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มนุษย์ไปแล้วและที่สาคัญไปกว่านั้นคือ การตลาดแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ ก็เข้ามามีบทบาท
สาคัญ การประกอบอาชีพของคนไทยเป็นอย่ างมาก โดยรายงานผลการสารวจพฤติ กรรมผู้ ใ ช้อินเทอร์เ น็ ต ใน
ประเทศไทยปี 2560 พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ ร้อยละ 59.30 และผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ที่ไม่ซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ ร้อยละ 40.70 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),
2560, หน้า 26)
อีกทั้งปัจจุบันภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสาคัญ ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะจะทาให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ และยังช่วยให้ผู้บริโภคได้จดจาว่าสินค้านั้นเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้จัดจาหน่าย โดยความสาเร็จส่วนใหญ่
จะเกิดจากการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า เพราะเมื่อภาพลักษณ์ตราสินค้าดี ก็จะมีผลต่อสินค้าหรือบริการทาให้
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ยอดขายสูงขึ้น ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้ใจต่อสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง
ทาให้ธุรกิจมีความได้เปรียบจากการแข่งขัน และยังช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่ในตลาดได้นานขึ้น
ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้รับทราบถึงภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (ไทยแลนด์) และการตัดสินใจซื้อผ่าน
แอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นอย่างไร เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยส่ง เสริม
ให้แอพพลิเคชั่นช้อปปี้ สามารถครองใจผู้ใช้งานได้อย่างยาวนาน และสามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (ไทยแลนด์) ที่ออกไปตามสื่อต่างๆนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (ไทยแลนด์) ก็เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการควร
สร้างให้กับผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (ไทยแลนด์)

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างภาพลัก ษณ์ข องแอพพลิ เ คชั่น Shopee และการตัดสิ นใจซื้ อ ของ
ผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. กรอบแนวความคิด
การศึกษาภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครได้
มี ก ารก าหนดกรอบแนวคิ ด ของตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) และตั ว แปรตาม (Dependent
Variables) ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านราคา
ด้านการสื่อสารการตลาด

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แอพพลิเคชั่น Shopee

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ในการก าหนดภาพลั ก ษณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การตลาดที่ พึ ง ประสงค์ โ ดยอาศั ย กรอบทฤษฎี ส่ ว น ผสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ทั้ง 4 ส่วนคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจาหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งแนวคิดในการนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมาใช้เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์
เพื่อส่งเสริมการตลาดนี้ เป็นแบบประยุกต์เอาแนวทางการดาเนินงานของการตลาดสมัยใหม่มาเป็นกรอบ เนื่องจาก
ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดถือเป็นเป้าหมายสาคัญทางการตลาดที่ องค์การธุรกิจจะต้องสร้างเสริมให้มีความ
โดดเด่นและเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในสภาวะการแข่งขันของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การบรรลุเป้าหมายของภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดดาเนินการได้โดยอาศัย เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication Tools) ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้กลมกลืนกัน ดังนี้ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
Kotler (2000) และ McGraw และ Wilson (1982 อ้างถึงใน ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา, 2555) ที่กล่าวถึง
กระบวนการตัดสินใจซื้อจะผ่านการพิจารณาตามลาดับ 5 ขั้นตอนที่ประกอบด้วย 1) การรับรู้ความต้องการซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 2) การค้นหาข้อมูล มีการแสวงหาข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับประเภทที่ตนอยาก
ได้ ราคาสินค้าและบริการและสถานที่จัดจาหน่ายพร้อมข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ 3) การประเมิ นผล ซึ่งจะกาหนด
ความต้องการขึ้นแล้วพิจารณาลักษณะของสินค้าหรือบริการโดยนามาเปรียบเทียบกันแล้วจะเลือกสิ่งที่ตรงกับ
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ความต้องการของตัวเองมากที่สุด 4) การตัดสินใจซื้อ การที่ผู้บริโภคจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการที่ตนเอง
ได้เลือกไว้ 5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าไปแล้วนั้น ถ้าเกิดความพึงพอใจก็จะกลับมา
ซื้อสินค้านั้น ๆ อีกแต่ถ้าหากผู้ซื้อไม่เกิดความพึงพอใจก็อาจจะไม่ซื้อสินค้านั้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดออนไลน์
Fenwick (2008, อ้างถึงใน ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ , 2557) กล่าวว่า ตลาดออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
สื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน แต่ยังคงหลักการตลาดเดิม เพียงแต่เปลี่ยนช่องทางในการติดต่อส่อสารและเก็บ
ข้อมูลของผู้บริโภค ส่วน Smith และ Chaffey (2005 อ้างถึง ใน กานต์ทิตา รณฤทธิ์วิชัย , 2553) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของตลาดออนไลน์ในด้านต่าง ๆ คือ ช่วยทาให้ช่องทางการทาการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะรองรับ
กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา อีกทั้งสามารถพูดคุยผ่านทาง
สื่อต่าง ๆ กับลูกค้า ได้ทาให้ลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถาม ไปจนถึงการ ช่วยสร้างตราสินค้าให้ลูกค้ารู้จัก

5. วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร (2)
เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 244 คน จากจานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด
5,682,415 คน (กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน, 2560) การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิง ปริมาณ
(Quantitative Research) ในรู ป แบบของการศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สาหรับระเบียบวิธีวิจัยเป็นดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบ
สอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมด มาทาการลงรหัส และคานวณผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง และ การทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson Correlation

6. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญ ญาตรี/เทียบเท่า อาชีพ
พนักงานบริษัท /หน่วยงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสิน ค้ า ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Shopee ไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee เดือนละ 2 3 ครั้ง และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ภาพรวมระดับมาก ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านการสื่อสาร
การตลาด มีความคิดเห็นระดับมาก ซึ่งมีการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee อยู่ในระดับมากที่สุดโดยจะ
ซื้อของจาก Shopee ในอนาคต ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee
ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee
1. ด้านผลิตภัณฑ์

x̅
4.08

S.D.
0.805

ระดับความคิดเห็น
มาก

2. ด้านราคา

4.03

0.871

มาก

3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

4.31

0.750

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด

4.02

0.870

มากที่สุด
มาก

5. ด้านการสื่อสารการตลาด

3.78
4.05

0.971
0.853

ภาพรวมภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee

มาก
มาก

ซึ่งสรุประดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee แต่ละด้านดังตารางที่ 2-6
ตารางที่ 2 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ด้านผลิตภัณฑ์
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ด้านผลิตภัณฑ์
1. มีขั้นตอนในการสั่งซื้อที่ชัดเจน ใช้งานง่าย

x̅
4.17

0.756

ระดับความคิดเห็น
มาก

2. มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

3.86

0.916

มาก

3. มีการบอกรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน

3.67

0.861

4. สินค้ามีความหลากหลาย

4.48

0.705

มาก
มากที่สุด

5. มีการจัดหมวดหมู่ของสินค้าที่ดี

4.24

0.786

มากที่สุด

4.08

0.805

มาก

ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์

S.D.

จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องแอพพลิ เ คชั่ น
Shopee ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ย วกับ ภาพลั ก ษณ์ ข องแอพพลิ เคชั่น
Shopee ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่า สินค้ามีความหลากหลาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มี
การจัดหมวดหมู่ของสินค้าที่ดี และน้อยที่สุดคือ การบอกรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน
ตารางที่ 3 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ด้านราคา
ด้านราคา
x̅
1. มีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่น ๆ
4.06
2. ค่าจัดส่งเมื่อซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee มีความ

3.78

S.D.
0.861

ระดับความคิดเห็น
มาก

0.946

มาก

เหมาะสม
3. มีการระบุราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจน

4.25
0.807
มากที่สุด
ภาพรวมด้านราคา
4.03
0.871
มาก
จากตารางที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องแอพพลิ เ คชั่ น
Shopee ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก โดยการระบุราคาสินค้าไว้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ราคาถูกกว่า
การซื้อผ่านช่องทางอื่น ๆ และน้อยที่สุดคือ ค่าจัดส่งเมื่อซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee มีความเหมาะสม
ตารางที่ 4 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x̅
1. มีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย
มากที่สุด
4.42
0.730
2. การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลาและสามารถตรวจสอบได้

4.12

0.822
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3. ให้บริการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

4.40

0.693

มากที่สุด

4. สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มากที่สุด
4.31
0.753
ภาพรวมด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.31
0.750
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องแอพพลิ เ คชั่ น
Shopee ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่า ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่มี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ภาพลั กษณ์ของ
แอพพลิเคชั่น Shopee ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา บริการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และน้อยที่สุดคือ การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลาและ
สามารถตรวจสอบได้
ตารางที่ 5 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาด
S.D.
x̅
1. มีการจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดและน่าสนใจ
4.24
0.812
2. มีระบบสมาชิก/สะสมคะแนนที่น่าสนใจ
3.85
0.940
3. มีโปรโมชั่นที่มีความหลากหลาย

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก

มาก
3.96
0.857
ภาพรวมด้านการส่งเสริมการตลาด
4.02
0.870
มาก
จากตารางที่ 5 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องแอพพลิ เ คชั่ น
Shopee ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข อง
แอพพลิเคชั่น Shopee ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก โดยการจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดและน่าสนใจ อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา โปรโมชั่น ที่มีความหลากหลาย และน้อยที่สุดคือ ระบบสมาชิก/สะสมคะแนนที่
น่าสนใจ
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ตารางที่ 6 ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ด้านการสื่อสารการตลาด
ด้านการสื่อสารการตลาด
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x̅
Online Media Facebook / Instagram
4.06
0.898
มาก
Display ad (Banner)
3.95
0.890
มาก
TVC (Television Commercial Advertising)
3.87
1.004
มาก
Event
3.41
1.067
มาก
PR (Public Relations)
3.68
1.049
มาก
Partnerships Brand
3.68
0.936
มาก
Out of home media
3.80
0.948
มาก
ภาพรวมด้านการสื่อสารการตลาด
3.78
0.971
มาก
จากตารางที่ 6 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องแอพพลิ เ คชั่ น
Shopee ด้ า นการสื่ อ สารการตลาดพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข อง
แอพพลิ เ คชั่ น Shopee ด้ า นการสื่ อ สารการตลาด อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยสื่ อ Online Media Facebook /
Instagram อยู่ในระดับมาก รองลงมา สื่อ Display ad (Banner) และน้อยที่สุดคือ Event
3. การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee ภาพรวมระดับมาก โดย จะซื้อของจาก Shopee
ในอนาคต อยู่ในระดับมากที่สุด และ ต้องการซื้อของจาก Shopee ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee
จะซื้อของจาก Shopee ในอนาคต
ต้องการซื้อของจาก Shopee
ภาพรวมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแอพพลิเคชั่น Shopee

x̅
4.40
4.24
4.32

S.D. ระดับความคิดเห็น
0.710
มากที่สุด
0.819
มากทีส่ ุด
0.765
มากทีส่ ุด

4. กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee
แตกต่ า งกั น และภาพลั ก ษณ์ ข องแอพพลิ เ คชั่ น Shopee ทุ ก ด้ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้ากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแบรนด์ Shopee ในเขต
กรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซื้อสินค้า
ภาพลักษณ์ตราสินค้า
ระดับความสัมพันธ์
Pearson
Sig.
Correlation ( r )
ด้านผลิตภัณฑ์
0.607**
0.00
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.515**
0.00
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง
ด้านการส่งเสริมการตลาด
0.485**
0.00
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง
ด้านราคา
0.464**
0.00
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง
ด้านการสื่อสารการตลาด
0.408**
0.00
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง
* มีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05
7. อภิปรายผลการศึกษา
1. ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
แอพพลิเคชั่น Shopee อยู่ในระดับมาก อาจจะเป็นเพราะปัจจุบันผู้บริโภคเห็นความสาคัญต่อความสะดวกในการ
ซื้อสินค้าที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น
การซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นจะเห็นสินค้าและภาพถ่ายสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการราคาสินค้าจะ
ถูกระบุไ ว้ที่แอพพลิ เ คชั่นอย่ างชั ดเจน ซึ่งราคาจะถูกกว่ าการซื้อ สิน ค้ า ผ่ านช่ องทางอื่น ๆ ขณะที่การซื้ อ ผ่ า น
แอพพลิเคชั่นจะมีช่องทางการชาระเงินที่มากกว่า อาทิ การชาระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือ การชาระผ่าน
บัตรเครดิต เป็นต้น ทั้งนี้การจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจและน่าสนใจสาหรับผู้บริโภคที่มีมากกว่า อาทิ การให้ส่วนลด
ในช่วงวันสาคัญ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540) ที่กล่าวว่าการสร้างภาพลักษณ์
เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการโฆษณาภาพลักษณ์การโฆษณาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ภาพลักษณ์ของ
สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่สื่ อถึง ความสวยงาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ล้าสมั ย สามารถช่วยสร้ า ง
ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัท อีกทั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริชัย ดีเลิศ
(2560) ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเพื่อสร้างความสาเร็จในการรับรู้ภาพลักษณ์ ตราสินค้าของ
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ธุรกิจ กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้ า ของร้านค้ าประเภทเบเกอร์รี่ และร้านค้าชุดว่า ยน้าแฟชั่น ใช้
แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมในการสื่อสารกับผู้บริโภคด้วยการนาเสนอตราสินค้า นาเสนอสินค้า บรรยากาศ และคา
วิจารณ์ของลูกค้าที่เคยใช้สินค้าหรือบริการอย่างสม่าเสมอ และใช้รูปภาพในการสื่อสาร เพื่อดึงดูดความสนใจ และ
รักษาลูกค้า ซึ่งเน้นการนาเสนอตราสินค้า และปรับปรุงข้อมูลของสินค้าและนาเสนอกิจกรรมใหม่ ๆ ของร้านให้กับ
ลูกค้าได้ติดตามอย่างสม่าเสมอ และให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และเลือกรับข้อมูลด้วยความสมัครใจ
2. ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด เป็นเพราะการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee สามารถเลือกชาระค่าสินค้าได้หลายช่องทาง เช่น บัตร
เครดิต หรือการชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์ เป็นต้น อีกทั้งลูกค้าสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Shopee ได้ทุกที่ทุก
เวลาตามที่ต้องการ ซึ่งก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีสัญ ญาณอินเทอร์เน็ต ขณะที่ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น
Shopee ด้านการสื่อสารการตลาด อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เป็นเพราะ การสื่อสารการตลาดใน
ปัจจุบันจะเน้นถึงการสื่อสารออนไลน์ เช่นเฟซบุ๊ค แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งอาจจะยังไม่ครอบคลุมถึง
กลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม แต่การสื่อสารการตลาดของ Shopeee จะเน้นถึงกลุ่มผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจา จึงทาให้
การสื่อสารการตลาดประเภทการจัดบูธ หรือ การออกงานอีเวนท์ต่าง ๆ อาจจะยังไม่ทาให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงสินค้า
ใน Shopee มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) ที่กล่าวว่าหากธุรกิจสามารถผสมผสานการใช้
เครื่องมือสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools) หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนโดยที่
ทุก ๆ เครื่องมือดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่างมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็สามารถผลักดันให้เกิดเป็น
ภาพลักษณ์ที่เข้มแข็ง และทรงพลังมากพอที่จะช่วยสนับสนุนการตลาดของธุรกิจได้อย่างดีและ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540) กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการโฆษณา
ภาพลักษณ์การโฆษณาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ภาพลักษณ์ของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่สื่อถึง ความ
สวยงาม ทั้งนี้การสร้างภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของสินค้าหรือบริการผ่านทางโฆษณามาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญคือ
ภาพของสินค้า คาขวัญ คาบรรยายจุดเด่นของสินค้า ชื่อผู้แทนจาหน่าย สถานที่ติดต่อทางโทรศัพท์ชื่อและที่ตั้งของ
บริษัท ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องบ่งบอกถึงบุคลิกของสินค้าและตาแหน่งครองใจของสินค้านั้น ๆ อย่างเด่นชัด และในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่สร้างความเชื่อถือได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ ตรา
ยี่ห้อและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัท ได้ด้วยวิธีการเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวกอย่างนุ่มนวลและไม่โอ้อวด
จึงกลายเป็นจุดแข็งที่เสริมสร้างความเชื่อถือไว้วางใจแก่ผู้บริโภคในระยะยาว
3. ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น
Shopee อยู่ในระดับมากที่สุด อาจจะเป็นเพราะความสะดวก รวดเร็ว ในการสั่งซื้อและผู้บริโภคสามารถเห็นภาพ
สินค้าพร้อมทั้งราคาของสินค้าอย่างชัดเจน ดังแนวคิดของ Kotler (2000) ที่กล่าวว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยดู
จากทัศนคติในแง่ที่ไม่ดี ของผู้อื่นที่มีต่อการเลือกในครั้งนี้ อาจจะทาให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่
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จะซื้อของตนเองไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ McGraw และ Wilson (1982 อ้างถึงใน ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา,
2555) ที่กล่าวว่าการที่ผู้บริโภคจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการที่ตนเองได้เลือกไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วจะถึงกระบวนการของการ
ประเมินทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียก่อนการตัดสินใจ โดยอาจจะนาเอาทัศนคติ ความเชื่อของตนเอง
หรือแม้แต่ความสนใจ มาเป็นเกณฑ์เพื่อช่วยประเมินทางเลือกนั้น ซึ่ง เมื่อมีทัศนคติที่ดีต่อทางเลือกนั้นก็จะทาให้
เกิดความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า
4. ความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee แตกต่าง
กัน อาจจะเป็นเพราะความหลากหลายในสินค้า โปรโมชั่นที่มีทาให้จูงใจให้ผู้บ ริโภคซื้อสินค้าผ่านแอพพลิ เ คชั่น
Shopee บ่อยและหากต้องการสินค้าก็จะตัดสินใจซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในอนาคตต่อไป ขณะที่ผู้ใช้
แอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้า และ บุคคลที่มีอิ ทธิพลในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันมีผ ลต่อการตัดสิน ใจซื้อผ่ านแอพพลิ เ คชั่ น
Shopee ไม่แตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะการตัดสินใจซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อ แต่การตัดสินใจซื้อนั้นจะมีองค์ประกอบการตัดสินใจตั้งแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล หรือพฤติกรรมการซื้อ
ในครั้ง ก่อนที่จะทาให้เกิดการซื้อในครั้งนี้และครั้งต่อไป ดัง แนวคิดของ Smith และ Chaffey (2005 อ้างถึงใน
กานต์ทิตา รณฤทธิ์วิชัย, 2553) ที่กล่าวว่า การขาย ช่วยทาให้ช่องทางการทาการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะ
รองรับกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่จะเกิดขึ้น และ ประหยัด ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานต่าง ๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้า
ผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
5. ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ง เสริมการตลาด ด้านการสื่อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่ านแอพพลิ เ คชั่ น
Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่นาส่วนประสมทางการตลาดมาเป็น
แนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าจนทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและร้านค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
สังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์ (2560) ศึกษาการสร้างคุณค่าตราสินค้ า ผ่าน
บุคลิกภาพตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางบารุงผิวหน้าในประเทศ
ไทย พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าทาให้เกิดรูปแบบคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางบารุงผิวหน้าในประเทศไทย
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8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มเจาะจงเพียงกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น สาหรับการศึกษาในอนาคต ควรศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายและนามาเปรียบเที่ยบความแตกต่างกัน
2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาแบบเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์
มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงการบริหาร
1. จากข้อมูลผลการศึกษาทาให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายมากสุด เพราะมีช่องทางการชาระเงินที่หลาหลาย ดัง นั้นผู้บริหาร Shopee ควรมีการจัด
โปรโมชั่นร่วมกับธนาคารให้มากและครอบคลุมทุกธนาคารให้มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการชาระเงินของลูกค้า
2. ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น Shopee ด้านการสื่อสารการตลาด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เป็นเพราะ
การสื่อสารการตลาดในปัจจุบันจะเน้นถึ งการสื่อสารออนไลน์ เช่นเฟซบุ๊ค แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น ซึ่งบางครั้ง
อาจจะยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม ดังนั้น Shopee ควรมีการสื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมทุกสื่อเพื่อให้
ลูกค้าได้เข้าถึง การสื่อสารการตลาดที่มากขึ้น
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การเปิดรับการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com)
The exposure of marketing communication and the online purchase behavior
of Konvy.com’s customers
ศรัญญา สิทธิพล1 และ สุธี เผ่าบุญมี 2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เรื่ อ ง “การเปิ ด รั บ การสื่ อ สารการตลาด และพฤติ ก รรมการซื้อ สิ นค้ า ออนไลน์
ของผู้บริโภค เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับการสื่อสารการตลาด
บนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ของ
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ที่มีการเข้าใช้บริการในห้องโต๊ะเครื่องแป้ง ของเว็บไซต์พัน
ทิปดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดเกี่ยวกับความสวยความงาม การแต่ง หน้า การรีวิวสกินแคร์หรือเครื่องสาอาง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่ า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญ ญาตรี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และ 25,00130,000 บาท มีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ, การพบเห็นกิจกรรมพิเ ศษ
ที่จัดขึ้น, การพบเห็น บิวตี้ บล๊อกเกอร์ แนะนาหรือสาธิตการใช้สินค้า ในเว็บไซต์ Konvy.com รวมทั้งการเปิดรับ
การโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ, การพบเห็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น , การพบเห็น บิวตี้
บล๊อกเกอร์ แนะนาหรือสาธิตการใช้สินค้า ทางสื่อออนไลน์อื่นๆโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน นอกจากนี้มี
การเปิดรับอีเมล์การโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.
com) ในระดับปานกลาง และมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่
ดอทคอม (Konvy.com) ผ่านรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Video Content), รูปภาพพร้อมข้อความสั้นๆ (Text Quote
Content), ข้ อความ ลด แลก แจก แถม (Promotional Content) และข้ อความอั พเดทการลดราคา (Real Time
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Content) ที่เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) สร้างขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีความถี่ในการซื้อสินค้า น้อย
กว่า 1 ครั้ง/เดือน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
สั่งซื้อสินค้า คือการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า คือ โปรโมชั่น โดยประเภทสินค้าที่สั่งซื้อ คือ
เครื่องสาอาง และช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า คือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
คาสาคัญ : การเปิดรับการสื่อสารการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การซื้อสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์ Konvy.com

Abstract
The objectives of this quantitative research were 1) to study the exposure of marketing
communication of Konvy. com’s customers and 2) to study the online purchase behavior of the
website’s customers. The samples consisted of 400 customers who had ever purchased products
from Konvy. com and were the webboard users of Pantip. com’s Toh Kreung Pang room in which
the exchange of ideas about beauty topics, including make-up tips, skincare and cosmetic reviews,
and health tips, took place.
Online questionnaire was employed as the data collection and the data were then
analyzed through percentage, mean, and standard deviation. The results of this study showed
that the number of respondent was more women (77.3%) than men (22.8%). The respondents
mostly were single and were those aged 31- 40; those with bachelor degree; those working as
office workers; those with 15,000 – 20,000 and 25,001 – 30,000 baht average income range.
With regard to the exposure of Konvy. com’s marketing communication, customers’
exposure to advertisement, sales promotion, special events, beauty bloggers’ reviews, both on
Konvy. com’s own online media and other online media, were closely similar at moderate level
while the exposure to content formats including video content, text quote content, promotional
content, real-time content was at high level.
In addition, the customers’ average purchase frequency was less than once a month and
the average amount of money spent each time was less than 500 baht. Persons influencing their
purchase decision was their own selves and marketing communication influencing their purchase
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decision was sales promotion. Cosmetics were the most purchased items by the customers, and
they made payments through Internet banking.
Keywords : The Exposure of Marketing Communication, Purchase Decision Behavior, Online
Shopping, Konvy.com

บทนา
สังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก อินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้
ทั่วทุกมุมโลก ทาให้การเชื่อมต่อทางด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วไร้พรมแดน ทาให้รูปแบบในการดาเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมเปลี่ยนแปลงไป เน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบายของผู้บริโภคเป็น
สาคัญ อีกทั้งผู้บริโภคมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อ โดยการหาข้อมูลสินค้าและบริการจากสื่อออนไลน์ ซึ่ง สามารถ
นามาเปรียบเทียบสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจ
จากการสารวจพฤติ กรรมผู้ ใ ช้อิน เทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย โดยสานักการพัฒนาธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่า 5 อันดับแรกที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต ทากิจกรรม คือ
การใช้โซเชียลมีเดียในการพูดคุย และคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชั่น (ร้อยละ 93.64) รองลงมาคือการรับ-ส่ง อีเมล์
(ร้อยละ 74.15) การค้นหาข้อมูลต่างๆ (ร้อยละ 70.75) การดูโทรทัศน์/ฟังเพลงออนไลน์ (ร้อยละ 60.72) และการ
ซื้อสินค้า/ บริการทางออนไลน์ (ร้อยละ 51.21) ตามลาดับ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยยอมรับรูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การซื้อสินค้า/ บริการทางออนไลน์ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย และเป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ( ร้อยละ 24.48 ) รองจากการอ่าน
หนังสือทางออนไลน์ (48.27) ผลสารวจนี้จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัวในการแข่งขันทั้งรูปแบบการ
ขายและการส่งสินค้า นอกจากการขายสินค้าในรูปแบบออฟไลน์ที่มีเพียงหน้าร้านเพียงอย่างเดียวมีการเพิ่มช่องทางการ
ขายทางสินค้าในรูปแบบออนไลน์ไว้ให้บริการ ดังนั้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก (สานักการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),2561)
จากการสารวจอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยสานักการ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2559 อันดับสูงสุด 3 อันดับแรกเป็นไป ในทิศทาง
เดียวกันกับปี 2557-2558 กล่าวคือ อันดับที่ 1 อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีมูลค่าทั้งสิ้น 869,618.40
ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ร้อยละ 21.85 อันดับที่ 2 อุตสาหกรรมการให้บริการที่พักมีมูลค่า ทั้ง สิ้น
658,131.15 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8.26 และ อันดับที่ 3 อุตสาหกรรมการผลิต มีมูลค่า
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ทั้งสิ้น 417,207.07 ล้านบาท จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง มีแนวโน้ม
การเติบโตสูงขึ้นในทุกปี ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเล็งเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอาจไม่ได้รับความสนใจ จากกลุ่มผู้บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา และสิ่งที่นักการตลาดควรให้ความสาคัญอย่างมาก คือ การสื่อสาร
การตลาดที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค (สานักการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),
2561)
การสื่อสารการตลาดมีบทบาทสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุน การทา
การตลาด โดยสร้างการรับรู้และทาความเข้าใจให้กับผู้บริโภค มีลักษณะคล้ายกับการสื่อสารทั่วไป แตกต่างกันตรงที่การ
สื่อสารการตลาดนั้นระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เห็นได้จากปัจจุบันนักสื่อสารการตลาดจะเลือก ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ของการตลาดเป็นเป้าหมายของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาและทาความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น จะทาให้ธุรกิจ
ต่างๆ สามารถดาเนินการสร้างแผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ได้
ทั
น
ท่วงที หากไม่ศึกษาและวางแผนตามระบบ การสื่อสารตลาดที่ดาเนินการอยู่นั้น อาจไม่ได้รับการตอบรับตามที่คาดหวัง
ไว้ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2556)
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ได้สื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน หรือ Integrated
Marketing Communication (IMC) โดยเติบโตมาจากช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงแรกจึงวางแผน
การสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ผ่าน Facebook Instagram Line Youtube Twitter
และ Application พร้อมมีทีมส่งเสริมการขายและทีมผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายในการ
ช่วยแบรนด์ทาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทาการสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ พร้อมขยายฐาน
ลูกค้า และในปี พ.ศ. 2561 ได้เพิ่มการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ และ
การทาเวิร์กช้อปสอนแต่งหน้า โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแต่งหน้ามาสอน เป็นต้น สาหรับความถี่หรือจานวนครั้ง
ของการวางแผนการสื่อสารการตลาดนั้น เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนการ
สื่อสารการตลาดด้วยการใช้ความถี่อย่างสม่าเสมอ ตลอดทั้งปี และเน้นย้าในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่
วันสงกรานต์ อีกทั้งยังรวมไปถึงช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลดราคา
สินค้า ในช่วงวันที่ 12 เดือน 12 เป็นต้น ( 7 พฤษภาคม 2018,อ้างถึงจาก brandinside: ออนไลน์ )
จากข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการสื่อสารการตลาดเป็นส่วนสาคัญของการเปิดรับการ
สื่อสารการตลาดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และมีความจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ
ผู้ศึกษาจึง สนใจที่จะศึกษาการเปิดรับการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) เพื่อสามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

163

การสื่อสารการตลาดให้ก ลุ่ม เป้ าหมายมี ความพึง พอใจ เกิดทัศนคติที่ดีและนาไปสู่ก ารตั ด สินใจซื้ อสิน ค้ า ผ่ า น
ช่องทางดิจิทัลต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เบคเคอร์ (Becker, 1971 อ้างถึงใน ปิยะพล กระจ่างวงศ์, 2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร แบ่งตามพฤติกรรมการการเปิดรับข่าวสารได้ดังนี้ คือ การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) การ
เปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) และการเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity)
ฮอยเออร์ และ แมคซิ น นิ ส (Hoyer & Macinnis, 2010) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่า เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นถึง
กระบวนการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงสิ่งกระตุ้นที่เข้ามาผ่านสัมผัสทั้งห้าและกล่าวถึงสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing
Stimuli) คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ นักการตลาดใช้ สื่ อสารข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ห รื อตราสิ นค้ า ผ่ า นทางการโฆษณา
พนักงานขาย บรรจุภัณฑ์ หรือผ่านแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่การตลาด เช่น การพูดปากต่อปาก
กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความต้องการด้านข้อมูลข่ าวสารของบุคคลทาให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกิดขึ้น แต่เนื่องมาจากทุกคนมีความเป็นปัจเจกบุคคลทาให้การเปิดรับข่าวสาร
นั้นแตกต่างกัน
โดยหลักในการเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นมี 4 องค์ประกอบ คือ การเลือกให้ความสนใจ (Principle of
selective attention) การเลื อ กรั บ รู้ (Principle of selective perception) การเลื อ กจดจ า (Principle of
selective recall) และการเลือกมีปฏิกิริยา (Principle of selective action) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต่อเนื่องมาจาก
การให้ความสนใจการรับรู้และการเลือกจาจด ซึ่งขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลทุกคนก็มิได้มีปฏิกิริยาต่อเนื่องกับ
การรับข่าวสารที่เป็นข่าวเดียวกัน
กล่าวโดยสรุป “การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร” เป็นสิ่งที่ทาให้ผู้บริโภคมีความทันสมัย สามารถสะท้ อนถึง
กระบวนการที่ผู้บริโภคได้มีการรับรู้ถึงสิ่งกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ แต่ละ
บุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบด้านที่แตกต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์เฉพาะตัวและความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้ซื้อ ผู้ได้รับบริการจากผู้
ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการ และหมาย
รวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดนชอบ แม้ไม่ได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
พฤติ ก รรม (Behavior) ตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน พ.ศ.2554 ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า
การกระทาหรืออาการที่แสดงออกทางความคิด และความรู้สึกของบุคคลเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในจิตใจ และ
ภายนอก อาจทาไปโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็
นอกจากความหมายตามพจนานุกรมแล้ว นักวิชาการหลายท่านยังได้ให้ความหมายของคาว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภค ดังนี้
คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ
แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการและตระหนักว่ามีสินค้าให้
เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้าย
คือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น
โซโลมอน (Solomon, 2002) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัด สิ น ใจ
ในการซื้อ (Purchase) การใช้สินค้า (Use) บริการ (Service) ความคิด (Ideas) หรือประสบการณ (Experience)
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง
วันดี รัตนกาย (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค กลุ่มบุคคลหรือครอบครัว ซึ่งซื้อหรือ
ต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อ การบริโ ภคส่วนตัว หรือพฤติกรรมการตัด สินใจและการกระท าของผู้ บริ โ ภคที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อ และใช้บริการสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้ให้ความหมายว่า คือ พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา (Searching) การซื้อ
(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating)และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการโดย
คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทาของผู้บริโภคที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา
กล่าวโดยสรุป “พฤติกรรมผู้บริโภค” หมายถึง เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เกิดจากปั จ จัย
ภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติในการตัดสิน ใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้โภค
1) ปั จ จั ย ภายนอก ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค คื อ ปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรม (Cultural
Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม เกิดจากการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของกลุ่ม
2) ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ได้แบ่งปัจจัยทางสังคมออกเป็น
กลุ่ม (Group) ครอบครัว (Family) และบทบาทและสถานะ (Roles and Status)
3) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)สามารถแบ่งตามลักษณะทางประชากร(Demographic
Characteristics) ได้แก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) การศึกษา (Education)
4) ปัจจัยภายในที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors)
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2550) ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางจิตวิทยาที่สาคัญ 7 ปัจจัย ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้
ทัศนคติ การเรียนรู้ ความเชื่อ บุคลิกภาพ และแนวความคิดที่มีต่อตนเอง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บ ริโ ภค
โดยตรง เมื่อบุคคลได้รับแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกมากระตุ้น จะทาให้เกิดการรับรู้ต่อความต้องการนั้น เมื่อ
รับรู้แล้วจึงเกิดการเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ โดยการรับรู้จะเป็นกระบวนการในการกลั่นกรองสิ่งกระตุ้นที่ได้รับ

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
เสรีวงษ์ มณฑา (2540) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร เป็นกลยุทธ์การ
ประสานงานและการรวบรวมความพยายามทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาด โดยใช้ทุกเครื่องมือของการจูงใจ
ที่หมาะสมเพื่อให้ได้ข่าวสารและภาพพจน์ที่สอดคล้องกับความต้ องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อ
สารตราสินค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะนาไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและ
ความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
กิตติ สิริพัลลภ (2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร เป็นกระบวนการพัฒนาระบบการสื่อสารโดยการใช้เครื่องมือการสื่อสารในหลายรูปแบบและนามาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคซึ่งแต่ละเครื่องมือจะถูกใช้อย่างกลมกลืนและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก เข้าใจ และ
มองว่าสินค้าเหล่านี้มีคุณค่า
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ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรเป็นกระบวนการที่ธุรกิจเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทต่างๆ ที่หมาะสมกับประเภทสินค้าหรือการบริการและ
ลักษณะของตลาดสินค้าของตน โดยเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดมากกว่า 1 ประเภทมาใช้ผสมผสานกัน
อย่างต่อเนื่อง
ธีรพันธ์ โลห์ทองคา (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร เป็นกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารที่มุ่งโน้มน้าวและชักจูงกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อและใช้สินค้า กระบวนการเหล่านี้มุ่งใช้เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
กล่าวโดยสรุป “การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) “ หมายถึง กระบวนการที่ธุรกิจเลือกเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดประเภทต่างๆ ที่หมาะสมกับประเภทสินค้าหรือการบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายได้รู้จักสินค้าและบริการอย่างถูกต้องตรงจุด
รูปแบบที่สาคัญของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ธีรพันธ์ โลห์ทองคา (2554) ได้ชี้แจง
ไว้ว่าประกอบไปด้วย โฆษณา (Advertising) การส่ง เสริมการขาย (Sales Promotion) การสื่อสาร ณ จุดซื้อ
(Point-of-purchase communications) การสื่ อ สารโดยตรง (Direct Marketing Communications) การ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) การสนับสนุนทางการตลาด
(Sponsorship Marketing) และกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะ
เลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิน ใจจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญและอยู่
ภายในจิตใจของผู้บริโภค
เบลช์ และ เบลช์ (G. E. Belch และ Belch ,2012) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตั้งแต่เริ่มก่อนตัดสินใจไปจนถึงขั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการตัดสินใจ
กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภค (Decision Process) แม้ ผู้ บ ริ โ ภคจะมี ค วามแตกต่ า งกั น มี ค วาม
ต้องการแตกต่างกันแต่ผู้ บริ โภคจะมีรูป แบบการตัด สิน ใจซื้อ ที่ค ล้ ายคลึง กัน ซึ่ง กระบวนการตัดสินใจซื้ อ แบ่ ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) การเสาะ
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แสวงหาข้อมูล (Search for Information) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตัดสินใจซื้อ
(Decision Marking) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
สรุป จากทฤษฎีที่กล่าวมาอธิบายได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตั ด สินใจซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน ซึ่ง จะมีความสัมพันธ์กับความนึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดง
ออก (Action) ในการดารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนซึ่ ง ไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน ทั้ง นี้เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ
(Attitude) สิ่งจูงใจ (Motive) ประสบการณ์ การรับรู้หรือสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ทั้ง ภายในและภายนอกต่างกัน
ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่นาไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคย
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) และมีการเข้าใช้บริการในห้องโต๊ะเครื่องแป้งของ
เว็บไซต์พันทิปดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดเกี่ยวกับความสวยความงาม การแต่งหน้า การรีวิวสกินแคร์หรือเครื่อง
สาอาง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดยมีระยะเวลา ในการศึกษาข้อมูล ตั้ง แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31
มีนาคม 2562
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.
com) และมีการเข้าใช้บริการในห้องโต๊ะเครื่องแป้งของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling)
คือ ผู้บริโภคที่เคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ที่มีการเข้าใช้บริการในห้องโต๊ะ
เครื่องแป้งของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม โดยใช้สูตรการคานวณของ Taro Yamane ในการกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และกาหนดระดับความคาดเคลื่อนยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 หรือที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปลายปิดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) จานวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับการสื่อสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) เป็นคาถามปลายปิ ด
จานวน 11 ข้อ และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคบนเว็บไซต์ คอนวี่
ดอทคอม (Konvy.com) จานวน 5 ข้อ
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สาหรับการแปลความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.21- 5.00 หมายถึง บ่อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 3.41- 4.20 หมายถึง
มีบ่อย, ค่าเฉลี่ย 2.61- 3.40 หมายถึง ปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.81- 2.60 หมายถึง น้อย และค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.001.80 หมายถึง น้อยที่สุด

สรุปผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.3 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 47.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และ
25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8
ตอนที่ 2 การเปิดรับการสื่อสารการตลาด
ผลการศึกษา 1. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) โดยรวมอยู่ในระดั บปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.12 เมื่อพิจารณาตาม
ช่องทางต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) พบว่า มีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดผ่านเว็บไซต์
Konvy.com และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นอันดับหนึ่ง ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 และ 3.71 ตาม
ลาดับ รองลงมา คือ อินสตาแกรม (Instagarm) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ ไลน์ (Line) ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.03 , 2.73 และ 2.79 ตามลาดับ
2. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ
ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ทางสื่อออนไลน์อื่นๆ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25
3. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็นกิจกรรมพิเศษที่ Konvy.com จัดขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.04 เมื่อพิจารณาตามช่องทางต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม
(Konvy.com) พบว่ า มี ก ารพบเห็ น กิ จ กรรมพิ เ ศษที่ Konvy.com จั ด ขึ้ น ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ผ่ า นเฟซบุ๊ ก
(Facebook) และเว็บไซต์ Konvy.com เป็นอันดับหนึ่ง ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 และ 3.44 ตาม
ลาดับ รองลงมา คือ อินสตาแกรม (Instagarm) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (Line) แอพพลิเคชั่น (Application)
และยูทูป (Youtube) ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.0, 2.71, 2.75, 2.97 และ 2.91 ตามลาดับ
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4. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็นกิจกรรมพิเศษที่ Konvy.com จัดขึ้น ทางสื่อออนไลน์อื่นๆ
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.18
5. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็น บิวตี้ บล๊อกเกอร์ แนะนาหรือสาธิตการใช้สินค้าในเว็บไซต์
Konvy.com ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.21
6. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็น บิวตี้ บล๊อกเกอร์ แนะนาการใช้สินค้าหรือสาธิตการใช้
สินค้าทางสื่อออนไลน์อื่นๆ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.24
7. กลุ่มตัวอย่างมีการพบเห็น บิวตี้ บล๊อกเกอร์ แนะนาหรือสาธิตการใช้สินค้าในเว็บไซต์
Konvy.com โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.17 เมื่อพิจารณาตามบิวตี้ บล๊อกเกอร์ ที่เป็นที่นิยม
ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็น บิวตี้ บล๊อกเกอร์ ทั้ง 5 ท่าน ในระดับ
ปานกลางเท่ากัน คือ พีช กชกร ฤทธิ์สมิตชัย (Wonderpeach) ,ไอซ์ ภาวิดา ภาควิวรรธ (ICE-PADIE), แย้นนทพร
ธีระวัฒนะสุข (หญิงแย้), แอม กิติยา จินภักดี (Amy Kitiya) และนัท นิศามณี (Nut Nisamanee) โดยมีค่าเฉลี่ย
3.19, 3.21, 3.17, 3.09 และ 3.18 ตามลาดับ
8. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับอีเมล์ การโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้รับของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08
9. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ
ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ในรูปแบบต่างๆ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณาตาม
รูปแบบการเปิดรับการสื่อสารการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับรูปแบบ รูปภาพ พร้อมข้อความสั้นๆ (Text
Quote Content), ข้อความ ลด แลก แจก แถม (Promotional Content) และข้อความอัพเดทการลดราคา
(Real Time Content) เป็ น อั น ดั บ 1 ในระดั บ มากเท่ า กั น โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.54, 3.66 และ 3.60 ตามล าดั บ
รองลงมา คือ ภาพเคลื่อนไหว (Video Content) ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.33
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความถี่ในการซื้อสินค้า น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 53.0
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า คือ การ
ตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 49.0 ซึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า คือ โปรโมชั่น คิดเป็นร้อยละ 28.3 โดย
ประเภทสินค้าที่สั่งซื้อ คือ เครื่องสาอาง คิดเป็นร้อยละ 31.0 และช่องทางในการสั่งซื้อสินค้า คือ โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 42.0
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การอภิปราย
การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรม
ต่ า งๆ ของเว็ บ ไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ผ่ า นช่ อ งทางเว็บ ไซต์ Konvy.com เฟซบุ๊ ก (Facebook)
อินสตาแกรม (Instagarm) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ ไลน์ (Line) ในระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับ ผล
การศึกษาการเปิดรับการโฆษณา การส่งเสริมการการขาย หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม
(Konvy.com) ผ่านสื่อออนไลน์อื่นๆ ที่มีผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ทาให้ทราบว่าเว็บไซต์ คอนวี่
ดอทคอม (Konvy.com) ทาการสื่อสารการตลาดครอบคลุม ทั้งช่องทางการสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์ คอนวี่
ดอทคอม (Konvy.com) และสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างเปิดรับการสื่อสารการตลาด ของ
เว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ
ฮอยเออร์ และ แมคซินนิส (Hoyer & Macinnis, 2010) ที่กล่าวว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
กระบวนการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงสิ่งกระตุ้นที่เข้ามาผ่านสัมผัสทั้งห้าและกล่าวถึงสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing
Stimuli) ซึ่ง เป็นเครื่องมือที่นักการตลาดใช้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าผ่านทางการโฆษณา
พนักงานขาย บรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
(IMC) ของธีรพันธ์ โลห์ทองคา (2554) ที่กล่าวว่า IMC เป็นกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารที่มุ่งโน้มน้าว
และชักจูงกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้าซึ่ง กระบวนการเหล่านี้มุ่ง ใช้
เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ และยัง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐนี คงห้วยรอบ (2559) ที่
ศึกษา เรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ใน
กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี และเปิดรับการสื่อสาร
การตลาดที่แสดงผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการทาการตลาดบนสังคมออนไลน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับผลการศึกษา การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม
(Konvy.com) ของผู้บริโภค ที่มีการเปิดรับการโฆษณา การส่ง เสริมการขาย หรือกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
และเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับมากเช่นกัน นอกจากนี้ยั ง สอดคล้องกับผลการศึกษา ตรีรัตน์ ตัญ จพัฒน์กุล
(2558) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับที่มีต่อเครื่องมือสื่อสาร การตลาดกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่ม “ไซเดอร์ เบย์ ” และพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อการสื่อสารการตลาดประเภทการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด เช่นเดียวกับผลการศึกษา การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดบน
เว็ บ ไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้ บ ริ โ ภค ที่ มี ก ารเปิ ด รั บ การสื่ อ สารการตลาดผ่ า นเว็ บ ไซต์
Konvy.com และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นอันดับหนึ่ง ในระดับมาก เช่นกัน
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ของผู้บริโภค
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ คอนวี่
ดอทคอม (Konvy.com) เพราะโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม มากที่สุด ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจสั่งซื้อด้ วยตนเอง
คิดเป็นร้อยละ 49.0 และหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการซื้อจากเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) และ
เฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับมากเท่ากัน เนื่องจากเป็นที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม
(Konvy.com) โดยเมื่อพิจารณาตามรูปแบบการเปิ ดรับการสื่อสารการตลาดแล้ว กลุ่มตัวอย่างเปิดรับรูปแบบ
รูปภาพ พร้อมข้อความสั้นๆ (Text Quote Content), ข้อความ ลด แลก แจก แถม (Promotional Content)
และข้อความอัพเดทการลดราคา (Real Time Content) เป็นอันดับ 1 ในระดับมาก ซึ่ง สอดคล้องกับ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ คือ พฤติกรรมที่บุคคลทาการ
ค้นหา (Searching) การซื้อ(Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing)
ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา เป็นพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทา
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
เขา อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ทศพล เข็มเป้า (2559) ที่ศึกษา เรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเพื่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่ อ งส าอางผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.konvy.com ของผู้ ที่ เ คยซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่ า นเว็ บ ไซต์ www.konvy.com
ที่พบว่าผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 10 คน ส่วนใหญ่จะทาการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ตนเองต้องการซื้อแล้วมักจะทาการ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ โดยประเมินจากโปรโมชั่นและความคุ้ม ค่าที่ไ ด้รับจากการซื้อสินค้า จาก
เว็บไซต์นั้น ๆ และยังสอดคล้ องกับ ทฤษฎีเกี่ ยวกั บการตั ด สิน ใจซื้ อของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ที่กล่าวว่ า
กระบวนการตั ด สิ น ใจ 5 ขั้ น ตอน นั้ น ในขั้ น การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการ (Problem or Need
Recognition) เป็นประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อมีการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาการประชาสัมพันธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนักงานหรือการตลาดทางตรง ที่มีประสิทธิภาพ
ก็จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิดความต้องการขึ้นได้และไม่สอดคล้องกับ ปัทมพร คัมภีระ
(2557)ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”
ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางเป็นจานวนเงิน เฉลี่ย 500 บาท/ครั้ง โดยตัดสินใจ
ซื้อเพราะสินค้าที่เคยใช้ประจาหมด ซึ่งการเปิ ดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดบนเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม
(Konvy.com) ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางเป็นจานวนเงิน น้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง
และเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า คือ โปรโมชั่น
ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์ Konvy.com
จากการศึกษา การเปิดรับการสื่อสารการตลาด และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ต่างๆ โดยให้ความสาคัญ กับการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) ให้มากขึ้น เพราะในปัจจุบัน คู่แข่งเกี่ยวกับธุรกิจ
ออนไลน์มีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งสาคัญที่เราควรให้ความสาคัญ คือ กลุ่มเป้าหมายและความแตกต่างจากคู่แข่ง

ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งต่อไป
1. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะ โดยนาปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ,
อายุ, อาชีพ ของกลุ่มตัวอย่างมาใช้สาหรับวิ เคราะห์ ผล เพื่อนาผลการศึกษามาเปรียบเทียบกั บผลการศึ ก ษา
ดังกล่าว ให้เห็นภาพรวมสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้สื่อในการทาการสื่อสาร
การตลาดกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) เพื่อให้ทราบความต้องการ ที่ผู้บริโภค
ต้องการอย่างแท้จริงของเว็บไซต์ คอนวี่ ดอทคอม (Konvy.com) นาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า
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ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
The Opinion of Senior Students Kasetsart University toward the Transformational
Leadership of Prime Minister Prayut Chan O-cha
วรเทพ เตชะศรินทร์1 และ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล2
1นิสิตปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

(รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2รองศาสตราจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตโดยจาแนกปัจจัยตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยกับความคิดเห็นของนิสิต โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทาการศึกษามีจานวน 379 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากนิสิตชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและสัดส่วน และการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Anova) และ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่ในระดับต่า การพิสูจน์สมมติฐานพบว่านิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ทั้งเรื่อง เพศ คณะ และ ภูมิลาเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ไม่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยก็ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของนิสิต
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
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Abstract
The objectives of the study were to study the opinion of Kasetsart University senior
students toward the Transformational Leadership of Prime Minister General Prayut Chan O- cha,
to compare the students opinion according to personal factors and to study the relationship
between knowledge of Thai politics and their opinion. The sample Composed of 3 7 9 persons
selected from Senior students of Kasetsart University Bangkaen Campus by proportional stratified
random sampling. Questionnaires were used for data collection and analyzed by statistical
software. Statistical tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, ttest,One-Way ANOVA and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient at the .05 level of
significance.
The results of the study found that the opinion of Senior students of Kasetsart University
toward the Transformational Leadership of Prime Minister General Prayut Chan O-cha were at low
level, The hypothesis testing reveal that the samples with difference of sex, faculty of study and
birth of place had no difference level of the opinion. Meanwhile knowledge of Thai Politics had
no relationship with their opinion.
Keywords : Transformational Leadership Prime Minister General Prayut Chan O-Cha

บทนา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นทฤษฎีหนึ่ง โดยมี Burns (1978) และ Bass (1985) เป็นนักวิชาการที่
สาคัญในทฤษฎีนี้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ไปสู่ความเป็นผู้นามีวิสัยทัศน์ และ
มีการสร้างพลังอานาจและพลังจูงใจและกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้นา ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็น
ทฤษฎีแรกๆ ที่กล่าวถึงจริยธรรมของผู้นาและการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ต้องนาผู้อื่นไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า ทั้ง
ผู้นาและผู้ตามพยายามสนใจในเรื่องผลประโยชน์ของผู้อื่น ของกลุ่มขององค์การ มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง
และเน้นแรงจูงใจภายในมากกว่าภายนอก และเน้นเพิ่มพลังอานาจในผู้อื่น
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์การมีการสร้างความผูกพันต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์การ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
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เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้นาที่มีต่อผู้ตาม แต่อิทธิพลนั้นเป็นการให้อานาจแก่ผู้ตามให้สามารถกลายเป็นผู้นาและ
ร่วมในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่
เป็นองค์รวมและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการของผู้นาในระดับต่างๆในหน่วยย่อยขององค์การ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้
ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความคาดหวัง มีการพัฒนาความสามารถของผู้ตามไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้นทาให้ตระหนักในภารกิจของกลุ่มและองค์การ มีการจูงใจผู้ตามให้มองเกินกว่า
ความสนใจประโยชน์ส่วนตนไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ และสังคม
การนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ : แนวทางสาหรับผู้นา
Yukl (2010) เสนอว่ามีสิ่งที่ยังต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอีกมาก แต่สาหรับ
ผู้นาที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามและเพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นในตนเองของพวกเขา รวมถึงเพิ่มความ
ผูกพันต่อภารกิจขององค์การ มีแนวทางที่สามารถนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้สาหรับผู้นาที่อยู่บน
พื้นฐานของทฤษฎีและข้อค้นพบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและที่ดึงดูดใจ ผู้นาอาจเสริมวิสัยทัศน์ที่มีอยู่เดิมให้มีความเข้มแข็งมาก
ขึ้นหรือสร้างความมุ่งมั่นให้วิสัยทัศน์ใหม่ มีการแสดงที่ชัดเจนว่า องค์การจะดาเนินไปสู่เป้าหมายใด หรือองค์การใน
อนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะให้ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การและทราบว่ า
งานใดมีความสาคัญ วิสัยทัศน์ให้ความสาคัญแก่งานและเกิดการตระหนักถึง คุณค่าในตัวเองและสนับสนุนให้มี
เป้าหมายร่วมกันและวิสัยทัศน์เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือกระทาการตัดสินใจของสมาชิกแต่ละคนที่อยู่ภายใน
องค์การ ความสาเร็จของวิสัยทัศน์ขึ้นอยู่กับว่าจะสื่อสารได้ดีเพี ยงใด ผู้นาควรสื่อสารวิสัยทัศน์บ่อยๆ ด้วยวิธีที่
หลากหลาย การประชุมที่ชี้แจงวิสัยทัศน์และตอบคาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
2. อธิบายถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะทาให้วิสัยทัศน์บรรลุ ผู้นาจะต้องทาให้ผู้ใต้บัง คับบัญ ชาเชื่อ ว่ า
วิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้ ต้องทาให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือในการทา
ให้วิสัยทัศน์เป็นจริง หรือเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ไม่ยาก ถ้าหากกลยุทธ์ที่ใช้มีความเกี่ยวข้องกับค่านิยมของสมาชิกใน
องค์การ การมีหัวข้อที่หลากหลายจะช่วยให้สมาชิกใน
องค์การเข้าใจประเด็นและปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้นในวิสัยทัศน์ควรมีหัวข้อที่ครอบคลุมประเด็นสาคัญและไม่ควรมาก
เกินไปจนทาให้เกิดความสับสนและสิ้นเปลืองเวลาของสมาชิกโดยไม่จาเป็น ผู้นาไม่จาเป็นต้องนาเสนอแผนงาน
และขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติและผู้นาไม่ควรแสดงออกว่ามีความสามารถทุกเรื่องว่าต้องทาอย่างไร แต่ควร
ให้ข้อมูลกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าพวกเขามีบทบาทหน้าที่ว่าต้องทาอะไรและทาอย่างไร
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3. การแสดงความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดี ผู้ใต้บัง คับบัญ ชาจะไม่ศรัทธาในวิสัยทัศน์ถ้าผู้นาไม่
แสดงความเชื่อมั่นในตนเอง ว่ามีความสาคัญมากที่จะควรมองในแง่ที่ดีว่ากลุ่มสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ โดยเฉพาะ
เมื่อพบกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากความผิดพลาด ความมั่นใจและการมองโลกในแง่ดีของผู้นาจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้อื่น สิ่งที่ดีที่สุด คือ ควรจะเน้นว่าได้บรรลุในเรื่องใดบ้างแล้วและผู้นาควรเน้นเรื่องการมองโลกในแง่ดีมากกว่าที่จะ
มองอุปสรรคหรือปัญาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความมั่นใจของผู้นาอาจจะแสดงออกได้ทั้งคาพูดและการกระทา
4. การแสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้ใ ต้บังคับบัญชา ผลกระทบด้านแรงจูง ใจที่มาจากวิสัยทัศน์ที่เกิด กับ
ผู้ใต้บัง คับบัญชานั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความมั่นใจต่อความสามารถของตนเองที่ จะบรรลุวิสัยทัศน์มากน้อย
เพียงใดเมื่อสมาชิกในทีมขาดความมั่นใจในตัวเอง ผู้นาควรเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาให้คิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะ
ปัญหาและบรรลุผลสาเร็จได้อย่างไร ถ้าพวกเขาไม่เคยประสบความสาเร็จมาก่อน ผู้นาก็ต้องใช้การเปรียบเทียบ
สถาน-การณ์ในปัจจุบันของทีมกับทีมอื่น หรือองค์การที่ใกล้เคียงกัน
5. ใช้การกระทาเชิงสัญลักษณ์เพื่อเน้นย้าค่านิยมหลักที่สาคัญ วิสัยทัศน์จะได้รับการเสริมให้แข็งแกร่ง
ได้ โดยพฤติกรรมของภาวะผู้นาที่ส่งเสริมและมีความสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ การคานึง ถึงวัตถุประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์นั้น แสดงออกให้เห็นได้โดยวิธีการใช้เวลาของผู้นา โดยการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร โดยคาถามที่
ผู้นาถาม และดูจากพฤติกรรมการให้รางวัล การแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาเชิงสัญ ลักษณ์ เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิผล
ภาวะผู้นาทางการเมือง (Political Leadership)
สังคมทุกสังคมล้วนแต่ต้องมีผู้นา เพราะผู้นาคือผู้ที่คอยกากับควบคุมและบังคับบัญชากลุ่มคนหรือสังคมให้
ปฏิบัติ ตลอดจนองค์การให้ดาเนินไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายของ
สังคมแต่ละสังคมอาจจะแตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ ความสุขและสมหวังในชีวิต รวมทั้ง ความ
ปลอดภัยหรือความสุข (Happiness) เพียงแต่สังคมการเมืองมีลักษณะที่พิเศษมากกว่าสังคมประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้
ภาวะผู้นาทางการเมืองจึงมีความสลับซับซ้อนมากมาย บุคลิกภาพของผู้นาทางการเมืองจึงมีลักษณะบูรณาการ
(Integrative Characteristics) เพราะผู้นาทางการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับอานาจและผลประโยชน์ (Power and
Interest) อานาจและผลประโยชน์ ดังกล่าวนี้ เป็นสาเหตุ สาคัญ ท าให้ ผู้นาทางการเมืองมีคุ ณ ลัก ษณะที่ พิ เ ศษ
มากกว่าผู้นาประเภทอื่นในสังคม
อย่างไรก็ดี คาว่าผู้นาทางการเมือง (Political Leader) และภาวะผู้นาทางการเมือง (Political Leadership) มีความแตกต่างกัน คือ ผู้นาทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเป็นนักการเมือง
เช่นหัวหน้าพรรคการเมือง หัวหน้ากลุ่มการเมือง โดยเฉพาะการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนคาว่า ภาวะผู้นา
ทางการเมือง หมายถึง คุณสมบัติ บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมของนักการเมือง
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คาว่า ภาวะผู้นาทางการเมือง หมายถึง ภาวการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติในทางการเมืองขอนักการเมือง
ภาวการณ์ (Situation)ดังกล่าว ได้แก่ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอานาจ (Power) และผลประโยชน์
(Interest) รวมทั้งกระบวนการในการได้ มาซึ่งอานาจและผลประโยชน์ในทางการเมืองด้วย ซึ่งภาวะผู้นานั้นต้อง
ประกอบด้วย ผู้นา ผู้ตาม องค์กร และ สถานการณ์
คุณสมบัติของผู้นาทางการเมือง (Characteristics of Political Leader)
ผู้นาทางการเมือง ต้องมีภาวะผู้นาหรือคุณสมบัติของผู้นาที่สาคัญ ประกอบด้วย
1) ความรู้ (Knowledge) คือ เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างดี และมี
ความพร้อมที่จะบริหารกิจการของบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง
2) ความสามารถ (Capacity) คือ ศักยภาพในการแสดงออกทางการเมืองอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์
รวมทั้งการสื่อสารทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีคุณธรรม (Morality) คือ มีความประพฤติที่ดีงามในทางการเมืองและไม่มีเจตนาในการทาทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
4) มีระเบียบวินัย (Discipline) คือ การมีมารยาทในการแสดงออกทางการเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในทางการเมือง เช่นมีความตรงต่อเวลา สุภาพอ่อนโยน เป็นต้น
5) มีจิตอาสา (Public Spirit) คือการมีจิตใจที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเอาใจใส่ในปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐาน
ประเภทของผู้นาทางการเมือง (Kinds of Political Leader)
มีการแบ่งประเภทของผู้นาทางการเมืองได้เป็น 5 ประเภท คือ
1) ผู้นาแบบมีจินตนาการ คือ ผู้นาที่คิดเป็นทาเป็น มีการนาความคิดหรือนโยบายไปเป็นแผนงานสู่การลง
มือปฏิบัติ
2) ผู้นาแบบมองการณ์ไกล คือผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนในการทางานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้งาน
สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3) ผู้นาที่มีความยืดหยุ่น คือผู้นาที่รู้จักปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4) ผู้นาแบบมีความสามารถรอบตัว คือ ผู้นาที่อ่านคนออกและดูคนเป็น รวมทั้งสามารถใช้คนให้ทางาน
ตามความถนัด ไม่เล่นพรรคเล่นพวก แต่เลือกคนทางานตามความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
5) ผู้นาที่รู้จักกาลเทศะ คือ ผู้นาที่รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง
เวลาไหนควรทาอะไร และไม่ทาอะไรตามใจชอบ โดยเฉพาะการเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้นาอย่างแท้จริง
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ดังนั้นบุคคลที่ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีความสาคัญต่อการบริหารประเทศ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับอานาจที่ประชาชนมอบให้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน แต่อย่างไร
ก็ตาม ในการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยไม่มีเสถียรภาพในการบริหารงานราชการ
บ้านเมือง
โดยการเมืองไทยนับตั้งแต่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 หลัง มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่นาโดยคณะราษฎร ประเทศไทยได้มีนายกรัฐมนตรีมา
ทั้งหมด 29 คนซึ่งมีทั้งนายกรัฐมนตรีที่เป็นทหารและพลเรือน โดยนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น มักจะอยู่ไม่ครบวาระ (4 ปี) เพราะความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ทาให้นายกรัฐมนตรีต้อง
ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ลาออกจากตาแหน่ง และมีการรัฐประหารโดยทหารอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งหลังจากการก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ก็ทาให้ประเทศไทยประสบกับปัญ หา
ทางการเมือง คือ ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาลและมีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองอยู่อย่างประจา จนทาให้
ประเทศไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
จนกระทั่งเมื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศ
ไทย ก็ได้ทาตามนโยบายที่หาเสียง คือ นโยบายรับจานาข้าว,นโยบายสร้างรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตาม การที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีความพยายามในการออกกฎหมายทาให้กลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามมีความไม่
พอใจรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่รัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรถึงแม้ว่า
จะมีกลุ่มผู้ต่อต้านที่ออกมาเคลื่อนไหวขับไล่ แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ออกมา
เคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเช่นกัน จนทาให้เป็นปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อนานนับปี
จนกระทั่งเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อมากว่า 2 ปี ทาให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาผู้
บัญชาการทหารบกใน
เวลานั้น ได้ก่อการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และประกาศกฎอัยการศึกบังคับใช้ทั่วประเทศ
หลังจากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2557เป็นต้นมา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ต่ อ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ งไทยของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์กับความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน
1.1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน
1.2. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน
1.3. นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาในแต่ ล ะคณะต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ งไทยของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ภูมิลาเนา
3. คณะที่ศึกษา
ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิง ปริมาณ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล คือ การเก็บ
แบบสอบถาม มีการหาความเที่ยงตรง (Validity) การนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนาไปปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้นและนามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อดาเนินการในขั้น
ต่อไป โดยนาแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) และผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบกับนิสิต
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 30 คน โดยใช้สูตรของ Cronbach
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE - WAY ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยมีค่านัยทางสถิติที่ระดับ .05
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ คือ นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ณ ปีการศึกษา 2560 จานวน 6,957 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจานวน 379 คน
ซึ่ง ได้มาจากวิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane จากนั้นทาการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามสั ด ส่ ว นขนาดของกลุ่ ม ประชากรโดยจ าแนกจากคณะที่
ศึกษา
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้หลักการคานวณของ Yaname (1967 : 886) ดังสูตร
n=
โดย

N
N
1 + Ne2

n = จานวนของขนาดตัวอย่าง
N = จานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

182

แทนค่า
n=

6,957
1 + 6,957 (0.05)2
6,957

n=

1 + 17.3925

n = 378.252
ดังนั้นตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 379 คน
ขั้นตอนที่ 1 หาจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษา จากนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงจานวนประชากรและจานวนตัวอย่าง โดยจาแนกตามสายที่เรียน
นิสิต
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
1. นิสิตสายวิทยาศาสตร์
3,722
203
2. นิสิตสายสังคมศาสตร์
3,235
176
รวม
6,957
379
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เมื่อผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัว อย่าง
ของนิสิตชั้นปีที่ 4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นที่ที่ 4 แล้ว ก็ทาการสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนที่กาหนดไว้
ข้างต้น โดยไม่มีการทดแทน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ
ภูมิลาเนา และ คณะที่ศึกษา
ส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความรู้ ปัจด้านการเมืองทางการเมืองไทยโดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การ
สร้างแบบสอบถามเป็นมาตรวัด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับความรู้ทางการเมือง
ระดับคะแนน
มาก
1
น้อย
0
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เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งมาตราส่วนออกเป็น 2 ระดั บ ซึ่งมี
เกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด =
1 - 0 = 0.55
จานวนชั้น
2
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี้
ระดับความรู้ทางการเมือง
ระดับคะแนน
รู้น้อย
0.00 - 0.50
รู้มาก
0.51 - 1.00
ส่วนที่สาม เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้นาของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง
เห็นด้วย
3 หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งมาตราส่วนออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งมี
เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด = 5 – 1 = 1.33
จานวนชั้น
3
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ระดับคะแนน
สูง
3.67 - 5.00
ปานกลาง
2.34 - 3.66
ต่า
1.00 - 2.33
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 เท่ากับระดับต่า หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับต่า
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คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.66 เท่ากับระดับปานกลาง หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.67 - 5.00 เท่ากับระดับสูง หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในระดับสูง
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลการวิจัยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า เป็นเพศหญิงมีจานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 และเป็นเพศชายมี
จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1
2. ภูมิลาเนา ผลการศึกษาพบว่า มีภูมิลาเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครจานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8
และมีภูมิลาเนาอยู่ที่ต่างจังหวัดจานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2
3. คณะที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่ศึกษาอยู่คณะสายวิทยาศาสตร์ มีจานวน 203 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.6 และนิสิตที่ศึกษาอยู่คณะสายสังคมศาสตร์มีจานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4
4. ระดับความรู้ทางการเมืองของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ความรู้ทั่วไปทางการ
เมืองไทยของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในเกณฑ์มาก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย มาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2470
เป็นคาถามที่นิสิตตอบถูกและตอบผิดใกล้เคียงกันมาก โดยมีนิสิตที่ตอบถูกร้อยละ 50.1 ตอบผิดร้อยละ 49.9 แต่
คาตอบที่ถูกต้อง คือ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475
4.2. ประเทศไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใช้ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มี
นิสิตที่ตอบถูกร้อยละ 95.3 ตอบผิดร้อยละ 4.7
4.3. ปัจจุบันประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการทหาร มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 65.7 ตอบผิดร้อยละ
34.3 ซึ่ง ประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการทหารมาตั้ง แต่หลั ง การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มาจนถึงปัจจุบัน
4.4. ประเทศไทยเกิดการรัฐประหารทั้งหมด 13 ครั้ง มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 68.9 ตอบผิดร้อยละ 31.1
4.5. การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยโดยประชาชนไทยจานวนมากเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 78.9 ตอบผิดร้อยละ 21.1
4.6. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหาร มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 95.3
ตอบผิดร้อยละ 4.7
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4.7. ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีทั้งหมด 30 คน มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 58.6 ตอบผิดร้อยละ 41.4 แต่
คาตอบที่ถูกต้อง คือ มีนายกรัฐมนตรีทั้งหมด 29 คน (ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ.2562)
4.8. นายกรัฐมนตรีไทยที่เป็นผู้หญิงมีเพียงคนเดียว คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นข้อที่มีนิสิตตอบ
ถูกมากที่สุดถึงร้อยละ 97.1 และตอบผิดเพียงร้อยละ 2.9 ซึ่งนับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยก็ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งก่อนการเลือกตั้ง
ในปี พ.ศ.2554 ทางพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการเสนอชื่ อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อ
การเลือกตั้งในครั้งนั้นสิ้นสุดลง พรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะ จนทาให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
4.9. ดร.ทักษิณ ชินวัตร คือ นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพียงคนเดียวที่ดารงตาแหน่งจนครบวาระ
(4 ปี) มีนิสิตตอบถูกร้อยละ 58.6 ตอบผิดร้อยละ 41.4
4.10. จอมพล ป. พิบูลสงคราม คือ นายกรัฐมนตรีที่ดารงตาแหน่งยาวนานที่สุดของประเทศไทย มีนิสิต
ตอบถูกร้อยละ 85.8 ตอบผิดร้อยละ 14.2
5. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ต่า โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.33 และเมื่อมีการพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว จะพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นาที่ทางานได้มากกว่าที่ประชาชนคาดหวังตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.93
อยู่ในระดับต่า จึงสรุปได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นาที่ไ ม่สามารถทางานได้มากกว่าที่ประชาชน
คาดหวังตลอด 4 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้ว ในข้อคาถามที่ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาสามารถบริหารจัดการ
คณะรัฐมนตรีของตนได้และทาให้การบริหารประเทศประสบผลสาเร็จนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.01 อยู่ในระดับต่า จึง
สรุปได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถบริหารจัดการคณะรัฐมนตรีของตนได้และทาให้การบริหาร
ประเทศไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร และ ในคาถามที่ว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นาที่มีความคิดแบบ
ก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.04 จึงสรุปได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นาที่ไม่มีความคิดแบบก้าวหน้า ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีจานวน 2 ข้อ คือ 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นาที่มีการทางานเชิงรุกมากกว่าเชิง
รับ และ 2. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นาที่มีการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 2.63 อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ในข้อคาถามที่ว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นผู้นา
ที่เน้นการเปลี่ยนแปลง และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นาที่มีการสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญ ชา
ก็มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 2.58 อยู่ในระดับปานกลาง
การอภิปรายผลการวิจัย
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ผลการวิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับต่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประเด็นดังต่อไปนี้
1. ประเด็นทางการเมือง เนื่องจากการทารัฐประหารของกองทัพ ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนบางส่วน
ในสังคมไทยโดยรวมไปถึงกลุ่มนิสิตบางส่วนด้วย ทาให้หลังการทารัฐประหารแล้ว ได้มีกลุ่มประชาชนออกมาแสดง
สัญลักษณ์ในเชิงไม่พอใจต่อการทารัฐประหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. ประเด็นทางด้านบุ ค ลิก ภาพ เนื่องจากพลเอกประยุ ทธ์ จันทร์โอชา ได้รับราชการทหารมาตลอด
ระยะเวลาการทางาน ทาให้มีการนาบุคลิกภาพที่เป็นทหารมาใช้ในการบริหารประเทศ แม้ว่าพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา จะมีความที่เด็ดขาด มีความตั้งใจแต่จากการพูดจาในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน มีหลายครั้ง
ที่พูดจาไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการพูดให้ความหวังกับประชาชนแบบลมๆ แล้งๆ ทาให้กลุ่มนิสิตไม่มีความพึง
พอใจในบุคลิกภาพของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่าที่ควร
3. ความสามารถในการบริหารประเทศ แม้ในช่วงแรกของการเข้ามาบริหารประเทศ จะไม่มีการชุมนุม
ประท้วงจากกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ แต่การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ไม่สามารถทาได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ ทา
ให้กลุ่มนิสิตเกิดความไม่พอใจในการบริหารประเทศ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงผลความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ปัจจัยด้านเพศ)
เพศ
จานวน
S.D.
t
P
x
1. ชาย
133
2.36
.91
0.000
.386
2. หญิง
246
2.31
.72
ผลการทดสอบสมมติฐาน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาแตกต่างกัน พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี เ พศ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงผลความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ปัจจัยด้านภูมิลาเนา)
ภูมิลาเนา
จานวน
S.D.
t
P
x
1. กรุงเทพมหานคร
204
2.33
.82
0.026
.384
2. ต่างจังหวัด
175
2.33
.76
ผลการทดสอบสมมติฐาน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีภูมิลาเนาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน พบว่านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ มี
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ภูมิลาเนาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่แตกต่างกัน
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 4 : ตารางแสดงผลความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ปัจจัยด้านคณะที่ศึกษา)
คณะที่ศึกษา
จานวน
S.D.
t
P
x
1. สายวิทยาศาสตร์
203
2.39
.83
1.282
.409
2. สายสังคมศาสตร์
176
2.25
.74
ผลการทดสอบสมมติฐาน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ศึกษาในแต่ละคณะมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแตกต่างกัน พบว่านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาใน
แต่ละคณะมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่แตกต่างกันจึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปร
r
P
ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตชั้นปีที่ 4
-0.020
0.419
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ในด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยไม่มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังนั้น จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
P
เป็นไปตาม
ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน
สมมติฐาน
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1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1. เพศ
1.2. ภูมิลาเนา
1.3. คณะที่ศึกษา
2. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการ
เมืองไทย

.386
.384
.409
.419

จากผลการทดสอบสมมติฐานนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา โดยผู้วิจัยได้มีการตั้งสมมติฐานหลักทั้งหมด 2 สมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่มีเ พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 1.2 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีภูมิลาเนาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 1.3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาในแต่ละคณะต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 จะเห็นว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะมี เพศ ภูมิลาเนา และ
คณะต่างกัน ล้วนแล้วแต่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความคิดเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองไทย
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่สัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
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จากการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็ นของนิ สิต ชั้น ปี ที่ 4 มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่าอยู่ในระดับต่าผู้ศึกษาวิจัยใคร่ขอเสนอความคิดเห็นดังต่อไปนี้
1. การทางานได้มากกว่าที่ประชาชนคาดหวังตลอด 4 ปีที่บริหารประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ควรมีความตั้งใจและจริงจังในการบริหารประเทศให้มากกว่านี้
2. ความสามารถบริหารจัดการคณะรัฐมนตรีของตนได้และทาให้การบริหารประเทศประสบผลสาเร็จ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรพัฒนาความรู้ในการบริหารองค์กรและควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารประเทศ
ของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยหรืออดีตผู้นาของประเทศต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
3. การมีความคิดแบบก้าวหน้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรมีการพัฒนาความคิดให้มีความก้าวหน้า
และให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน
4. มีความสามารถในการพิ จารณาปัจ จั ยภายนอกที่ มีต่ อรั ฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรมี
ความสามารถในการพิจารณาปัจจัยภายนอกที่มีต่อรัฐบาลให้มากกว่านี้ เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่าง เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความนิยมของรัฐบาล
5. การสื่อสารข้อมูลภายในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรมีการสื่อสารข้อมู ลภายในรัฐบาลให้มี
ความชัดเจนมากกว่านี้เพื่อที่การทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้เป็นไปตามที่ต้องการได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเก็บข้อมูลจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4
2. ควรมีการเก็บข้อมูลให้ ครอบคลุมมหาวิ ทยาลั ยต่ างๆ ในประเทศไทย ทั้ง ในกรุง เทพมหานครและ
ต่างจังหวัด เพื่อนามาเปรียบเทียบและหาข้อสรุปให้กว้างขวางมากขึ้น
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การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของแอปพลิเคชันจอยลดา ในการสื่อสารการตลาดที่เอื้อต่อนักเขียนนิยาย
The Utilization of Properties Equipped in Joylada Application
to Facilitate Marketing Communication of Fiction Writers
พรรณพร คงสบาย1 และ อาจารย์ ดร.สุธี เผ่าบุญมี2
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2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงคุณสมบัติของแอปพลิเคชันนิยายแช็ตจอยลดาที่เป็นประโยชน์ต่อนักเขียน
นิยายในการทาการสื่อสารการตลาด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) ทีมงานแอปพลิเคชันจอยลดาจานวน 2 ท่าน และนักเขียนจอยลดาอีก 3 ท่าน ซึ่ง
เป็นนักเขียนที่มีผลงานได้รับความนิยมตลอดกาลในอันดับที่ 1-3 จากการจัดอันดับบน แอปพลิเคชันจอยลดา
จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการอภิปรายผลการศึกษาจากการสรุปผลข้อมู ลที่ไ ด้กาหนดไว้ช่วงระหว่างเดือนมกราคม มีนาคม 2562 เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ผลการศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ประเด็ น ส าคั ญ ที่ 1.ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ข องคุ ณ สมบั ติ ใ น
แอปพลิเคชันจอยลดาเพื่อการสื่อสารการตลาด ประเด็นสาคัญที่ 2.ด้านการสื่อสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอ
ยลดา ภายใต้การวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่กาหนด ได้ผลดังนี้ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้าน
ประโยชน์ของคุณสมบัติบนแอปพลิเคชันจอยลดา พบว่าฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการแต่งเรื่องกับรูปแบบของแอปพลิเค
ชันในรูปแบบนิยายแช็ต มีส่วนเอื้อประโยชน์ต่ อการสื่อสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา เป็นอย่างมาก
ส่วนฟังก์ชันการกาหนดเหรียญและแคนดี้นั้น ไม่ได้ถูกใช้จากนักเขียนเลย อีกทั้งยังถูกมองว่าฟังก์ชันนี้เป็นตัวปิดกั้น
การเข้าถึงผลงานอีกด้วย ในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์หลักของ แอปพลิเคชันจอยลดานั้น พบว่ามีส่วนช่วยส่งเสริม
ด้านการสื่อสารการตลาดของนักเขียน ซึ่งทาให้ผลงานเป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นสื่อที่มาจาก
ทางจอยลดาโดยตรง อีกทั้งมีผู้ติดตามอยู่แล้วทาให้สามารถกระจายข้อมูลได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนั้นการโปรโมทด้วยตัวเองของนักเขียนหรือการแชร์จากคนอ่านที่ชื่นชอบผลงาน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ของการส่งเสริมการสื่อสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา ซึ่งมีส่วนช่วยทาให้ผลงานเป็นที่รู้จักออกไปในวง
กว้างอย่างมาก
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ด้านการสื่อสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา ภายใต้การวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่ก าหนด
พบว่า แฮชแท็กเป็นเครื่องมือสาคัญต่อการทาการสื่อสารการตลาดนิยายแช็ตจอยลดาเป็นอย่างมาก เสมือนเป็น
ศูนย์รวมการเผยแพร่ข้อมูลของนิยาย ซึ่งสามารถวัดความนิยม กระแสตอบรับ คอมเมนต์ และการพูดคุยต่างๆ
ผ่านทางแฮชแท็กได้อีกด้วย ซึ่งหากผลงานใดได้ติดเทรนด์ความนิยมบนทวิตเตอร์ ก็จะยิ่งส่งผลต่อการสร้างการรับรู้
และโปรโมทผลงานของนักเขียน นอกจากนี้นักเขียนยัง ใช้สื่อโซเชียลทวิต เตอร์ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับคนอ่านและเพื่อเป็นการนาเสนอคอนเทนต์ของตนเองอีกด้วย
คาสาคัญ : นิยายแช็ต คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน จอยลดา การสื่ อสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา
แฮชแท็ก
Abstract
The main objective of this study was to investigate application properties of Joylada, a
chat fiction app in the hope that the data would be beneficial for fiction writers in marketing
communication. Data have been collected through qualitative research using in-depth interviews
with 2 Joylada application employees and top 3 most famous writers from Joylada application.
Afterward, the researcher then discussed the results from a summary of a dataset during the
period from January to March 2019 (3 months in total).
According to results from in- depth interviews, the first main point is 1. The utilization of
properties of Joylada application to facilitate marketing communication and the second point is
2. Marketing communication of Joylada fiction writers under theoretical and conceptual analysis.
With regard to in-depth interview on the first main point in the area of the utilization of properties
of Joylada application of Joylada, the results revealed that Joylada fiction writers have gained a
lot of benefits from properties related to story writing and chat fiction app. On the other hand,
function about the determination of coins and candy has never been used by writers. Additionally,
it has been seen as obstacles to access their work. Regarding the main social media of Joylada
application, the results found that the social media has contributed in supporting the marketing
communication of writers which makes them become more popular and trustworthy because the
media has come directly from Joylada application. Moreover, Joylada already has followers so
that the information can be distributed directly to the target group. Besides, self- promotion by
the writers or content sharing by readers who enjoy their work is considered as one of marketing
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communication techniques that made a significant contribution to the success of Joylada’s
writers.
As regards the use of marketing communication tools by Joylada fiction writers under
theoretical and conceptual analysis, the results revealed that hashtag is an important and
effective marketing tool to promote Joylada’s fictions. Moreover, hashtag has been seen as the
center for reviews and dissemination of fictions which can measure not only popularity of the
application but also reader's feedback, comments, and discussions. And if some works of Joylada
writers were ranked at the top Twitter trends, it can also impact awareness and writer's profile.
Furthermore, writers also use Twitter to build relationships with readers and to provide relevant
content to their audience consistently.
Keywords: Chat fiction app, Application Performance of Joylada, The use of marketing
communication tools by Joylada fiction writers, Hashtag

บทนา
ค่านิยมของสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย พฤติกรรมและความนิยมของคนก็เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อสัง คมไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่ง พิมพ์ที่ไม่สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตได้
ทยอยปิดตัวลง จากปีพ.ศ. 2558-2560 ได้แก่ เปรียว Candy , Volume , Image , Cosmopolitan , บางกอก
รายสัปดาห์ , Seventeen , สกุลไทย , Who , I Like , หนังสือพิมพ์บ้านเมือง , พลอยแกมเพชร Marie Claire ,
Men’s Health , ครัว , เนชั่นสุดสัปดาห์ , Go Genius , FILMAX , ขวัญเรือน , ดิฉัน , Madame Figaro , คู่สร้าง
คู่สม เป็นต้น (สานักข่าวไทย, 2560) และมีแนวโน้มที่จะปิดตัวลงอีกหลายสานักพิมพ์ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาเสพข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์จาพวกสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอล หรือ อีบุ๊กกันมากขึ้น โดย
กลุ่มที่ทารายได้มากที่สุดเป็นนิยายถึง 60% (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2562) และผู้บริโภคเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากผู้รับสารไปเป็นผู้ส่งสารมากขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตรอบๆตัวสร้างพื้นที่เพื่อนาเสนอเนื้อหา
ของตัวเอง(User-generated Content) ต่างจากสมัยก่อนผู้ประพันธ์ต้องพิมพ์ต้นฉบับส่ง ตรงให้กับสานักพิมพ์
เท่านั้น ปัจจุบันมีพื้นที่สาหรับเผยแพร่ผลงานเขียนมากยิ่งขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อการแต่ง -อ่านนิยาย
ซึ่ง รองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟน (smartphone) ทาให้สะดวกต่อการใช้ง านมากยิ่ง ขึ้น เป็นทางเลือกให้กับ
นักเขียนยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

194

อย่างไรก็ตาม มีอีกหนึ่งรูปแบบของพื้นที่ สาหรับการเผยแพร่นิยายที่แตกต่างไปจากสื่อรูปแบบเดิมๆ เป็น
แพลตฟอร์ม (Platform) ที่กาลังได้รับความนิยมอย่างมาก มียอดดาวน์โหลดเพื่อการใช้งานกว่า 100,000 ครั้ง มี
จานวนผู้เข้าใช้กว่า 2 ล้านคนต่อเดือน หรือกว่า 5 แสนคนต่อวัน และมียอดคลิกใช้งานสูงสุดถึง 1,000 ล้านครั้งต่อ
วันมาแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ แอปพลิเคชันอ่านนิยายแช็ต “จอยลดา” มีนักเขียนสร้างสรรค์
ผลงานอยู่ที่ 4.5 แสนคน นับว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เป็นแอปพลิเคชันสาหรับนักอ่านบนแพลตฟอร์มอีบุ๊ก ผลิต
และพัฒนาโดยบริษัท OokBee เปิดตัวครั้งแรกวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีลักษณะของนิยายในรูแปบบของการ
เล่าเรื่องผ่านโปรแกรมแช็ตเชิงบทสนทนาของตัวละคร สามารถดาวน์โหลดใช้ง านได้ฟรีบนสมาร์ตโฟน ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios) และแอนดรอยด์ (Android)
โดยจุดแข็งของจอยลดาที่มีจานวนคนใช้ง านต่อวันค่อนข้างสูง ทาให้ สามารถขายพื้นที่โฆษณาบนแอป
พลิเคชันได้ ทั้งเป็นแบนเนอร์แทรกช่วงเริ่มต้นแต่ละบทของนิยายคิดเป็นสัดส่วน 90% และเป็นแบบโฆษณาแฝง
(tie-in) เข้าไปในเนื้อเรื่องโดยตรง คิดเป็น 10% ทาให้นักเขียนนอกจากได้สร้างสรรค์ผลงานแล้ว ยังมีรายได้จาก
แอปพลิเคชันอีกด้วย
จากเหตุผลและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้ประโยชน์ จากคุณสมบัติ
ของแอปพลิเคชันจอยลดาในการสื่อสารการตลาด ที่เอื้อต่อนักเขียนนิยายว่า คุณสมบัติต่างๆของแอปพลิเคชันจอ
ยลดานั้นเอื้อประโยชน์ให้นักเขียนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ ด และทาการสื่อสารการตลาด
เกี่ยวกับผลงานของตนเองมากน้อยเพียงใดอย่างไร ทั้งนี้เพื่อนามาซึ่งความนิยมจากผู้อ่าน หากการสื่อสารดัง กล่าว
ของนักเขียนประสบความสาเร็จ ย่อมนามาซึ่งค่าตอบแทนที่นักเขียนจะได้รับจากทางแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังเป็น
แนวทางสาหรับนักเขียนรุ่นใหม่ นาไปประยุกต์ใช้กับผลงานของตัวเองให้ประสบความสาเร็จ และเป็นข้อมูลให้แอป
พลิเคชันนาไปพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของแอปพลิเคชันจอยลดาในการสื่อสารการตลาดที่เอื้อ ต่อ
นักเขียนนิยาย
กรอบแนวความคิดที่ใช้ในงานวิจัย
1. แนวคิดการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
2. แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
3. แนวคิด และทฤษฏี Paid - Owned - Earned Media (POE)
4. แนวคิดผู้ใช้เป็นผู้ผลิตสื่อ (User Generated Content)
5. แนวคิดการสื่อสารด้วยวิธีปากต่อปากออนไลน์ (E-Word of mouth Communication)
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6. แนวคิดเกี่ยวกับนิยาย
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ทีมงาน
แอปพลิเคชันจอยลดาจานวน 2 ท่าน และนักเขียนจากแอปพลิเคชันจอยลดาจานวน 3 ท่าน มีเกณฑ์การพิจารณา
ผู้ให้ข้อมูลหลักในส่วนของนักเขียนดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก จะต้ องเป็นนัก เขียนนิย ายที่มี ผลงานการนาเสนอบนแอปพลิ เ คชัน จอยลดามาเป็ น
ระยะเวลามากกว่า 5 เดือนขึ้นไป มีความถี่ในการอัพเดทเนื้อ เรื่องไม่ไน้อยกว่า 1 ตอนใน 1 สัปดาห์ และใช้แอป
พลิเคชันไม่น้อยกว่า 4 วันใน 1 สัปดาห์
2. ผู้ให้ข้อมูลหลักมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อย 1 ช่องทางในการสื่อสารกับคนอ่าน และมีผู้ติดตาม
มากกว่า 3,000 คนขึ้นไป
3. ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักเขียนที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ความนิยมตลอดกาล โดยที่มีผลงานติดอันดับความนิยม
ตลอดกาล 1 ใน 10 จากการจัดอันดับของแอปพลิเคชัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ใช้ ค าถามในลั ก ษณะแบบปลายเปิ ด (Open–Ended
Question) มีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้เตรียม
แนวคาถามไว้แล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถมีคาถามอื่นเพิ่มเติมในระหว่างสัมภาษณ์ได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้การสัมภาษณ์เชิง ลึก และถอดเทปบันทึกเสียงในส่วนของการ
สัมภาษณ์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านการสื่อสารการตลาดระหว่างนักเขียนนิยายทั้ง 3 ท่านกับข้อมูล
จากทางแอปพลิเคชัน โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปคุณสมบัติในแอปพลิเคชันจอยลดาที่เอื้อประโยชน์ของต่อ
การทาการสื่อสารการตลาดสาหรับนักเขียนนิยาย
ผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ 2 ประเด็น ดังนี้
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1.คุณสมบัติของแอปพลิเคชันจอยลดาที่เอื้อต่อการสื่อสารการตลาด
1.1 คุณสมบัติต่างๆในแอปพลิเคชันจอยลดาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นักเขียน
นิยายแช็ตจอยลดาทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ดังต่อไปนี้
• ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูล มีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันในการใช้ฟังก์ชันด้านการสร้างสรรค์ต่างๆ ที่แอปพลิเคชันจอยลดามีให้ ได้แก่ Jwitter, Joystagram, Joybook, Youtube, การไม่ได้รับสาย,
การไม่มีการตอบรับ, การโทร เหล่านี้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นปกติ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจาวัน
จริงๆ ทาให้เมื่อใส่ลงในงานเขียนแล้วทาให้ผลงาน เกิดความสมจริงมากขึ้น มีส่วนทาให้คนอ่านรู้สึกอินกับเนื้อเรื่อง
และตัวละครได้ง่าย ถ้าหากเป็นฟังก์ชันที่เป็นติดเหรียญติดแคนดี้ จะไม่ถูกใช้เลย เนื่องจากการมีเงื่อนไขด้านการ
อ่าน เป็นสิ่งที่ปิดกั้นคนอ่านกับสิ่งที่นักเขี ยนต้องการจะถ่ายทอด ทาให้ความอยากอ่านลดลง และหันหลังให้กับ
ผลงานเรื่องนั้นๆ
• ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันมีที่ให้กับนักเขียนด้านการสร้างสรรค์ผลงานนั้น มีส่วนช่วยนักเขียนในการทา
การสื่อสารการตลาด เนื่องจากฟังกัชันเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้งานเขียนมีความสมจริ งมากยิ่งขึ้น ทาให้คน
อ่านเกิดความชื่นชอบจนนาไปพูดถึง หรือแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยทาให้ผลงานเป็นที่รู้จักและได้รับความ
นิยม ส่วนของฟังก์ชันติดเหรียญติดแคนดี้ ทาให้คนอ่านต้องเสียเงินเพื่อที่จะได้อ่าน นักเขียนมองว่าเป็นสิ่งที่ปิดกั้น
คนอ่าน ทาให้เข้าถึงผลงานได้ยาก และไม่มีส่วนส่งเสริมหรือช่วยให้ผลงานเป็นที่รู้จัก
1.2 สื่อสังคมออนไลน์ทางการสาหรับติดต่อในแอปพลิเคชันจอยลดา
• ในส่วนของ Social Media หลักที่เป็น Official ของแอปพลิเคชัน จอยลดามี ส่วนช่วยให้ผ ลงานของ
นักเขียนจอยลดาเป็นที่รู้จัก และมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็น Account ของทางจอยลดาโดยตรง แต่ไม่ได้ส่งผลต่อ
ความนิยมทั้งหมด แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกท่านกลับมองว่า Media หลักที่เป็น Official Aaccount ของแอปพลิเคชัน
จอยลดาไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผลงานของนักเขียนจอยลดาเป็นที่รู้จักเท่าไรนัก การโปรโมทด้วยตัวเองหรือการแชร์จาก
คนอ่านที่ชอบผลงาน จะช่วยส่งเสริมให้ผลงานเป็นที่รู้จักออกไปในวงกว้างมากกว่า
• ส่วนในแอปพลิเคชันจอยลดาที่มีงานเขียนจานวนมาก ทาให้ผู้ให้ข้อมูลมองว่าทางแอปพลิเคชันไม่ค่อยมี
ส่วนในการช่วยทาการสื่อสารการตลาดผลงานของพวกเขาเท่าไร การสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกใจคน เป็นสิ่งผู้ให้
ข้อมูลจะได้กลับมาซึ่งความนิยมจากคนอ่านจนผลงานติดอันดับ ส่งผลให้ทางแอปพลิเคชันสนใจแล้วและเลือกไป
ทาการสื่อสารให้ ผู้ให้ข้อมูลหลักหนึ่งท่านคิดเห็นต่างจากอีกสองท่าน โดยมองว่าทางแอปพลิเคชันมีส่วนในการช่วย
ทาการสื่อสารการตลาด เนื่องจากแอคเคาท์หลักของแอปพลิเคชันในมีเดียต่างๆมีกลุ่มคนที่ติดตามอยู่แล้วทาให้มี
ฐานคนจานวนหนึ่งอยู่ติดตามอยู่ การที่ทากิจกรรมหรือคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับนิยายในจอยลดา ส่งผลทาให้เกิด
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การรับรู้มากยิ่งขึ้น และทาให้คนติดตามกลับมาหาผลงานนั้นๆในแอปพลิเคชัน แต่การสื่อสารนั้นๆ จะถูกส่งไปแค่
กลุ่มคนที่ติดตาม Official Accout หลักเท่านั้น ส่วนบุคคลภายนอกหน้าใหม่ๆที่ไม่ได้กดติดตามจะไม่เห็นถึงการ
สื่อสารในส่วนนี้
• สื่อสังคมออนไลน์ทางการที่ผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้แอปพลิเคชันลงคอนเทนต์เพื่อการสื่อสารการ
ตลาดนิยาย ได้แก่ Twitter และรองลงมาคือ Facebook โดยให้เหตุผลว่าคนอ่านจอยลดาให้ความสนใจกั บ สื่อ
Twitter มากที่สุด สามารถวัดผลแบบเรียลไทม์ได้ทันที และได้ข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงกลับมาจะทาให้เกิดประสิทธิผล
สูง สุดบนสื่อนี้ โดยรูปแบบการสื่อสารในลักษณะของการนาตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆ จากเนื้อเรื่อง ไปทาการ
สื่อสารที่ช่วยให้คนอ่านสนใจ และรู้จักผลงานของพวกเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1.3 รูปแบบเนื้อหาในลักษณะนิยายแช็ต
• รูปแบบของแอปพลิเคชันอ่านนิยายที่มีความแปลกใหม่ มีความสมจริง เหมือนได้อ่านแช็ตของคนจริงๆ
ทาให้นักเขียนเลือกมาสร้างสรรค์ผลงานกับแอปพลิเคชันจอยลดา สามารถเข้ าถึงง่าย ใช้งานง่าย เข้ากับยุคสมัย
และไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล ทาให้วรรณกรรมรูปแบบแช็ตที่มาในแอปพลิเคชันจอยลดา เป็นทางเลือกให้
นักเขียนรุ่นใหม่หันมาเผยแพร่งานเขียนลงที่นี่
2.การสื่อสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา
2.1 ลักษณะการสื่อสารการตลาดโดยใช้ Hashtag
• กระแสตอบรับจากคนอ่านผ่านแฮชแท็ก ทั้งคอมเมนต์ การพูดคุย หรือการที่ผลงานติดเทรนด์ความนิยม
ส่ง ผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้ให้ข้อมูลหลักดูฟีดแบ็ก และพูดคุยกับคนอ่านอยู่
ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการลงผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลมีเดีย และการฟังเสียงของ
คนอ่านอยู่เสมอ เพื่อปรับเนื้อหาให้น่าสนใจ ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นตรงกันว่า ธรรมชาติของคนอ่านจอยลดาที่มี
การพูดคุยกันผ่านแฮชแท็กอยู่แล้วไม่ว่าจะสื่อโซเชียลมีเดียใดทาให้แฮชแท็กเปรียบเสมือนศูนย์รวม และตัวกระจาย
ข้อมูลของผลงานของตนเอง อีกทั้งยังสามารถวัดความนิยมของผลงานจากการแฮชแท็กอีกเช่นกัน
2.2 ลักษณะการสื่อสารการตลาดโดยใช้ Twitter
• ทวิตเตอร์เป็นสื่อโซเชียลมีเดียหลักในการทาการสื่อสารการตลาดผลงานของนักเขียนจอยลดา มีการติด
แฮชแท็กชื่อเรื่องทุกครั้ง โดยการทวีตบอกว่ามีการอัปเดตตอนใหม่ให้แฟนนิยายตามไปอ่าน ใช้แฮชแท็กเป็นศูนย์
รวมข้อมูลของการพูดคุยทุกอย่างของผลงานเรื่องนั้นๆ ซึ่งการใช้แอคเคาท์โดยตรงของนักเขียนแจ้งข่าวการอัปเดต
ผลงาน เป็นสิ่งที่นักเขียนจอยลดานิยมทา เนื่องจากทางแอปพลิเคชันไม่ได้มีฟังก์ชันเรื่องการแจ้งเตือนโดยตรงไป
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ยังคนอ่าน ทาให้แฟนนิยายที่ติดตามนักเขียนทางโซเชียลส่วนตัวอยู่แล้วทราบ และตามไปอ่านทันที อีกทั้งยังเป็น
ช่องทางสาหรับการพูดคุยกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านในการลดช่องว่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2.3 คาวิจารณ์ และข้อคิดเห็น จากคนอ่านที่มีต่อผลงานของนักเขียน
• ผลงานของผู้ให้ข้อมูลนั้น ถูกพูดถึงออกไปในวงกว้างผ่านช่องทางการแชร์ผ่านแฮชแท็กในสื่อโซเชี ยล
มีเดียต่างๆ ทั้งทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม จนได้ขึ้นอันดับของเทรนความนิยมในทวิตเตอร์ ไปถึงอันดับ 1
มาแล้ว สร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับผลงานนั้นๆ หรือการที่มี บุคคลที่มีชื่อเสียงแชร์ผลงานเขียนนั้นๆ ทาให้คน
สนใจ และถูกพูดถึงอย่างมาก จนกระทั่งตามไปอ่านยังแอปพลิเคชัน
2.4 กิจกรรมที่นักเขียนจัดทาเพื่อการสื่อสารการตลาด
• รูปแบบการของการสื่อสารของผู้ให้ข้อมูลทุกท่านนั้น เป็นคอนเทนต์ที่มีลักษณะเกี่ยวกับผลงานของ
ตัวเอง โดยมีการใช้สติกเตอร์ไลน์จากคาแรคเตอร์ตัวละครมาให้แฟนนิยายที่ชื่นชอบตัวละครนั้นๆโหลดไปเล่นกัน มี
การใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการพูดคุยอย่าง ask.fm เพื่อเปิดโอกาสให้คนอ่านได้พูดคุยสอบถามเรื่องที่ สงสัย
เกี่ยวกับผลงาน และมีการจัดทาเล่มเองเพื่อให้คนอ่านได้อ่านรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ได้ลงเนื้อหาในแอปพลิเคชัน
อีกทั้งยังสามารถเก็บสะสมได้ด้วย แต่มีผู้ให้ข้อมูลหนึ่งท่านที่ไม่ได้ทาคอนเทนต์อะไรอาศัยการพูดคุยเรื่องกับคน
อ่านในแอคเคาท์ทวิตเตอร์ส่วนตัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่าน และเป็นการโปรโมทผลงานไปในตัว
2.5 ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาการสื่อสารการตลาดของนักเขียน
• ผู้ให้ข้อมูลไม่มีใครเสียเงินให้กับการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เรื่องเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นแต่
อย่างใด หากมีคนชื่นชอบผลงานก็จะมีการแชร์ หรือรีทวีตต่อให้คนใหม่ๆเข้ามาเห็นเอง จะมีก็แต่ผู้ให้ข้อมู ล หนึ่ง
ท่านที่เสียค่าใช้จ่ายจัดทาสติ๊กเกอร์ไลน์เท่านั้น
2.6 ประเภทของนิยายแช็ต มีผลต่อการสื่อสารการตลาด
• ความบันเทิงในหมวดที่เป็นสยองขวัญ คอมเมดี้ และรักหวานแหวว เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมใน
แอปพลิเคชันอยู่แล้ว เนื่องด้วยรสนิยมของคนที่รู้สึกร่วมไปกับอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ทาให้การทาสื่อบันเทิงออกมาใน
ลักษณะเหล่านี้ได้รับความนิยมจานวนมากอย่างรวดเร็ว
สรุปผลการศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

199

จากคุณสมบัติต่างๆที่แอปพลิเคชันจอยลดามมีให้นั้น ส่วนที่เอื้อต่อการสื่อสารของนักเขียนจริง ๆเป็น
ฟังก์ชันด้านการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด สิ่งเหล่านั้นทาให้เนื้อเรื่องเกิดความสมจริง อีกทั้งรูปแบบนิยายแช็ตของ
แอปพลิเคชัน มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนปัจจุบันในยุคดิจิทัล ทาให้ง านเขียนที่
เผยแพร่ในแอปพลิเคชันจอยลดา ได้รับความสนใจและความนิยมจากคนอ่านได้ง่าย ส่วนฟัง ก์ชันด้านการติด
เหรียญติดแคนดี้ ทาคนอ่านมีค่าใช้จ่ายในการอ่านนั้น ไม่ถูกสนใจและนามาใช้จากนักเขียนโดยสิ้นเชิง กลับถูกมอง
ว่าเป็นสิ่งที่ปิดกั้นคนอ่านให้เข้าถึงผลงานได้ยาก ทาให้ไม่มีส่วนช่วยในเรื่องของการสื่อสารการตลาดของนักเขียน
ในด้านของการสื่อสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดาใช้สื่อสัง คมออนไลน์ Twitter เป็นช่องทางหลักใช้
hashtag (#) เป็นตัวกระจายและรวบรวมข้อมูล สามารถวัดผลได้จากอันดับความนิยมใน Twitter จะไม่ใช้การเสีย
เงินเพื่อให้การสื่อสารนั้นถูกเห็นจานวนมาก เนื่องจากนักเขียนมองว่าการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพทาให้คนชื่น
ชอบ คนเหล่านั้นจะนาไปพูดถึง และบอกต่อโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับการทาการสื่อสารเลย
อภิปรายผล
1. คุณสมบัติของแอปพลิเคชันจอยลดาที่เอื้อต่อการสื่อสารการตลาด
1.1 คุณสมบัติต่างๆเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
จากผลการศึกษาพบว่า นักเขียนทั้ง 3 ท่านมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันด้าน
การสร้างสรรค์ ต่างๆ ที่แอปพลิ เ คชัน จอยลดามีใ ห้ ในการสร้ างสรรค์ ก ล่ าวได้ว่ า สิ่ง เหล่านี้เป็น สิ่ง ที่อ ยู่ ใ นชี วิ ต
ประจาวันจริง เป็นโซเชียลมีเดียยอดนิยมทั่วไปที่ใช้ เมื่อใส่ในงานเขียนทาให้ผลงานเกิดความสมจริง มีส่วนทาให้คน
อ่านรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องและตัวละครได้ง่าย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยนักเขียนในการทาการสื่อสารการตลาด เนื่องมาจาก
ฟังก์ชันเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้งานเขียนมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ทาให้คนอ่านเกิดความพึงพอใจจนนาไปพูด
ถึง หรือแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยให้ผลงานเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม ซึ่งตรงกับข้อมูลจากทางทีมงาน
แอปพลิเคชันจอยลดาให้ข้อมูล ดังความว่า “ในส่วนที่เป็นฟังก์ชันที่ส่งเสริมเนื้อเรื่อง ต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่แอป
พลิเคชันจัดทามาเพื่อให้รูปแบบของ Text ให้ดูสมจริง และน่าสนใจมากยิ่ง ขึ้น ให้คนอ่านได้มีอรรถรสมากขึ้ น
ดึงดูดคนให้รู้สึกว่านิยายรูปแบบแช็ตมีความสมจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสร้างสรรค์ของนักเขียนว่าจะใช้หรือไม่ใช่ สิ่ง ที่
แอปพลิเคชันมีให้มากน้อยเพียงใด” ส่งผลให้นักเขียนนิยายมีการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อช่วยส่งเสริมงานเขียนของ
ตนเอง สอดคล้องกับกลยุทธ์ผู้ใช้ผลิตสื่ อ ของ Axel Bruns (2007, 2-14) ความว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคของผู้ใช้เป็น
ผู้นาในการสร้างเนื้อหา ผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับสินค้ามากขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ไ ด้อยู่
ตลอดเวลา ซึ่งนักเขียนจอยลดานั้นล้วนเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันในมุมคนอ่านมาก่อนทั้ง สิ้น จากนั้นค่อยๆ กลายเป็น
ผู้ผลิตคอนเทนต์เสียเอง
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ถ้าหากเป็นฟังก์ชันที่กาหนดต้องใช้เหรียญ,แคนดี้ในการปล็ดล็อกเพื่อจะอ่านนั้น นักเขียนทั้ง 3 ท่านไม่มี
ใครใช้เลย เนื่องจากนักเขียนมองว่าการมีเงื่อนไขด้านการอ่านเป็นสิ่งที่ปิดกั้นคนอ่านกับผลงานของพวกเขา ทาให้
ความอยากอ่านลดลง และไม่ชวยส่งเสริมด้านการทาการสื่อสารการตลาดผลงานของพวกเขาเลย ทาให้นักเขียน
ปฏิเสธที่จะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ อีกทั้งยังไม่ทราบถึงข้อห้ามในการติดเหรียญติดแคนดี้ด้วย เนื่องจากไม่คิดจะติดอยู่
แล้วทาให้ไ ม่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดตรงนี้ ซึ่ง ขัดแย้ง กับข้อมู ลจากทางแอปพลิเคชันที่ให้เหตุผลของการไม่ ใ ช้
ฟังก์ชันเหล่านี้ ความว่า “จอยลดามีเนื้อเรื่องในหมวดแฟนฟิกเป็นจานวนที่มากที่สุด ทางแอปพลิเคชันมีเงื่อนไข
การกาหนดเหรียญ,แคนดี้นั้นห้ามไม่ใช้รูปภาพประกอบนิยายที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่สามารถใช้ได้กับนิยายแฟน
ฟิกที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นแฟนฟิก ทาให้การผลักดันให้มีการใช้เหรียญพวกนี้ก็จะไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร เพราะส่วน
ใหญ่นักเขียนจะใช้รูปศิลปินมาขึ้นเป็นหน้าปกของเรื่อง หากไปขอให้ติดเหรียญจะต้องเปลี่ยนรูปปกนั้น เปลี่ยนชื่อ
ซึ่ง ผิดกับจุดประสงค์ของคนแต่งที่อยากนาเสนอในตอนแรก ไม่ใช่ว่าคนไม่ยอมรับระบบนี้ แต่ด้วยคาแรคเตอร์
ธรรมชาติที่เขาชอบแต่งแล้วก็ข้อจากัดตรงนี้ทาให้ไม่สามารถใช้ได้”
1.2 สื่อสังคมออนไลน์ทางการ สาหรับติดต่อในแอปพลิเคชันจอยลดา
ส่วนที่เป็น Media หลักของแอปพลิเคชันจอยลดามีส่วนช่วยให้ผลงานของนักเขียนจอยลดาเป็น ที่รู้ จั ก
และมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นaccount ของทางจอยลดาโดยตรงแต่ไม่ได้ส่งผลต่อความนิยมทั้งหมด ตามความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันจอยลดาที่ว่า “ในตอนแรก Media ทางช่องทางต่างๆของเรานั้น เป็นสิ่งที่
ให้ทั้งนักเขียนนักอ่านใช้เพื่อติดต่อเราได้ทันทีและรวดเร็วจากในแอปพลิเคชัน ต่อมามีผู้ใช้งานมากขึ้นทาให้เราต้อง
ทาคอนเทนต์อื่นเสริมเข้าไปด้วย กลายเป็นโอกาสหนึ่งที่ช่วยให้ผลงานหลายๆเรื่องโดดเด่นน่าสนใจขึ้นมา ทาให้คน
ตามไปอ่าน โดยเลือกลงคอนเทนต์ในแต่ละมีเดียแตกต่างกันสื่อไหนได้รับความนิยมจากผู้อ่านมากน้อยเพียงใด
คอนเทนต์ไหนที่ประสบความสาเร็จก็ปรับให้เข้ากับธรรมชาติของสื่อนั้นๆมากขึ้น ”แต่ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกท่านกลับ
มองว่า Media หลักที่เป็น Official ของแอปพลิเคชันจอยลดาไม่มีส่วนช่วยให้ผลงานของนักเขียนจอยลดาเป็นที่
รู้จักเท่าไรนัก มองกว่าการโปรโมทด้วยตัวเองหรือการแชร์จากคนอ่านที่ชอบผลงาน จะช่วยส่งเสริมให้ผลงานเป็นที่
รู้จักออกไปในวงกว้างมากกว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักหนึ่งท่านคิดเห็นต่างจากอีกสองท่าน โดยมองว่าทางแอปพลิเคชันมี
ส่วนในการช่วยทาการสื่อสารการตลาด เนื่องจากแอคเคาท์หลักของแอปพลิเคชันในมีเดียต่างๆมีกลุ่มคนที่ติดตาม
อยู่แล้วทาให้มีฐานคนจานวนหนึ่งอยู่ติดตามอยู่ การที่ทากิจกรรมหรือคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับนิยายในจอยลดา
ส่งผลทาให้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น และทาให้คนติดตามกลับมาหาผลงานนั้นๆในแอปพลิเคชัน แต่การสื่อสารนั้นๆ
จะถูกส่งไปแค่กลุ่มคนที่ติดตาม Official Accout หลักเท่านั้น จะไม่ถึงบุคคลภายนอกหน้าใหม่ๆ ที่ไม่ได้กดติดตาม
Media ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้ลงคอนเทนต์เพื่อการสื่อสารการตลาดนิยาย ได้แก่ Twitter และรองลงมาคือ
Facebook ซึ่งนักเขียนให้เหตุผลว่าคนอ่านจอยลดาให้ความสนใจกับสื่อ Twitter มากที่สุดสามารถวัดผลแบบ
เรียลไทม์ได้ทันที และได้ข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงกลับมา หากจอยลดาทาการสื่อสารออกไป จะทาให้เกิ ดประสิทธิผล
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สูงสุดในช่องทางนี้ ซึ่งรูปแบบการสื่อสารนั้น ทางผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการให้นาตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆ จากเนื้อ
เรื่อง ไปทาการสื่อสารที่ช่วยให้คนอ่านสนใจ และรู้จักผลงานของพวกเขาเพิ่ มมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้คนอ่านรู้สึกว่า
ผลงานของพวกเขามีคุณค่า ได้รับอะไรกลับไปนอกเหนือจากความบันเทิง แต่นักเขียนกลับใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทาง
หลักในการทาการสื่อสารการตลาดของนักเขียนจอยลดา โดยการใช้แอคเคาท์โดยตรงของนักเขียนแจ้ งข่าวว่าเรื่อง
มีการอัปเดตนั้น เนื่องจากแอปพลิเคชันไม่ไ ด้มีฟัง ก์ชันเรื่องการแจ้ง เตือนโดยตรงไปยัง คนอ่าน สอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของ วดารินทร์ ภู่ภักดี (2017) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบรนด์นวนิยายของนักเขียนอิสระที่ประสบ
ความสาเร็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษานวนิยายวาย (Yaoi) กล่าวว่า นักเขียนไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างเนื้อหา
เท่านั้นอีกต่อไป แต่นักเขียนยังเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารการตลาดเสียเองผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่
ใช้งาน
1.3 รูปแบบเนื้อหาในลักษณะนิยายแช็ต
รูปแบบที่มีความแปลกใหม่สาหรับแอปพลิเคชันอ่านนิยาย เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย เข้ากั บยุคสมัยและไลฟ์
สไตลของคนในยุคดิจิตอล ทาให้วรรณกรรมรูปแบบแช็ตที่มาในแอปพลิเคชันจอยลดา เป็นทางเลือกให้นักเขียนรุ่น
ใหม่เลือกมาสร้างสรรค์ผลงาน สอดคล้องกับข้อมูลจากทางทีมงานจอยลดา ความว่าสิ่งที่ทาให้จอยลดาเป็นพื้นที่ให้
นักเขียนเลือกมาลงผลงานเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่าย สะดวกต่อการแต่ง เป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่มีที่อื่น ความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจอยลดาเท่านั้นแห่งเดียวในประเทศไทย อีกทั้งลักษณะรูปแบบแช็ต เป็นโซเชียลมีเดียที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ทาให้คนใช้จอยลดาเกิดความรู้สึกว่างานเขียนเหล่านั้นมี ความสมจริง ใน
ส่วนนี้เองสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของคนในยุคนี้
และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยเพื่อการ
พัฒนาสังคมและธุรกิจ(SAB) [2558] ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนที่อ่านหนังสือ ” กล่าวว่า
คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอ่านไม่เกิน 30 นาที ครั้งละไม่เกิน 30 นาที สัปดาห์ละ 3-4 วัน เป็นหนังสือประเภทตอนสั้นๆมี
หลายๆ ตอนในเล่มเดียวกันจึงน่าจะเป็นที่น่าสนใจสาหรับผู้บริโภค ทั้ง นี้ทาให้รูปแบบนิยายแช็ตของจอยลดา
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนนี้ แสดงให้เห็นถึงพฤติ กรรมการอ่านของผู้บริโภค มีผลต่อความนิยม
ของรูปแบบแอปพลิเคชันนิยายแช็ตจอยลดา
2. การสื่อสารการตลาดของนักเขียนนิยายจอยลดา
2.1 ลักษณะการสื่อสารการตลาดโดยใช้ Hashtag
การใช้แฮชแท็กเป็นเครื่องมือที่สาคัญต่อการทาการสื่อสารการตลาดกับผลงานของตนเองเป็นอย่างมาก
ด้วยธรรมชาติของคนอ่านจอยลดาที่มีการพูดคุยกันผ่านแฮชแท็กอยู่แล้วไม่ว่าจะสื่อโซเชียลมีเดียใดๆ ทาให้ แฮช
แท็กเป็นดั่งศูนย์ร่วม และตัวกระจากข้อมูลของผลงานของตนเอง อีกทั้งยังสามารถวัดความนิยมของผลงานจาก
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การแฮชแท็กอีกเช่นกัน โดยกระแสตอบรับจากคนอ่านผ่านแฮชแท็ก ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ การพูดคุย หรือการที่
ผลงานได้ติดเทรนความนิยมนั้น ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้แต่งจอยลดาจะเช็คฟี
ดแบ็ก และพูดคุยกับคนอ่านอยู่เนืองๆ ควบคู่ไปกับการลงผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียล
มีเดีย และการฟังเสียงของคนอ่านอยู่ตลอด เพื่อปรับเนื้อหาให้น่าสนใจ ทาให้เนื้อเรื่องมีความคมคาย สมจริง
เข้าถึงคนอ่านได้มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นมิติสีสันแห่งการประพันธ์ของนักเขียนในยุคดิจิตอล สอดคล้องกับข้อมูลจาก
ทีมงานจอยลดาพบว่า แฮชแท็ก เปรียบเสมือนตัวกลางที่ใช้เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านในทุกๆ
โซเชียลมีเดีย เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหลักที่นักเขียนนิยมใช้เพื่อโปรโมท และสร้างการรับรู้ให้กับผลงานของตนเอง
ออกไปในวงกว้าง โดยโซเชียลมีเดียที่นิยมใช้กันอย่างมากคือทวิตเตอร์ เนื่องจากเรื่องที่แต่งในจอยลดาจานวนมาก
เป็นแฟนฟิก ซึ่งสังคมของวงการแฟนฟิกนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในทวิตเตอร์อยู่แล้ว ทาให้บางครั้งการพูดคุย
เกี่ยวกับนิยายของจอยลดาผ่านการติดแฮชแท็กได้ขึ้นเทรนความนิยมบนทวิตเตอร์อยู่บ่อยครั้ง ข้อมูลจากงาน
Thailand Zocial Awards 2018 แสดงถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสัง คมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ในประเทศไทย มี
อัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33% เป็นอัตราเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในบรรดา Social Network ซึ่ง
ตัวเลข Active User ของ Twitter คือ 5.7 ล้าน จากเดิมปีก่อน 3.1 ล้านคน ซึ่งสวนทางกับ Social Media อื่นๆ
โดยเครื่องมือของ Twitter ได้แก่ Promote Trend จากเดิมที่แบรนด์อาจจะต้องมานั่งปั่น Hashtag เพื่อให้ติดเท
รนด์ ในปีนี้ แบรนด์สามารถซื้อตาแหน่งที่ดีที่สุดของ Twitter ได้แล้ว ซึ่ง Twitter จะให้ซื้อได้วันละ 1 แบรนด์
เท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของแฮชแท็กในการขึ้นเทรนความนิยม ส่งผลถึงการวัดค่าความนิย มและ
อิทธิพลของเรื่องนั้นๆที่ได้รับการพูดถึงจนติดอันดับ
2.2 สื่อสังคมออนไลน์ Twitter
ทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักในการทาการสื่อสารการตลาดของนักเขียนจอยลดา ใช้เป็นช่องทางสาหรับการ
พูดคุยกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน และสร้างความสัม พันธ์อันดีต่อกัน ทาให้คนเขียนได้ฟัง เสียงของคนอ่านต่อ
ผลงานของพวกเขาอย่างแท้จริง เมื่อมีการอัปโหลดเนื้อตอนใหม่ๆ นักเขียนจะทวีตแจ้งในแอคเคาท์ส่วนตัวของ
ตัวเอง ทีมงานจอยลดา ให้ข้อมูลว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีตั้งแต่อายุ 11-12 ปีถึง First jobber จนไปถึงอายุเลข
3 แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยม เนื่องจากเด็กๆมีความคุ้นชินกับการแช็ตที่ใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน ทาให้สามารถ
เข้าใจคาศัพท์แสลง และเทรนต่างๆได้ง่ายวัยอื่นๆ สอดคล้องกับผลวิจัยของ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัย
มหิดล (CMMU) [2019] ได้ศึกษา Insight อย่างรอบด้านของ Gen Z ทั้ง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า และ
บริการต่างๆ รวมทั้งการรับสื่อประเภทต่างๆ พบว่าสื่อที่ Gen Z นิยมใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร อันดับ 1 คือ
ทวิตเตอร์ ถึง 53% เนื่องจากมีความรวดเร็วแบบเรียลไทม์ สามารถอ่านเรื่องที่เป็นกระแสได้จาก Hashtag ทันที
และยังเป็นข้อมูลที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ตรงกับพฤติกรรมของคน GEN Z ที่รับรู้เร็ว ส่งผลทาให้การที่นักเขียนใช้
สื่อทวิตเตอร์ของตนเองในการทาการสื่อสารการตลาดนิยายของตนนั้น สามารถทาได้สะดวกเนื่องจากเป็นสื่อของ
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ตนเอง และเป็นสื่อที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้อ่านส่วนใหญ่ของแอปพลิเคชันอีกด้วย และยังสอดคล้องกับบทความ
เรื่อง “Social Media เครื่องมือเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ” ของ อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง (2553) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการดาเนินธุรกิจไว้ว่า การใช้สื่อสัง คมออนไลน์ในการทาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์โดยสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเครื่องมือทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อย ใช้
งานง่าย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ดีกว่าการใช้สื่อแบบเดิมๆ สามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ไมว่่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ในระยะยาวด้วย
2.3 คาวิจารณ์ และข้อคิดเห็น จากคนอ่านที่มีต่อผลงานของนักเขียน
การที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงแชร์ผลงาน กับการขึ้นอันดับของเทรนความนิยมในทวิตเตอร์ ทาให้คนสนใจ และ
ถูกพูดถึงอย่างมาก สร้างการรับรู้ในวงกว้างผ่านการแชร์บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ จนกระทั่งตามกลับไปอ่านยัง
แอปพลิเคชัน ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบไม่ตั้งใจของนักเขียนนิยายจอยลดา สอดคล้องกับ
Fayossy (2015) ได้กล่าวว่าการบอกต่อปากต่อปากถือเป็นการตลาดที่ดีที่สุด การโปรโมทคอนเทนต์ประเภทนี้จะ
ค่อนข้างยาก เพราะต้องสร้างบุคลิกและเนื้อหาที่มีคุณภาพจริงๆ เพื่อให้ผู้บริโภคบอกต่อไปยังเพื่อนๆ ของเขา ยิ่งมี
มากเท่าไร ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่า พวกเขาให้ความสาคัญกับแบรนด์ของคุณมากเท่านั้น เช่นเดียวกับ Uncle Puth
(2014) ที่บอกว่า เมื่อผู้คนพูดถึงสินค้าคุณ บริการคุณ และ แบรนด์คุณ ไม่ว่าจากการที่เขาได้ ไลก์ , รีทวีต, แชร์,
ตอบกระทู้, คอมเมนต์ ในเนื้อหา ในวีดีโอคลิป ในบทความ ในสื่อของคุณ นับว่าเป็น Earned Media ทั้งสิ้น ซึ่ง
เป็นการดีที่ได้ช่วยเผยแพร่โปรโมทสินค้า และบริการของคุณโดยแฟนๆของคุณเอง
2.4 กิจกรรมที่นักเขียนจัดทาเพื่อการสื่อสารการตลาด
รูปแบบการของการการสื่อสารของผู้ให้ข้อมูลทุกท่ านนั้น เป็นคอนเทนต์ที่มีลักษณะเกี่ยวกับผลงานของ
ตัวเอง โดยมีการใช้สติกเตอร์ไลน์จากคาแร็คเตอร์ตัวละครมาให้แฟนนิยายที่ชื่นชอบตัวละครนั้นๆโหลดไปเล่นกัน มี
การใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการพูดคุยอย่าง ask.fm เพื่อเปิดโอกาสให้คนอ่านได้พูดคุยสอบถามเรื่องที่ สงสัย
เกีย่ วกับผลงาน และมีการจัดทาเล่มเองเพื่อให้คนอ่านได้อ่านรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ได้ลงเนื้อหาในแอปพลิเคชัน
อีกทั้งยังสามารถเก็บสะสมได้ด้วย สอดคล้องกับที่ Kurtz (2008) กล่าวว่า “การส่งเสริมการขาย หมายความว่า
กิจกรรมต่างๆทางการตลาดที่ อยู่น อกเหนือ ออกจากการใช้พนั ก งานขาย การโฆษณา และการเผยแพร่ ที่ ถู ก
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและประสิทธิภาพของตัวแทน” แต่มีผู้ให้ข้อมูลหนึ่งท่านที่ไม่ได้
ทาคอนเทนต์ หรือกิจกรรมอะไร เพียงแต่ใช้เป็นการพูดคุยในแอคเคาท์ทวิตเตอร์ส่วนตัว เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์กับคนอ่าน และโปรโมทผลงานไปในตัว
2.5 ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาการสื่อสารการตลาดของนักเขียน
ผู้ให้ข้อมูลไม่มีใครเสียเงินให้กับการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เรื่องเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นแต่
อย่างใด โดยให้เหตุผลว่า หากมีคนชื่นชอบผลงานก็จะมีการแชร์ที่ไ ม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายใดๆ หรือรีทวีตต่อให้คน
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ใหม่ๆเข้ามาเห็นเอง แต่จะมีผู้ให้ข้อมูลหนึ่ง คนที่ไ ด้จัดทาสติ๊กเตอร์ไ ลน์จากตัวละครของตัวเองให้คนที่ชื่นชอบ
ผลงานได้โหลดไปเล่นกัน ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิด แนวคิด Paid Media ของ Uncle
Puth (2014) และ Fayossy (2015) ที่เขียนไว้ว่า หากคุณมีข้อมูลที่น่าสนใจ แต่คุณไม่ได้โปรโมทหรือส่งเสริมการ
โฆษณามากนัก ก็มีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีใครเห็นเลย จนกลายเป็นการตลาดแบบออฟไลน์ไปในทันที
ฉะนั้นควรพิจารณาการลงทุนความคุ้มค่ากับการทาคอนเทนต์แบบเสียค่าใช้จ่ายนี้อย่างรอบคอบ
2.6 ประเภทของนิยายแช็ต มีผลต่อการสื่อสารการตลาด
เนื้อเรื่อง และประเภทของนิยายแช็ต มีผลต่อการสื่อสารการตลาด แอปพลิเคชันให้ข้อมูลว่าผลงานใน
หมวดสยองขวัญ คอมเมดี้ และรักหวานแหวว เป็นประเภทที่ไ ด้รับความนิยมจากผู่อานอยู่แล้ว สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เดชาธร ศรดิษฐพันธ์ (2016) กล่าวว่าผลการวิจัยทางด้านพฤติกรรมประเภทของนวนิยายชายรัก
ชายที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบเป็นสามอันดับแรกได้แก่แนวแฟนตาซี / ย้อนยุค รักโรแมนติก /Feeling good ด้วย
รสนิยมของคนที่อินกับอะไรแบบนี้ ทาให้การทาสื่อบันเทิงออกมาในลักษณะนี้ได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ว โดย
นักเขียนของจอยลดาให้เหตุผลว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่ที่อ่าน ต้องการเสพความบันเทิงเพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายใน
ชีวิต ผลงานของพวกเขาสิ่งที่ใกล้ตัวและเข้าใจง่าย นามาซึ่งความนิยมจนผลงานได้รับการติดอันดับต้นๆของแอป
พลิเคชัน ผนวกกับศักยภาพทางด้านงานเขีย นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคน สอดคล้องกับข้อมู ลจาก
ทีมงานจอยลดา ความว่า เนื้อหาของเรื่องที่แต่งเป็นส่วนสาคัญแนวเรื่องประเภทไหนที่ถูกจริตคน แนวรักโรแมน
ติกเป็นสิ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง สนใจ แนวแฟนฟิกที่ได้รับความนิ ยม
มากๆที่เกี่ยวกับเคป็อป แต่ไม่ตลอดไปสามารถเปลี่ยนแปลงตามคนได้ทั้งนั้น ความสามารถของนักเขียนในการ
สรรค์สร้างผลงานก็เป็นส่วนสาคัญ ไม่ใช่ทุกเรื่องที่มาลงในจอยลดาแล้วจะได้รับความนิยม
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
เนื่องจากคุณสมบัติในแอปพลิเคชันจอยลดาด้านการสร้างสรรค์ผลงานในส่วนของการติดเหรียญติดแคนดี้
นั้น ไม่ได้รับความสนใจจากนักเขียเลย ทาให้เสนอแนะให้แอปพลิเคชันเพิ่มแรงจูงใจในการใช้เรื่องของผลตอบแทน
ที่จะได้รับเป็นจานวนเงินที่สูงขึ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนจากการติดเหรียญติดแคนดี้เป็นจานวนเงินที่น้อย ทาให้นักเขียน
ไม่ให้ความสาคัญกับการใช้คุณสมบัติในส่วนนี้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวยอย่างด้วยวิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากทางผู้ผลิต คอน
เทนต์ไม่ว่าจะเป็นทีมงานจอยลดา และนักเขียนจอยลดาเท่านั้น ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งต่อไปคื อ การ
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วิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) กับกลุ่มผู้อ่าน เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลที่แตกต่าง และมีความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งต่อไป มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องรูปแบบของแอปพลิเคชันในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
ต่างประเทศ หากมีการเปรียบเทียบข้ อมูลต่างๆกับของไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แปลกใหม่มากเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ
ผู้ประกอบการไทย
3. จากการศึกษาในครั้งนี้ ทาให้ค้นพบประเด็นเรื่องกลการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัด สิน ใจ
เลือกอ่านนิยายแช็ตจอยลดา ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษานักอ่านเพื่อให้ได้ผลการศึกษาของผู้บริโภคเชิง
ลึก ด้วยวิธี Focus Group เป็นต้น
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คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ : กรณีศึกษา Freitag
The influence of brand equity and purchase intention : Freitag case
สรัลพร ทองจาปา1 และ โสภาค พานิชพาพิบลู 2
1นักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความตั้ง ใจซื้อ ของ
ผู้บริโภคตราสินค้า Freitag กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้ที่ใช้ตราสินค้า Freitag จานวน 387 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า 1) คุณค่าตราสินค้าทั้ง 4 องค์ประกอบของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 2) คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้ Freitag องค์ประกอบด้านการรับรู้
คุณภาพของตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้ านการตระหนักรู้ในตราสินค้าและ องค์ประกอบด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3) ความตั้งใจซื้อของผู้ที่ใช้ตราสินค้า Freitag มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: คุณค่าตราสินค้า ความตั้งใจซื้อ กระเป๋า Freitag กระเป๋า Handmade อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า

Abstract
The research topic is “The influence of brand equity and purchase intention: Freitag
case” The objectives were : 1) to study The influence of brand equity and purchase intention. A
close- ended questionnaire was employed to collect data from those who use the Freitag brand
387 respondents. The statistics used in data analysis was descriptive. Multiple regression analysis
was also used to analyzed data. The results revealed that: 1) Brand equity of all 4 elements of
the Freitag brand users have a significant influence on purchase intention. 2) The perceived quality
dimension has the highest mean value, followed by brand awareness and and brand loyalty has
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the lowest mean. 3) The purchase intention of those who use the Freitag brand has the highest
mean.
Keyword: Brand equity Purchase Intention Freitag, Handmade Bag The influence of brand equity

1) บทนา
โลกของอุตสาหกรรม กาลังก้าวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติครั้งใหม่ หรือที่เรียกว่ายุค 4.0 ยุคที่ทั่วโลกตื่นตัว ปรับ
แผนเศรษฐกิจของประเทศตนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เทคโนโลยีจะเข้ามาอานวยความสะดวก
แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์และแต่ละองค์กรธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้
พรมแดนในทุกมิติ ทาให้ต้องเดินหน้าและแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม และอีกหนึ่งสิ่ง ที่ธุรกิจต้องการสร้างให้เกิด
ความรู้สึกในใจของผู้บริโภคทีมีต่อสินค้าหรือบริการของตนเองนั่นก็คือ คุณค่าตราสินค้า โดยผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
เริ่ ม แสวงหาตราสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า และค านึ ง ถึ ง ความสมเหตุ ส มผลในการซื้ อ มากขึ้ น (www.Modern Manufacturing.com, 2012) หากสินค้าใดที่ประสบความสาเร็จในการสร้างคุณค่าตราสินค้า นอกจากตราสินค้าจะ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตนเอง สร้างการจดจาความแตกต่างระหว่างแบรนด์ตนเองและคู่แข่ง ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ยังจะสามารถนาไปสู่โอกาสในการนาตลาดไปสูงการขยายธุรกิจในอนาคตได้
อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้แต่ละแบรนด์ออกมาแข่งขันกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น
Muji แบรนด์จากญี่ปุ่น ที่สื่อสารทุกอย่างออกมาอย่างเรียบง่าย แต่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างดี หรือแบรนด์
The Body Shop ที่นาเสนอคือคุณค่าที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในตลาดเครื่องสาอาง ซึ่งเน้นการใช้ส่วนผสมใน
การผลิตตามธรรมชาติ การดารงชีวิตแบบมีสุขภาพที่สมบูรณ์ และพยายามนาเสนอคุณค่าใหม่ ๆ ให้ลูกค้า แต่ก็มี
อีกกลยุทธ์ที่ไม่ว่าแบรนด์ไหนใช้ ก็จะสามารถครองใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ Green Ocean Strategy
หรือกลยุทธ์น่านน้าสีเขียวนี้ ที่เน้นการพัฒนา สิ่งแวดล้อม ซึ่งจาแนกได้ 2 เรื่อง คือ เรื่องการจัดการทรัพยากร
บุคคลและเรื่องการจัดการระบบ ทั้งกระบวนการนาเข้าและกระบวนการส่งออก ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างจริงจัง
โดยเน้ น การเป็ น มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม และค านึ ง ถึ ง ทิ ศ ทางความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง จะท าให้ แ บรนด์มี
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
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จากผลการสารวจครัวเรือนในยุโรป เมื่อปี 2009 พบว่า แต่ละบ้านใช้เงินอยู่ประมาณ 386 ยูโร (ประมาณ
15,000 บาท) เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ส่วนในปี 2015 ตัวเลขนี้กลับโตขึ้นเป็นเท่าตัว โดยคาด
กันว่า จะอยู่ที่ประมาณ 751 ยูโร (ประมาณเกือบ 3 หมื่นบาท) และในเวลาเดียวกับผลการศึกษาการเติบโตของ
ตลาดผลิตภัณฑ์กรีนในยุโรป ระหว่างปี 2000-2010 ที่พบว่า เพิ่มสูงถึง “400%” จาก 10.3 พันล้านยูโร มาเป็น
56 พันล้านยูโร และคาดว่ามูลค่านี้จะเพิ่มอีกกว่า 100% ในปี 2015 หรือประมาณ 114 พันล้านยูโร (จีรวัฒน์ แก้ว
คง 2558, กรุงเทพธุรกิจ)
หนึ่งในผู้ที่ทาให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน คือ อุตสาหกรรมที่มนุษย์เป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะปล่อย
ควันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ทิ้งน้าเสียลงทะเล ใช้วัตถุดิบหรือสารเคมีที่ทาลายสภาพแวดล้อม โดยไม่สนใจและใส่ใจกับ
ผลกระทบที่ตามมา ซึ่งสุดท้ายแล้วผลกระทบก็จะตกไปที่อุตสาหกรรมเช่นกัน เช่น ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน
ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจตามมาด้วย และยิ่งไปกว่านั้นผลเสียจากการผลิตโดยไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นวงจร
มากระทบกับตัวผู้บริโภคเอง
ในประเทศไทยก็มีธุรกิจจานวนไม่น้อยที่มุ่งสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นองค์กรสีเขียว อย่างเช่น บมจ.
บางจากปิโตรเลียม คุณ วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า ด้วยวิกฤตราคาน้ามันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มาจากปัญหาการขนส่งและ ความไม่ต้องการขาย
น้ามันจากประเทศผู้ค้าน้ามัน จึงทาให้บางจากฯ นาแก๊สโซฮอล์หรือ ไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนมาลดการใช้
น้ามันแทน นอกจากจะมีการผลักดันให้มีก ารใช้พ ลัง งานทดแทนแล้ว ยัง มีการสารวจทั ศนคติแ ละพฤติ ก รรม
ผู้บริโภค โดยเฉพาะคนเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งพบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์ที่ทาให้สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น และทาให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแบรนด์ระดับโลกที่มีต้นกาเนิดมาแนวคิดจาก Green Ocean Strategy ที่นาผ้าใบ
คลุมรถสิบล้อที่มีอายุไม่ต่ากว่า 5 ปี รวมถึงยางในจักรยาน สายเข็มขัดนิรภัยเก่า มาผลิตเป็นกระเป๋า แต่สามารถ
เพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างมาก แบรนด์ “Frietag” กระเป๋ารักษ์โลก ที่ทุกกระบวนการผลิตมีแนวคิดที่ค านึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อมและนาของเก่ากลับมาใช้เสมอ นอกจากจะนาวัสดุเหล่านี้ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นวัสดุหลักในการทา
กระเป๋าแล้ว นอกจากนี้การผลิตชั้นวางกระเป๋าตามสถานที่ขายสินค้าต่างๆล้วนทามาจากกระดาษทั้งสิ้นเพื่อให้ง่าย
ต่อการย่อยสลาย การทาความสะอาดผ้าใบก็ใช้น้าฝนในการซักทาความสะอาดที่เก็บไว้ในแท็งค์บนหลังคาอาคาร
โรงงาน เพราะเหตุผลความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีสารคลอรีน
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Freitag เกิดขึ้นเมื่อปี 1993 โดยดีไซเนอร์สองพี่น้องตระกูล Freitag คือ Markus and Daniel Freitag ที่
ประเทศสวิซเซอร์แลนด์ โดยทั้งคู่นั้นมีความต้องการกระเป๋าไว้สาหรับใช้งานส่งเอกสาร ซึ่ง จะต้องสนองความ
ต้องการในด้านของความทนทาน แข็งแรง กันน้า และสามารถสะพายขณะปั่นจักรยานได้ Freitag ใบแรกจึงได้ถือ
กาเนิดขึ้น
แบรนด์ Freitag ได้เข้ามาในประเทศไทย เมื่อปี 2011 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทาให้ประเทศไทย
กลายเป็ น ตลาดที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด รองลงมาจาก ประเทศต้ น ก าเนิ ด คื อ สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ จนท าให้ มาร์ คั ส
ฟรายถาก (Markus Freitag) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ และ เจนนีน (Jeannine) ผู้ดูแล Freitag ในทวีปเอเชีย จึงเดินทางมา
เปิด Freitag Pop Up Store แห่งแรกในกรุง เทพ และใหญ่ที่สุดในทวี ป เอเชีย เพื่อตอบรับความต้องการของ
ผู้บริโภคไทย เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2016 และก็ยิ่ง ปลุกกระแสให้แบรนด์ Freitag เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น (ข้อมูลจากเว็ปไซต์ The standard คุณพัชชา พูนพิริยะ, 2017)
ข้อมูลจากเว็ปไซต์ SimilarWeb เดือนเมษายน ปี 2561 พบว่าประเทศที่มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์
Freitag อันดับที่ 1 คือ ประเทศญี่ปุ่น 13.44% ลดลงมา 81.1% ประเทศที่ 2 คือประเทศต้นกาเนิดของแบรนด์
Freitag เอง คือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นจากเดิม 6.41% และประเทศที่ 3 คือ ประเทศไทย 9.47% และมี
แนวโน้มตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในบรรดา Top 5 คือเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิม 29.65% ช่องทางการค้นหาเกี่ยวกับ
Freitag ที่มากที่สุดในประเทศไทยคือ เว็บไซต์ Pantip นอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่า แบรนด์ Freitag นัน้
ได้รับการค้นหาจากผู้บริโภคแบบไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาในการซื้อ Keyword (Organic) คิดเป็น 100%
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นทาให้แบรนด์ Freitag เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงความตั้งใจซื้อของผู้โภค
ในแง่มุมของคุณค่าตราสินค้า ไม่ใช่แค่เพื่อต่อยอดสินค้าต่าง ๆ ให้มีชื่อเสียงหรือสร้างรายได้มหาศาลเท่านั้น แต่ถ้า
หากแบรนด์อื่น ๆ สามารถทาและสื่อสาร ให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ เหมือนกับแบรนด์ Freitag ก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์
ธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคตราสินค้า Freitag
3) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1) แนวคิดเรื่องคุณค่าตราสินค้า
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3.1.1) ความหมายของตราสินค้า Keller (2003) กล่าวว่า ตราสินค้า เป็นสิ่งสาคัญที่จะแบ่งแยกสินค้า
ของผู้ผลิตรายหนึ่ง ออกจากรายอื่น ๆ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว คาว่า “Brand” หรือตราสินค้า มีรากศัพท์มากจากคา
ว่า “Brandr” ซึ่งเป็นภาษานอร์สโบราณ มีความหมายว่า “การเผา” และในอดีตจุดเริ่มต้นของตราสินค้า เริ่มต้น
มาจากการที่เจ้า ของสัตว์ สร้างสัญลักษณ์โดยการติ ดป้ ายให้กั บสั ตว์ ของตนเองเพื่ อระบุตั วตนหรือแยกความ
แตกต่างของสัตว์ของตนเอง ด้านสมาคม American Marketing หรือชื่อย่อ AMA ก็ไ ด้ให้ความหมายของตรา
สินค้าว่า เป็นสัญลัก ษณ์ ชื่อเรียก การออกแบบ หรือการผสมผสานทุก ๆ สิ่ง ที่กล่าวมา เข้าด้วยกัน ทั้ง นี้ ก็มี
วัตถุประสงค์เพื่อแยกสินค้าและบริการของผู้ขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงความแตกต่างของสินค้าตนเองจาก
คู่แข่ง
3.1.2) องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าที่สาคัญมี 5 องค์ประกอบ
ด้วยกันคือ 1) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) คือความเหนียวแน่นของผู้บริโภคต่อตราสินค้า จนทาให้
เกิดการซื้อซ้า ซึ่งหากมีความจงรักภักดีสูงจะเรียกได้ว่ามีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ทาให้ตราสินค้านั้นมีคุณค่าเชิง
บวกในสายตาของผู้บริโภค (Aaker, 1991, อ้างถึงในศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) 2) การตระหนักรู้ในชื่อตรา
สินค้า (Name awareness) คือการที่ผู้บริโภครู้จักชื่อสินค้า อาจจะเป็นการได้ยินจากการสื่อสารการตลาด การ
บอกต่อแบบปากต่อปาก หรือจากการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคเอง ซึ่งการตระหนักรู้ รวมไปทั้ง สัญลักษณ์ สี หรือ
บุคลิกภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้านั้นด้วย การตระหนักรู้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า ที่
สามารถส่งเสริมคุณค่าให้กับตราสินค้าได้ เมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกใกล้ชิดกับตราสินค้า จะสามารถส่งผลให้เกิดการ
เปิดรับในการพิจารณาตัดสินใจซื้อตราสินค้านั้นด้วย 3) การรับรู้ในคุณภาพของตราสินค้า (Perceived quality)
คือ ความรู้สึกของผู้บริโภคที่รับรู้ได้ถึงคุณภาพของตราสินค้า หรือคุณภาพที่มีมากกว่ากว่าตราสินค้าอื่น ๆ ซึ่ง
องค์ประกอบนี้ จะเป็นองค์ประกอบที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตราสินค้า 4) การ
เชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations) คือ ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้า
ให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจ สามารถระลึกและเชื่อมโยงความรู้สึกของตนเข้ากับตราสินค้านั้น 5) สินทรัพย์ของตรา
สินค้า (Brand Assets) เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มี
ส่วนช่วยให้ตราสินค้ามีความแข่งแกร่ง และมีความโดดเด่นจากคู่แข่งได้
องค์ประกอบทั้ง 5 ที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้นนั้น เป็นการสร้างคุณค่าตราสินค้าให้เกิดในใจของผู้บริโภค ซึ่ง
จะส่ง ผลให้ผู้บริโภคนั้น มีการตีความหมายและการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการไปในทิศทางที่
เจ้าของตราสินค้าพึงประสงค์ไว้ ซึ่งเมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการนั้น ก็จะเกิดความมั่นใจในการ
ตัดสินใจซื้อตราสินค้านั้น และเกิดความพึงพอใจหลังจากได้ใช้สินค้านั้นแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ เกิดคุณค่าที่ดีขึ้นในใจ
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ของผู้บริโภค และความภักดีต่อตราสินค้า บริษัทจะสามารถวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มี
อานาจในการตั้งราคา ส่งผลให้ได้รับกาไรที่เพิ่มมากขึ้น และได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งมากขึ้นด้วย
3.2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ
S. Kim และ D.T. Pysarchik (2000) กล่าวว่า ความตั้ง ใจซื้อหมายถึง ภาวะที่ลูกค้ามีความตั้ง ใจแน่วแน่
พร้อมที่จะเลือกทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากที่สุด ซึ่งการซื้อของลูกค้านั้นไม่ได้ยึดติดกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังคานึงถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จะตามมาด้วย ซึ่งความตั้งใจ
ซื้อเป็นโอกาสที่จะนาไปสู่การซื้อจริง มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.95
Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) กล่าวว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกว่าต้องการเลือกใช้สิ นค้า
หรือบริการนั้นเป็นตัวเลือกแรก หรือนึกถึงก่อนเป็นอันดับแรกโดยความตั้งใจซื้อนั้นเป็นมิติที่เกี่ยวเนื่องกับความ
จงรักภักดี ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1) ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือการที่ลูกค้ามีความตั้งใจที่จะ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริก ารของตราสิน ค้านั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรก ซึ่ง เป็นสิ่ง ที่บ่ง บอกถึง พฤติกรรมการตั้ง ใจซื้ อ
ของผู้บริโภคได้ เช่น นาย A มีความต้องการซื้อกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องทนทาน ดูดี มี
เอกลักษณ์ โดยนาย A ไม่ลังเลใจที่จะเลือกซื้ อกระเป๋ า Freitag 2) การบอกต่อ (Word of Mouth Communication) คือการที่ลูกค้าบอกต่อด้านดี ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยแนะนาหรือการพูดโน้มน้าวให้บุคคล
รอบข้างสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนามาประเมินความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าได้ เช่น เมื่อมีคนมา
สอบถามหรือขอคาแนะนาเกี่ยวกับกระเป๋า นาย A จะแนะนากระเป๋า Freitag ให้กับบุคคลนั้นโดยไม่ลังเล และ
บอกเล่าถึง ข้อดีของกระเป๋า เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจให้บุคคลผู้นั้นไปซื้อตามอีกด้วย 3) ความอ่อนไหวต่อราคา
(Price Sensitive) คือการที่ลูกค้ายังคงตั้งใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการอยู่ถึงแม้ว่าจะขึ้นราคาและยินดีที่จะจ่ายใน
ราคาที่สูงขึ้นหากสินค้าหรือบริการนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ เช่น นาย A ยังคงตั้งใจที่จะ
ซื้อกระเป๋า Freitag ต่อไป ถึงแม้ว่าเจ้าของแบรนด์จะขึ้นราคาและยินดีที่จะจ่ายในราคาสูงขึ้นหากสินค้านั้น เป็นสี
หรือรูปแบบตามที่ตนเองต้องการ 4) พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือพฤติกรรมที่ผู้บริโภค
กระทา เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้าหรือบริการ อาจจะเป็นการร้องเรียนกับเจ้าของสินค้า การนา
ปัญหาด้านการใช้งานไปบอกต่อผู้อื่น เช่น นาย A พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า Freitag จึงทาการร้องเรียน
ไปยังร้านค้าหรือเจ้าของแบรนด์
4) วิธีการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความตั้ง ใจซื้อ : กรณีศึกษา Freitag” เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
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ข้อมูล โดยสารวจคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคที่ใช้ จานวน 387 คน เพื่อนามาประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การออกแบบการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยวิเคราะห์แบบ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และเชิงอนุมาน (Inferentail Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ตราสินค้า Freitag ซึ่งประชากรทั้งสอง
กลุ่ม โดยคาดว่ามีจานวนคนที่รู้จักตราสินค้ามากกว่า 100,000 คน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดตัวอย่างโดยการใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกนที่ประชากร 100,000 คน จะ
ได้จานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 384 คน โดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อตราสินค้า Freitag ที่สมบูรณ์ได้จานวน
ทั้งสิ้น 387 จึงนามาวิเคราะห์ทั้งหมด
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วีธีการเลือกแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น(Non-Probability sampling) โดย
มีขั้นตอนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quaota Sampling) โดย
แบ่ง เป็น ผู้บริโภคที่ใช้ซื้อ และใช้ตราสิน ค้า Freitag 387 คน ขั้นตอนที่ 2 การเลือกกลุ่มตัว อย่ างแบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling) ผู้ วิ จั ย จะเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยเผยแพร่ แ บบสอบถามแบบออนไลน์ ลง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ขั้นตอนที่ 3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักเครือข่าย (Snowball Sampling)
เครื่องมือ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย
คาถามปลายปิด (Close-ends) และปลายเปิด (Open-ended) โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน
ดังนี้ ส่วนที่ 1 คาถามที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยต้องเป็นผู้ที่ซื้อและใช้ตราสินค้า Freitag หรือเป็นผู้ที่
รู้จักและไม่ได้ใช้ตราสินค้า Freitag ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 3
คาถามเกี่ยวกับการวัดคุณค่าตราสินค้าโดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบคือ 1) การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand
Awareness) 2) การเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้ า (Brand Association) 3) การรั บ รู้ คุ ณ ภาพของตราสิ น ค้ า (Brand
perceived quality) 4) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ
การทดสอบเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความเที่ยง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีดังต่อไปนี้ 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Conการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562
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tent Validity) เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแบบสอบถามและได้ข้อ สรุปร่วมกัน จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิจึง แจ้ง ข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถามให้ผู้วิจัยทราบ ผู้วิจัยจึงนาข้อเสนอแนะไปแก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถาม ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล 2) การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการนา
แบบสอบถามที่ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทาการทดสอบจริงกับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
คน และนาข้อมูลที่เก็บได้มาทาการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ตามสูตรของครอนบาชแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha)
ในโปรแกรมสาเร็จรูป ค่าความเชื่อมันทั้งฉบับคือ .957
การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤษจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ผู้วิจัยได้ติดต่อเข้ าไปหาผู้ดู และกลุ่ม ผู้ ใช้ ตราสินค้ าใน Facebook Freitag จานวน 3 กลุ่ม ดัง นี้ 1) Freitag
Market 2) Freitag Thailand Market 3) Freitag Club Thailand และได้ชี้แจงถึง วัต ถุ ประสงค์ในการท าวิ จั ย
และขออนุญ าตท าการโพสต์แ บบสอบถามลงกลุ่ม เพื่อ ให้ก ลุ่ มตั วอย่ างช่ว ยท าแบบสอบถาม 2) ผู้วิจัยท าการ
ตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและกล่าวของคุณกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยนาไปวิเคราะห์ในโปรแกรมสาเร็จรูปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลการวิเคราะห์ที่ไ ด้ ผู้วิจัยนาเสนอในรูปของตารางประกอบคาอธิบาย โดยใช้ สถิติ
เชิง พรรณนา (Descriptive statistic) โดยวิเคราะห์แบบแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Means) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferentail
Analysis) การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
5) ผลการวิจัย
1) สรุปผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตราสินค้า Freitag ส่วนใหญ่ มีสินค้า Freitag 2-5 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 45.74 จาแนกตาม
เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 52.5 รองลงมาคือเพศหญิง จาแนกตามอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ อายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 จาแนกตามอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 38.0 จาแนกตามรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.4 จาแนกตามการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 72.6 จาแนกตามสถานภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 78.3
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2) สรุปผลการวิจัยคุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag
องค์ประกอบของคุณค่าตรา
สัมประสิทธิ์ถดถอย
สินค้า
คนใช้
B
Std.
ความตั้งใจซื้อ
Sig.
Error.
(𝜷)

ลาดับที่

ความภักดีต่อตราสินค้า

.369

.046

.396

.000

1

ความตระหนักรู้ในตราสินค้า
ความเชื่อมโยงตราสินค้า
การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า

.247
.155
.152

.056
.045
.053

.207
.152
.133

.000
.214
.214

2
3
4

คุณค่าตราสิน ค้า ของผู้ ใ ช้ ตราสินค้ า Freitag ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับ มาก องค์ประกอบด้า นการ
ตระหนักรู้ ของกลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag พบว่ามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดจาโลโก้ Freitag ได้อย่างดี
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 องค์ประกอบด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพึงพอใจ
ในการใช้ตราสินค้า Freitag มากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า พบว่า
กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ต ราสิ น ค้ า Freitag มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บ ตราสิ น ค้ า Freitag มี ก ารออกแบบที่ โ ดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ มีรูปแบบที่ทันสมัย มีใบเดียวในโลก มากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 องค์ประกอบด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า พบว่ากลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านหากมีคนรู้จักมาขอคาแนะนาตนจะ
แนะนาผู้อื่นให้ซื้อ ตราสินค้าFreitag มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 4.16
3) สรุปผลการวิจัยความตั้งใจซื้อของผู้ใช้ตราสินค้า Freitag
พบกว่ากลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention)
อยู่ในระดับมากที่สุ ด กลุ่มผู้ใช้ตราสินค้ า Freitag มีระดับความคิด เห็น เกี่ ยวกับ ด้านคาดว่าจะซื้อ ตราสิน ค้ า
Freitag อย่างแน่นอนในอนาคต และด้านต้องการจะซื้อ ตราสินค้า Freitag อย่างแน่นอนในอนาคต อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันอยู่ที่ 4.36 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการรับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ จากการ
สื่อสารการตลาดทาให้ตนเริ่มสนใจและอยากซื้อ ตราสินค้า Freitag มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09
6) อภิปรายผล
คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

217

การรั บ รู้ คุ ณ ภาพของตราสิ นค้ า (Brand Perceived Quality) ผู้ ที่ ใ ช้ ต ราสิ น ค้ า Fretag มี ร ะดั บ ความ
คิดเห็นด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะตราสินค้า Freitag มีความโดดเด่น
ในเรื่องของวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ในการตัดเย็บ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมรถสิบล้อ ยางในจักรยาน สายเข็มขัดนิรภัยเก่า มา
ผลิตเป็นกระเป๋าแต่สามารถเพิ่มมูลค่าสิน ค้าได้อย่างมาก (www.travel.catdumb.com, 2561) และเรื่องราว
(Story telling) ของตราสินค้ามุ่งเน้นไปในแง่ของลักษณะการใช้งาน ว่าเป็นกระเป๋าที่ทนทาน ใช้งานได้นาน ซึ่ง
กลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag นั้น ได้มีการให้ความสาคัญในประเด็นของการออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มี
รูปแบบที่ทันสมัย มีใบเดียวในโลกมากที่สุด อีกทั้งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่บอกต่อกันแบบปากต่อปาก ได้รับ
การค้นหาจากผู้บริโภคแบบไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาในการซื้อ คาสาคัญ แบบไม่ต้องจ่ายเงินคิดเป็น 100% อีก
ด้วย (www.SimilarWeb.com, 2018)
การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ผู้ใช้ตราสินค้า Freitag ส่วนใหญ่ สามารถจดจาโลโก้ได้
และยังสามารถจะแยกแยะรุ่นต่าง ๆ อย่างเป็นอย่างดีอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Keller (1998) ที่กล่าวว่า
ความตระหนักรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภค (Brand Knowledge) ในเรื่องของการรู้จักคุณค่าตราสินค้าสามารถวัด
ได้จากการทดสอบการจดจา เช่น ชื่อรุ่น รูปทรง เพื่อหาคาตอบว่า ลูกค้ามีความตระหนักรู้มากน้อยเพียงใด และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker. (1991) ที่กล่าวว่าการตระหนักรู้ในชื่อตราสินค้า (Name awareness) คือการที่
ผู้บริโภครู้จักชื่อสินค้า อาจจะเป็นการได้ยินจากการสื่อสารการตลาด การบอกต่อแบบปากต่อปาก หรือจากการ
ค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคเอง ซึ่งการตระหนักรู้ยังรวมไปถึง สัญลักษณ์ สี หรือบุคลิกภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตรา
สินค้านั้นด้วย
การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Association) องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตรา
สินค้าของผู้ที่ใช้ตราสินค้า Freitag มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่สามจากองค์ประกอบทั้งหมด โดย
ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้ตราสินค้า Freitag มากที่สุด และรู้สึกว่าเมื่อใช้ตราสินค้า Freitag
แล้วรู้สึกว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1996) ที่
กล่ า วว่ า คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า คื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ชื่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand’s name) และสั ญ ลั ก ษณ์
(Symbol) โดยที่คุณค่าตราสินค้าจะเป็นตัวเพิ่มคุณค่าให้กับเจ้าของสินค้าและผู้บริโภคนอกเหนือจากคุณสมบัติของ
สินค้าหรือบริการขององค์กร ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นจากสิ่ง ที่ผู้บริโภค คิด รู้สึก สะท้อนภาพลักษณ์ผู้ใช้ง านผ่าน
สินค้า นอกจากนี้ยัง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) ศึกษาเรื่องคุณค่าตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการและการตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบ
รนด์ เ นมแท้ ที่ พ บว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กั บ องค์ ป ระกอบของการเชื่ อ มโยงตราสิ น ค้ า อยู่ ใ นอั น ดั บสาม
เช่นเดียวกัน
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ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
(Brand Loyalty) ของผู้ที่ใช้ตราสินค้า Freitag มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็น
เพราะผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีตราสินค้าที่ตนชื่นชอบอยู่ในใจหลายตราสินค้า สังเกตได้จากระดับความคิ ดเห็น
ด้าน “ตนชื่นชอบตราสินค้า Freitag มากกว่าตราสินค้าอื่น ๆ” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีความไม่สอดคล้องกับ
ด้านที่ไ ด้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน “ตนจะซื้อตราสินค้า Freitag ต่อไป ถึง แม้ว่าตราสินค้า อื่นจะมีการส่ง เสริ ม
การตลาดที่น่าสนใจกว่า” ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภค ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดใด ๆ
ของตราสินค้าอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ จิระวัฒน์ และคณะ (2552) (อ้างถึงใน ณัฐา ทวีโชคอนันต์, 2557) ที่กล่าวว่า
หากเจ้าของธุรกิจมีการวางแผนและการทาการตลาดที่ดี ปัญหาวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการตลาดก็จะลด โดยปัจจุบัน
วิกฤตด้านการตลาดหรือแบรนด์ที่ธุรกิจมักจะพบในปัจจุบันคือ มีธุรกิจที่เป็นสินค้าทดแทนหรือแทบจะเหมือนกัน
เกิดขึ้นในตลาดอย่างมากมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจที่จะเพิ่มคุณค่าตราสินค้าให้กับสินค้าของตนให้โดด
เด่นกว่าคู่แข่ง
ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention)
กลุ่มผู้ใช้ตราสินค้า Freitag มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันสินค้า Freitag เป็นที่นิยมในประเทศไทยมาตั้ง แต่ปี 2011 โดยปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นตลาดที่
ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากประเทศต้นกาเนิดคือสวิสเซอร์แลนด์ จนทาให้เจ้าของตราสินค้าเดินทางมาเปิด Freitag
pop up store แห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย (ข้อมูลจากเว็บไซต์ The standard, คุณพัชชา พูน
พิริยะ, 2017) และด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ Freitag ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้ได้รับความ
นิยมจากผู้ซื้อขึ้นไปอีก โดยสังเกตได้จากผลสารวจของ Tetra Pak’s Environmental Research 2008-2011 ที่
พบว่าของที่มีราคาเท่ากันคุณภาพเหมือน ๆ กันผู้บริโภคกว่า 80% จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นได้หันมาใส่ใจกับสินค้าที่เป็นลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้ น ซึ่ ง เป็น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ผลส ารวจของ Harris poll 2014 และ Nielsen Golbal Survey 2014 ที่
พบว่าผู้คนเกินกว่าครึ่งของผลสารวจพร้อมแล้วที่จะซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ตราสินค้า Freitag
จากผลการศึกษาเรื่องอิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินค้าและความตั้งใจซื้อ กรณีศึกษา : Freitag สามารถ
อภิปรายผลโดยรวมได้ว่า คุณค่ าตราสินค้าทั้ง 4 องค์ประกอบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อตราสินค้าของผู้ที่ใช้ตรา
สินค้า Freitag ทั้งสิ้น โดยผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ (2548) ที่ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าและความตั้ง ใจ
ซื้อกล้องดิจิทัล ตราสินค้า โซนี่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยชอง ศุภมัทนี ชูมณี (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลคุณค่า
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ตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่มสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์
กรุงเทพโดยจะสังเกตได้ว่า ตราสินค้าทั้งสามตราสินค้านั้น เป็นตราสินค้าที่มีลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคที่ค่อนข้างจะ
เฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิทัล Sony สินค้าแฟชั่นของกลุ่มดีไซน์เนอร์กรุงเทพ และ Freitag สะท้อนให้เห็น
ว่าผลการศึกษาได้สอดคล้องกับแนวคิดของจิระวัฒน์ และคณะ 2552 (อ้างถึง ใน ณัฐา ทวีโชคอนันต์ 2557) ที่
อธิบายเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้าไว้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีความชื่นชอบ หลงใหลในตราสินค้า จะส่งผลให้ตรา
สินค้านั้นมีความแข็งแกร่งและลูกค้าจะกลายเป็นสาวกที่มีความจงรักภักดี ประกอบกับตราสินค้า Freitag นั้น มี
จุดยืนที่ชัดเจน และยังคงสื่อสารบนจุดยืนเดิม ๆ อย่างตอกย้าอยู่เสมอเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่า ตนคือแบรนด์หนึ่งที่
สามารถช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น
ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่าคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า เป็นองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้ใช้ต ราสินค้า Freitag น้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของศุภมัทนี (2557)
ศึกษา อิทธิพลคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการตั้ง ใจซื้อสินค้าแฟชั่นในกลุ่ม
สมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ และ ศศินภา เลาหสินณรงค์ (2557) ที่ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้า ที่ส่ง ผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการและการตั ด สินใจซื้ อ) สินค้าแบรนด์เ นมแท้
ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้คุณภาพของตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อน้อยที่สุด อีกมุมหนึ่งผลการศึกษา
ยั ง พบว่ า องค์ ป ระกอบคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ด้ า นความเชื่ อมโยงตราสิ น ค้ า นั้น มีอิ ท ธิ พลต่ อ ความตั้ ง ใจซื้ อมากกว่า
องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Perceived quality)
7) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ตราสินค้า กระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ องค์ประกอบด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ในขณะเดียวกันกลับมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อมากที่สุดผู้ประกอบการ
ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดเพื่ อ เพิ่ ม ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า โดยมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งกิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้าให้แก่ลูกค้า
2) จากผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ใช้ ตราสินค้า กระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ องค์ประกอบด้านความ
เชื่อมโยงตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่สามของทั้งสี่องค์ประกอบ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ตราสินค้าดังกล่าว มีการ
รับรู้ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้าน้อย ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับการสื่อสารการตลาดที่ส่งเสริม
การเชื่อมโยงตนเองเข้ากับตราสินค้า หรือส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งการเชื่อมโยงตราสินค้านี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้บริโภคคานึงถึงตนเองเมื่อใช้ตราสินค้านั้นด้วย
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3) จากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าของผู้ใช้ ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อน้อย
ที่สุด อาจเป็นเพราะกระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ เน้นการสื่อสารการตลาดเรื่องภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว
แต่ไม่ค่อยได้สื่อสารด้านการใช้งานมากเท่าที่ควร ดังนั้นผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการจะ
นาไปสร้างกลยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อสื่อสารแง่ของคุณภาพของตราสินค้ากับผู้ใช้ง านได้รับรู้มากขึ้นและทาให้การรับรู้
เกี่ยวกับตราสินค้ามีมิติอื่น ๆ นอกจากด้านภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว
4) จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านความตระหนักรู้ในตราสินค้าของผู้บริโภคที่ไม่ได้ใช้ตราสิ นค้า
กระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ อาจเป็นเพราะผู้ที่
ไม่ได้ใช้ตราสินค้า กระเป๋าผ้าใบสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ เลือกที่จะไม่เปิดรับหรืออาจเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับตรา
สินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรสื่อสารตอกย้าเกี่ยวกับตราสินค้าให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา
1) จากผลการวิจัยพบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความเชื่อมโยงของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของ
ผู้ใช้ตราสินค้า Freitag อยู่ในอันดับที่สาม ซึ่งการเชื่อมโยงของตราสินค้านี้จะนาไปสู่ ความภักดีต่อตราสินค้าที่เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญและที่ผู้ประกอบการทุกคนอยากให้ผู้บริโภครู้สึกกับตราสินค้าของตน ซึ่งสาหรับการวิจัยใน
อนาคต หากมุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องความเชื่อมโยงของตราสินค้าจะสามารถนาผลการวิจัยมาเพิ่มศักยภาพในการ
สื่อสารได้มากยิ่งขึ้น
2) สาหรับการศึกษาในอนาคต ควรศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ซึ่งจะทาให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงจากผู้บริโภคมากประกอบกับการอภิปรายผลเชิงคุณภาพ ทาให้ผลการศึกษาที่ได้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors affecting the adoption of QR Payment technology of Krungthai Next users
in Bangkok
ธัชนนท์ เจษฎานุรักษ์1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ์2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์
เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลและนาไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ระหว่าง20,001 – 30,000 บาท/เดือน มี
ความถี่ ใ นการใช้ แ อพพลิ เคชั่ นกรุงไทย เน็ ก ซ์ 5-10 ครั้ ง /เดื อ น และมี ค วามถี่ใ นการใช้ คิ วอาร์ เพย์เ มนต์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง /เดือน นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน
อิทธิพลทางสังคม และสภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี คิวอาร์เพย์เมนต์ กรุงไทย เน็กซ์
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Abstract
The objective of this research were 1) to study the factors affecting the adoption of QR
payment technology of Krungthai Next users in bangkok, and 2) to study adoption level of QR
payment technology of Krungthai Next users in Bangkok. The samples used in this study were 400
users who have used QR Payment technology by Krungthai Next application in bangkok. The
questionnaire was employed to collect data, and the statistical package for the social sciences
was used to analyze the data.
Research findings revealed that the majority of respondents were female, aged between
21- 30 years, graduated with the bachelor’s degree and most of them were government official
and state enterprise officer, income between 20,001 – 30,000 bath per month with the frequency
of using Krungthai Next application for 5- 10 times per month and the frequency of using QR
Payment by Krungthai Next application less than 5 times per month. Moreover, the results
revealed that demographic characteristics, trust perception, performance expectancy, effort
expectancy, social Influence and facilitating Conditions had a positive influence on the adoption
of QR Payment technology of Krungthai Next users In bangkok
Keywords : Technology Adoption, QR Payment, Krungthai Next

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังอยู่ในวาระของการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รัฐบาล
ได้ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
เรื่องการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559)
การใช้คิวอาร์โค้ด (Quick Response Code) เพื่อการชาระเงินนี้มีความสาคัญ คือ ช่วยเพิ่มทางเลือก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งด้านประชาชนและร้านค้าในการชาระเงิน สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ที่สนับสนุนการลดการใช้เงินสด และส่งเสริมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
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ต้นทุนในการทาธุรกรรมให้กับระบบเศรษฐกิจตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสาคัญและสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงินให้แก่ทุกภาคส่วน (ฤชุกร สิริโยธิน, 2560)
ในประเทศจีนได้มีการนาเอาคิวอาร์โค้ดมาใช้อย่างแพร่พลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและยังเข้าถึงได้
ง่าย เพียงแค่ผู้ใช้มีโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมสาหรับอ่านบาร์โค้ดก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย การประยุกต์ใช้
บาร์โค้ดสองมิติสาหรับการดาเนินการธุรกิจต่าง ๆ โดยผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือ มีข้อจากัด คือ ประเทศนั้น ๆ
หรือพื้นที่บริการนั้น ๆ ต้องมีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ค่อนข้างทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
เช่น เทคโนโลยี GPRS, EDGE,3G และ 4G ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยก็มีระบบนี้เริ่มใช้กันบ้างแล้วในหลายพื้น ที่ที่
เป็นเมืองใหญ่ส่วนระบบ 4G นั้นก็มีใช้โดยทั่วไปแล้วตามประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีในขั้นสูงแล้ว เช่น เกาหลี
ใต้ญี่ปุ่น จีน และอเมริกา เป็นต้น สาหรับประเทศไทยนั้น การพัฒนาระบบการจัด การธุร กิ จโดยการน าเอา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้นั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากเพื่อให้ธุรกิจนั้นเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน
ดังนั้นการนาบาร์โค้ดสองมิติมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่าง ๆ นั้นจึงจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบของธุรกิจที่มีประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, 2557)
จากสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสัง คมดิจิทัลของประเทศไทยที่ไ ด้
กล่าวมาข้างต้น และเนื่องด้วยคิวอาร์โค้ด เป็นรูปแบบการรับ-ชาระเงินรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนผ่านการทาธุรกรรม
การเงินไปสู่รูปแบบดิจิทัลต้องใช้เวลาและการปรับตัว ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ต้องการศึกษา
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยในการ
ใช้บริการตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี คิ ว อาร์ เ พย์ เ มนต์ ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกรุ ง ไทย เน็ ก ซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการ
กรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. คาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ความคาดหวังในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุง ไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
6. สภาพสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการใช้ ง านส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บเทคโนโลยีคิ ว อาร์ เ พย์ เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการได้
ตรงคามความต้องการและมีประสิทธิภาพ
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์
เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการทาวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน
เมษายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา 16 เดือน

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ (Trust)
มีผู้ให้นิยามความหมายของความเชื่อมั่นไว้วางใจแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในด้านการตลาด
สังคม และการแพทย์เป็นต้น เช่น
กรกนก ชุบแวงวาปี และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) กล่าวว่าความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของความ
สัมพันธ์ทางการติดต่ อสื่ อ สารในการให้ บริก ารแก่ ลูก ค้ า องค์กรจาเป็นต้องเรียนรู้ ทฤษฎี ความสัมพันธ์ ใ กล้ ชิ ด
ความคุ้นเคยเพื่อครองใจลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การสื่อสาร (Communication), ความใส่ใจและการให้
(Caring and giving), การให้ ข้ อ ผู ก มั ด (Commitment) ที่ เ กี่ ย วพั น กั บ ลู ก ค้ า , การให้ ค วามสะดวกสบาย
(Comfort), การแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ (Trust)
Mayer, Davis, และSchoorman (1995) กล่าวว่า ความไว้วางใจหมายถึง ความตั้งใจกระทาต่อผู้อื่นบน
พื้นฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงและการพึ่งพากัน
Rotter (1971) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า เป็นความคาดหวังต่อบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งด้าน
คาพูด การกระทา คามั่นสัญญา จากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือ กลุ่มซึ่งจะสามารถทาให้เกิดความ
ไว้วางใจ
โดยสรุปได้ว่าความเชื่อถือไว้วางใจหมายถึง ความเชื่อมั่นที่มีต่อบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจ ว่าจะปฏิบัติหรือ
ปกป้องผลประโยชน์ของเรา โดยไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทาให้เกิดความเสียหาย ความไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อความ
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คาดหวังได้รับการตอบสนองในแง่บวก แต่ความไว้วางใจจะลดลงหากความคาดหวังนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ
ได้รับการตอบสนองในระดับที่ต่ากว่าความคาดหวัง
แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectancy)
Vroom (1964) เชื่อว่าบุคคลจะถูกจูงใจได้เมื่อบุคคลนั้นประเมินแล้วว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทา
ตามเป้าหมายหรือไม่ เกิดเป็นความคาดหวังต่อความพยายามนั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ความคาดหวังในความพยายามต่อการกระทาหรือการปฏิบัติงาน, ความคาดหวังในการกระทาต่อผลลัพธ์หรือผล
ของการปฏิบัติงาน และความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัล
Hersey (1982) ได้กล่าวถึง ความคาดหวังเป็นการที่บุคคลรับรู้ถึงการปฏิบัติ อย่างเหมาะสมตามบทบาท
ของตนเองและรับรู้ถึงบทบาทของบุคคลอื่น ความคาดหวังจะเป็นตัวบอก ว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ต่างๆ
โดยสรุปได้ว่าความคาดหวัง หมายถึง การทานาย การคาดคะเนล่วงหน้าของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และความต้องการในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติหรือลงมือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป
แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม (Social Influence)
David Matsumoto (2009) กล่าวว่า อิทธิพลทางสังคม หมายถึง ความสามารถหรือกระบวนการในการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้อื่น กลุ่มหมายถึงคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กัน รับรู้ว่าพวกตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และพึ่งกันและกัน การอนุโลมตามกล่มหรือการปฏิบัติตามกลุ่มหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมหรือเจตคติ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะต้องการที่จะทาตามความเชื่อหรือมาตรฐานของผู้อื่น
โดยสรุปได้ว่าอิทธิพลทางสังคมหมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่มที่มีผลต่อ
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้อื่นในสังคม ในการจูง ใจหรือโน้มน้าวทาให้คล้อยตาม แรงกดดันทางสัง คมให้ต้อง
ปฏิบัติตามผู้อื่นนั้น บางครั้งมีความรุนแรงมากและสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับแรงกดดันทางสังคม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล

-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์
ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่น
กรุงไทย เน็กซ์

การยอมรับเทคโนโลยี
คิวอาร์เพย์เมนต์

ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี

-

การรับรู้ถึงความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ
ความคาดหวังในการใช้ งาน
อิทธิพลทางสังคม
สภาพสิง่ อานวยความสะดวกในการใช้ งาน

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ในลักษณะเชิงสารวจ (Survey Research)
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บ ข้อมู ล (Questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูลและนาไปวิเ คราะห์
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูปให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุง ไทย เน็กซ์ ในเขตกรุง เทพ
มหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน เนื่องจากเป็นข้อมูลด้านธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยได้ จึงใช้
การกาหนดขนาดตัวอย่างจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนของ W.G. Cochran โดยกาหนดค่าความเชื่อ
มันร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384
คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพื่อ
ความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 384 คน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใช้บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.80 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.20 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 31.20 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
59.20 รองลงมาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.50 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิจ คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อย
ละ 17.30 ในส่วนของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท/เดือน คิด
เป็นร้อยละ 29.80 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.20 สาหรับความถี่ใน
การใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ 5 - 10 ครั้ง/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.2
และสาหรับความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้
บริการผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ น้อยกว่า 5 ครั้ง /เดือน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาใช้บริการผ่าน
แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ระหว่าง 5-10 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.2

ผลการศึกษาส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ
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การรั บ รู้ ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ไว้ว างใจในภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.19 อยู่ ใ นระดั บ มาก จาก
รายละเอียดพบว่า ท่านคิดว่าความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทารายการเป็นสิ่งสาคัญในการใช้งานคิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ ท่านเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจที่จะใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในการชาระเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 และท่านเชื่อมั่นว่าการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ในการชาระเงินมีความ
ถูกต้องชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามลาดับ
2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ
ความคาดหวังในประสิ ทธิภาพในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก จากรายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ช่วยเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการชาระเงิน
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์
ช่วยให้การชาระเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่าน
แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้แทนการชาระเงินรูปแบบเดิมได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ตามลาดับ
3. ความคาดหวังในการใช้งาน
ความคาดหวังในประสิทธิภาพในการใช้งานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก
จากรายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชม. อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์
สามารถแสดงผลการชาระเงินได้รวดเร็ว ง่ายต่อการรับรู้สถานะการชาระเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.16 และการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ง่ายต่อการจดจาให้เข้าใจถึงการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามลาดับ
4. อิทธิพลทางสังคม
อิทธิพลทางสังคมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก จากรายละเอียดพบว่า การ
ใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีและทันสมัย อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุง ไทย เน็กซ์ ใช้ง านกันอย่าง
แพร่หลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และท่านรับรู้ว่าสถานบริการ ร้านค้าต่างๆ มีการรับชาระเงิน
โดยใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามลาดับ
5. สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน
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สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก
จากรายละเอียดพบว่า การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะกับวิธีการใช้สมาร์ทโฟน อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ ท่านมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานคิวอาร์เพย์
เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และท่านมีความรู้ในด้านการใช้
สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อการใช้ คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามลาดับ
6. การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก จาก
รายละเอียดพบว่า ท่านยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ การใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ เหมาะสมกับการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ตามลาดับ
ผลการศึกษาส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานของการศึกษาถึง ปัจจัยที่ ส่ง ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี คิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 6 สมมติฐาน โดยผลของการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่ง ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี คิวอาร์เ พย์เ มนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
สมมติฐานที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์
เมนต์
สมมติฐานที่ 1.6 ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
สมมติฐานที่ 1.7 ความถี่ในการใช้คิวอาร์เพย์เมนต์ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย เน็กซ์ ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
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สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.258 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ส่ง ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.014) และมี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.154 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติ ฐ านที่ 4 ความคาดหวั ง ในการใช้ ง าน ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี คิ ว อาร์ เ พย์ เ มนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.334 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000) และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.474 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 6 สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p เท่ากับ 0.000)
และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.370 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
Path
การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์

ความคาดหวังในการใช้งาน
อิทธิพลทางสังคม

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์

การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์

สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน
เพย์เมนต์

การยอมรับเทคโนโลยี คิวอาร์

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
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Beta

S.E.

p

( )
0.258

0.065

0.000

0.154

0.065

0.014

0.334

0.063

0.000

0.474

0.039

0.000

0.370

0.044

0.000
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ผลจากการศึกษาของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิ วอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาถึง ปัจจัยด้านการรับรู้ถึง ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความคาดหวัง ใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในการใช้งาน อิทธิพลทางสัง คม และสภาพสิ่ง อานวยความสะดวกในการใช้ง าน
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ ความถี่ในการใช้งานหรือประสบการณ์ ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
กาหนดไว้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
จากสมมติ ฐ านนี้ พ บว่ า ผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี การยอมรับ และการใช้ เ ทคโนโลยี
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ของ Venkatesh และคณะ (2003)
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรเสริม ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ มีความสาคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัย
หลักที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.258, p เท่ากับ 0.000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิตยาภรณ์ (2553) ที่ศึกษาถึง
การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งและการรั บ รู้ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ไว้ วางใจของผู้ ใ ช้ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้ บริการ
Location-Based Services ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 21-25 ปี สามารถลดการรับรู้ความ
เสี่ยงจากการใช้ Location-Based Services ได้จากการป้องกันความเป็นส่วนตัว การสร้างความรับรู้ถึง ความ
เชื่อมั่นไว้วางใจได้จากการป้องกันความเป็นส่วนตัว และอิทธิพลจากสังคมของผู้ใช้ที่กล่าวถึงการใช้งานเชิงบวก แต่
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สามารถเพิ่มการรับรู้ความเสี่ยงและลดการรับรู้ความเชื่อมั่นไว้วางใจจาก Location-Based
Services ได้แก่ ปัจจัยด้านการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเอง นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยการรับรู้ความ
เสี่ยงส่งผลทางลบต่อความตั้งใจในการใช้บริการ Location-Based Services และการรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริการ Location-Based Services
สมมติฐานที่ 3 ความคาดหวังในประสิทธิ ภาพ ส่ง ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.154, p เท่ากับ 0.014) ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
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จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิจันทร์ ปัญจทวี และ กัลยา
ใจรักษ์ (2560) ที่ศึกษาถึงปัจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ และ
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดย
บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะเกิดการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศได้ก็ต่ อ เมื่ อ
บุคลากรมีความคาดหวังจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ว่าระบบสารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ช่วยให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติง านต่อผู้บริหารก่อนจะพิจารณาสั่งการให้มีการดาเนินงานต่อไป และเทคโนโลยีสารสนเทศยัง ช่ ว ยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาไปปฏิบัติงานด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น เป็นเครื่องมือในการทางานที่ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติง าน
และสิ่งสาคัญในการใช้ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
สมมติ ฐ านที่ 4 ความคาดหวั ง ในการใช้ ง าน ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี คิ ว อาร์ เ พย์ เ มนต์ ของ
ผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.334, p เท่ากับ 0.000) ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Suha AIAwadhi and Anne
Morris (2006) ที่ศึกษาถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยอมรับในบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศคู เ วต วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษานี้ คื อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ บริ ก ารของรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศคูเวต ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวัง ในการปฏิบัติง านมีความสัมพั นธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญต่อการยอมรับในบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศคูเวต
สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ ของผู้ใช้บริการกรุงไทย
เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิว
อาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.474, p เท่ากับ 0.000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
จากสมมติฐานนี้พบว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ จักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ
(2554) ที่ศึกษาถึงอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีการบริการ MIM วัตถุประสงค์
ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษาการใช้บริการการสื่อสารระหว่าง
กันผ่านข้อความและรูปภาพแบบทันทีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
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อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีการบริการ MIM อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอธิบาย
ได้ว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคนในสังคมโดยได้รับแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ MIM จากคนใน
สังคมทั้งหัวหน้างานและคนรอบข้างที่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการใช้งานบริการ MIM เพิ่มขึ้น
สมมติฐานที่ 6 สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์
ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าสภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้
งาน ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ (β เท่ากับ 0.370, p เท่ากับ 0.000) ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6
จากสมมติ ฐ านนี้ พ บว่ า ผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี การยอมรับ และการใช้ เ ทคโนโลยี
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) ของ Venkateshและคณะ (2003) ที่
ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้ง ใจ
แสดงพฤติ ก รรมประกอบด้ ว ยปั จ จั ย หลั ก 4 ประการ ได้ แ ก่ ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance
expectancy), ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy), อิทธิพลของสัง คม (Social influence)
และสภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions)
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ใช้บริการกรุงไทย เน็กซ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้เห็นว่าความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของข้อมูลหรือความปลอดภัยในการ
ชาระเงินยังอยู่ในระดับที่น้อยอยู่ และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญเป็นลาดับต้นๆในการใช้บริการธุรกรรม
การเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยในด้านของความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อ
ธนาคารผู้ให้บริการสามารถนาข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ต่อไป
2. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานและการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อจะได้รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้า
มากขึ้น สามารถนาข้อมูลหรือพฤติกรรมต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์หรือพัฒนา
แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่อไป
บรรณานุกรม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยทางาน
Factors Affecting the Intention to Play Gacha Game of Teenage and Working Age
ณัฐกิตติ์ จังพานิช1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ์2
1นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการประกอบการ
2รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร. ประจามหาวิทยาลัยศิลปากร

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัย
ทางานที่แตกต่างกัน และการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกาชา การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความเพลิดเพลิน ที่มีต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่น
และวัยทางาน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ ประชาชนในวัยรุ่นและวัยทางาน อายุ 15- 60 ปี ที่เล่นหรือเคยเล่น
เกมกาชามาก่อน จานวน 400 ราย สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิงด้วยการทดสอบที การทดสอบเอฟ
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือน
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ความเพลิดเพลิน ทัศนคติที่มีต่อการเล่น
เกมกาชา และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา
คาสาคัญ : ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ความเพลิดเพลิน เกมกาชา

Abstract
This research aimed to study the difference of demographic characteristics such as gender,
age, education, job, and Individual’s monthly earning that affected the Intention to play gacha
game of teenage and working age. Also, to study the influence of Attitude toward playing gacha
game, subjective norm, perceived behavioral control and enjoyment on Intention to play gacha
game of teenage and working age. The 400 samples of this research were teenage and working
age of 15 – 60 years old who have played gacha game before, using convenience sampling
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technique with questionnaire as the research instrument. The data were analyzed with statistical
tools to find frequency, percentage, mean, and standard deviation, along with reference statistic,
such as t-test, F-test, and multiple regression analysis. Results showed that the difference of age,
Education, Job, and Individual’s monthly earning affected the Intention to play gacha game.
Furthermore, enjoyment, attitude toward playing gacha game, and perceived behavioral control
had an influence on intention to play gacha game.
Keyword : Theory of planned behavior, Enjoyment, Gacha game

บทนา
ในปัจจุบัน ตลาดของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกมีการเติบโตมากขึ้น โดยจากรายงานของ Newzoo (2018)
พบว่ารายได้จากธุรกิจเกมในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าประมาณ 139,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้า
และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไป นอกจากนี้ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเริ่มมี บทบาทในอุตสาหกรรมเกมมากขึ้น โดยมี
สัดส่วนของรายได้ที่ร้อยละ 41 จากรายได้ทั้งหมดของเกมในทุกแพลตฟอร์มในปี พ.ศ. 2561 และมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการทาธุรกิจด้วยเช่นกัน
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นคือการเริ่มใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม (Freemium) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่แบ่งกลุ่ม
ลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ใช้แบบฟรี และกลุ่มผู้ใช้แบบพรีเมียมหรือผู้ใช้แบบเสียเงิน (Holm and GünzelJensen, 2017:17 ) ปัจจุบันมีหลายเกมที่เปิดให้บริการโดยใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม เช่น เกม Arena of Valor
ซึ่งเปิดให้บริการในประเทศไทยในชื่อ Realm of Valor บนสมาร์ทโฟน ที่ทารายได้เป็นอันดับหนึ่งของเกมมือถือ
ทั่วโลกในปี พ.ศ.2560 ด้วยจานวนเงิน 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐ (Cowley, 2018)
กาชา เป็นคาที่ย่อมาจากคาว่ากาชาปอง (Gachapon) ตู้หยอดเหรียญสุ่มของเล่นจากประเทศญี่ปุ่น ด้วย
การนารูปแบบการสุ่ มของรางวั ลแบบเดี ยวกัน มาใช้กั บ เกมฟรี เมี ยม ทาให้เกิดรูป แบบของการสร้ างรายได้ ที่
เปลี่ยนไป จากเดิมที่ผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมภายในเกมด้วยจานวนเงินที่แน่นอน เปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินเพื่อสุ่ม
รางวั ลภายในเกมที่จะได้รับแทน (Koeder, Tanaka, and Sugai, 2017:3-4) โดยเกมที่ใช้ระบบกาชาเริ่มได้รับ
ความนิยมภายในประเทศญี่ปุ่น และส่งอิทธิพลไปถึงประเทศอื่น ทาให้เกิดเกมที่ใช้ระบบกาชามากขึ้น โดยพบว่าใน
การจัดอันดับรายได้ของแอปพลิเคชันใน app store ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2559 มีเกมที่ใช้ระบบกา
ชาอยู่ร้อยละ 58 ใน 100 อันดับแรก และร้อยละ 37 ในอันดับหลังจากนั้น (Kanerva, 2016)
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เมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมเกมภายในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีการเติบโตเช่นเดียวกัน โดยจากผล
สารวจในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีมูลค่าประมาณ 16,329 ล้านบาท (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559)
นอกจากนี้พบว่าประชาชนชาวไทยเริ่มพกพาโทรศัพท์มือถือมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
จานวน 56.7 ล้านคน และส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 15-49 ปี (สานักงานสถิติแห่ง ชาติ , 2561) ซึ่ง ถือว่าเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจสาหรับธุรกิจเกี่ยวกับเกม เกมมือถือจากต่างประเทศถูกนาเข้ามาโดยผู้ให้บริการหลายราย
ซึ่งรวมไปถึงเกมที่ใช้ระบบกาชาด้วยเช่นกัน จึงนาไปสู่คาถามว่า ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการจะสามารถผลักดันให้เกม
กาชาเกิดความนิยมและประสบความสาเร็จในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นที่มียอดผู้เล่นกับการสร้างรายได้
ของเกมที่สูงหรือไม่
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยทางาน
โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และแนวคิดของความเพลิดเพลิน เพื่อที่จะหาคาตอบว่าปัจจัยด้านใดที่ทาให้ ผู้
เล่นมีแนวโน้มในการเล่นเกมกาชามากขึ้น และผู้พัฒนาเกมกับผู้ให้บริการเกมควรให้ความสาคัญ นาไปสู่การวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อให้เกมกาชาที่เปิดให้บริการในประเทศไทยสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้ง
รักษาฐานลูกค้าเดิม นาไปสู่การสร้างรายได้ในระยะยาว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือน ที่มีผลต่อความตั้งใจเล่นของประชาชนวัยรุ่นและวัยทางาน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยทางาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของ ประชาชนวัยรุ่น
และวัยทางานที่แตกต่างกัน
2. ทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกาชา มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยทางาน
3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยทางาน
4. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่น
และวัยทางาน
5. ความเพลิดเพลิน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยทางาน
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม (Freemium Business Model)
Osterwalder and Pigneur (2010:96) ให้ความหมายแก่โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียมว่าเป็นบริการที่ ผู้ ใช้
สามารถใช้งานได้ฟรี และมีบริการพิเศษที่ต้องเสียเงิน โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการโดย
ไม่เสียเงิน และมีผู้ใช้งานส่วนหนึ่งที่จ่ายเงินเพื่อรับบริการที่พิเศษขึ้น
ในปัจจุบัน ธุรกิจเกมได้ให้ความสนใจกับโมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม ซึ่งเรียกได้อีกชื่อว่าโมเดลธุรกิจแบบเล่น
ฟรี (Flunger, Mladenow, and Strauss, 2017) โดยผู้ เ ล่ น สามารถดาวน์ โ หลดและเล่ น เกมได้ ฟ รี แต่ อ าจมี
ข้อจากัดบางประการ หรือมีสิทธิพิเศษสาหรับผู้ที่จ่ายเงิน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้า
เสมือน (Virtual goods) คือไอเทมภายในเกม เพื่อเพิ่มความสวยงาม หรือความสามารถของผู้เล่น
เกมกาชา (Gacha Game)
Koeder et al. (2017:3-5) ให้ความหมายแก่เกมกาชาว่าเป็นแอปพลิเคชันเกมที่ใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรี
เมียม ผสมผสานเข้ากับปัจจัยความไม่แน่นอนจากการสุ่มไอเทมภายในเกม ที่มีระดับความหายากที่แตกต่างกัน
โดยเกมกาชาแต่ละเกมอาจมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทุกเกมล้วนมีอยู่คือระบบกาชา ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
สกุลเงินภายในเกม 2 รูปแบบในการสุ่มรางวัล คือสกุลเงินอ่อน (Soft currency) ที่หาได้จากการเล่นเกม และสกุล
เงินแข็ง (Hard currency) ที่ได้จากการจ่า ยเงิน จริง โดยรางวัลจากการสุ่ มเป็นรางวั ลเสมือนในเกม (Virtual
Reward) ที่มีระดับความยากของการได้มากากับไว้ ผู้เล่นสามารถสะสมของรางวัลเหล่านี้ได้ แต่ไม่สามารถนาไป
แลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มการสร้างรายได้ให้กับผู้จัดจาหน่ายเกม
ปัจจุบันมีเกมกาชาเปิดให้บริการทั่วทั้งโลกเป็นจานวนมาก ทั้งจากผู้พัฒนากลุ่มใหม่ รวมไปถึงผู้พัฒนากลุ่ม
เดิมในอุตสาหกรรมที่หันมาสนใจพัฒนาเกมกาชา เช่นเกมไฟร์เอมเบลม ฮีโรส์ (Fire Emblem Heroes) เกมกาชา
ที่มีต้นกาเนิดจากซีรีย์เกม ไฟร์เอมเบลม โดยสามารถทารายได้เป็นจานวน 295 ล้านเหรียญสหรัฐภายในระยะเวลา
1 ปีหลังเปิดบริการ (Nelson, 2018) แต่ขณะเดียวกันเกมกาชาก็ตกเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสมของการสร้าง
รายได้ จ ากการให้ ผู้ เ ล่ น สุ่ ม ไอเทม โดยมี ก รณี ตั ว อย่ า งของผู้ เ ล่ น รายหนึ่ ง ที่ เ ติ ม เงิ น ในเกมแกรนบลู แ ฟนตาซี
(Granblue Fantasy) จานวน 6,065 เหรียญสหรัฐ เพื่อสุ่มให้ได้ตัวละครที่เปิดให้สุ่มเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น
ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม จนเกิดการปรับปรุงระบบการสุ่มรางวัลภายในเกมใหม่ ซึ่งผู้เล่นสามารถ
เลือกรางวัลภายในเกมได้ หากสุ่มไอเทมภายในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจานวนหนึ่ง (Humphries, 2016)
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ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นแนวคิดของ Ajzen (1991) ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระทาด้วย
เหตุผล (Theory of reasoned action) โดยอธิบายว่า บุคคลจะมีความตั้ง ใจก่อพฤติกรรมมากขึ้น เมื่อได้รั บ
อิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ แต่เนื่องจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผลไม่ได้คานึงถึงกรณีที่บุคคลที่ไม่สามารถควบคุม
การก่อพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ เช่นการขาดโอกาสหรือทรัพยากรที่จาเป็น จึงได้พัฒนาใหม่เป็นทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน เพื่อทานายพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่สามารถควบคุมการก่อพฤติกรรมนั้นได้อย่างสมบูรณ์
Fishbein and Ajzen (1975) อธิบายถึงความตั้งใจก่อพฤติกรรมว่า เป็ นความตั้งใจของบุคคลต่อการก่อ
พฤติกรรมหนึ่ง ซึ่งสามารถชี้วัดความเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะก่อพฤติกรรมได้ โดยความตั้ง ใจของแต่ละบุคคล
สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากความเชื่อในด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป
Ajzen (1991) อธิบายว่าความตั้งใจก่อพฤติกรรมได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอิสระ 3 ตัว ได้แก่ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม (Attitude toward the behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control)
ทัศนคติต่อพฤติกรรม คือระดับความชอบหรือไม่ชอบของบุคคลต่อพฤติกรรมหนึ่ง เกิดจากความเชื่อ
ทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ว่าพฤติกรรมนั้นจะนาไปสู่ผลลัพธ์หนึ่ง และเกิดจากการประเมินผลลัพธ์
จากพฤติกรรม (Outcome Evaluation) ว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง คือแรงกดดันจากสังคมที่นาไปสู่การกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมของบุคคล
เกิดจากความเชื่อทางบรรทัดฐาน (Normative Beliefs) คือความกังวลต่อกลุ่มอ้างอิงที่มีความสาคัญต่อตัวบุคคล
เมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นสนับสนุนหรือต่อต้านการก่อพฤติกรรมใด ๆ และเกิดจากแรงจูง ใจที่บุคคลจะปฏิบัติตาม
(Motivation to comply)
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม คือการรับรู้ความสะดวก หรือความยากง่ายต่อการก่อ
พฤติกรรมหนึ่ง เกิดจากความเชื่อด้านการควบคุม (Control beliefs) คือปัจจัยที่ทาให้เกิดความยากง่ายต่อการก่อ
พฤติกรรมหนึ่ง โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวบุคคล และเกิดจากอิทธิพลที่ส่ง ผลต่อการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived power) ว่าปัจจัยเหล่านั้นส่งผลต่อความยากง่ายของการก่อพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด
ความเพลิดเพลิน
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Lin, Gregor and Ewing (2008:41-43) อธิบายว่าความเพลิดเพลินเป็นความรู้สึกทางบวกที่สามารถเติม
เต็มความปรารถนาของบุคคลได้ ขณะกาลัง จดจ่ ออยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง นอกจากนี้ Moon and Kim
(2001:219-220) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความเพลิดเพลินเป็นความสุขที่เกิดจากการกระทาในสิ่งที่บุคคลนั้นสนใจ
อย่างแท้จริง และขณะตกอยู่ในสภาวะสนุกสนานจากการกระทาบางอย่าง
ความเพลิดเพลินมีบทบาทสาคัญต่อการทานายความตั้งใจก่อพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรม
การเล่นหรือซื้อเกม Wei and Lu (2014) กล่าวว่า ความเพลิดเพลินส่ง ผลต่อความตั้ง ใจเล่นเกมของผู้เล่น บน
สมาร์ ท โฟน และผู้ พั ฒ นาควรออกแบบระบบที่ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ มอบความเพลิ ด เพลิ น ให้ กั บ ผู้ เ ล่ น Nguyen
(2015:55-56) กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับเกมที่ใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียม ผู้พัฒนาสามารถสร้างรายได้เมื่อผู้เล่น
จ่ายเงินในระหว่างเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุนี้ความเพลิดเพลินมีผลต่อการเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง ผู้พัฒนา
จึงควรเสนอระบบที่ทาให้เกิดความเพลิดเพลินขณะเล่นเกมนั้น

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ น เครื่ อ งมื อวิ จั ยในการเก็ บ ข้ อมู ล โดยการเก็ บ ข้ อมู ล จากเว็ บ ไซต์ ที่ ผู้ เ ล่ น เกมกาชาใช้ ง านเป็ นประจาได้แก่
เฟซบุ๊ก (Facebook) พันทิป (Pantip) และจีคอนฮับ (Gconhub) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
ประชากรของการวิจัย คือประชาชนชาวไทยในช่วงวัยรุ่น และวัยทางาน คือบุคคลในช่วงอายุ 15 – 60 ปี
ที่เล่นหรือมีประสบการณ์ในการเล่นเกมกาชามาก่อน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ย คือประชาชนชาวไทยในช่วงวัยรุ่น และวัยทางาน คือบุ คคลในช่ว งอายุ
15 – 60 ปีที่เล่นหรือมีประสบการณ์ในการเล่นเกมกาชามาก่อน เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึง
ใช้สูตรการหาขนาดของตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดประชากรของ Cochran (1977:75) โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 ซึ่งคานวณแล้วได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยที่ 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นข้อคาถามปลายปิดชนิดตอบตัวเลือก
เดียว และมาตรวัตของลิเกิร์ต (Likert scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทัศนคติที่มี
ต่อการเล่นเกมกาชา การคล้อยตามกลุ่มอ้ างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความเพลิดเพลิน
และความตั้งใจเล่นเกมกาชา
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สาหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยทั้งหมดของค่าที่วัดได้จากมาตรวัดของลิเกิร์ต โดยแบ่งเป็นคะแนน
4.501-5.000 หมายถึงมากที่สุด คะแนน 3.501-4.500 หมายถึงมาก คะแนน 2.501-3.500 หมายถึงปานกลาง
คะแนน 1.501-2.500 หมายถึงน้อย และคะแนน 1.000-1.500 หมายถึงน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบที
(t-test) การทดสอบเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 276 คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีอายุระหว่าง 15-21 ปี จานวน
142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และมีรายได้ต่อบุคคลต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท
จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00
2.การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยทางาน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาโดยรวม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาโดยรวม
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X̅
ทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกาชา
3.352 0.850
ปานกลาง
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
2.380 1.071
น้อย
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
4.272 0.553
มาก
ความเพลิดเพลิน
3.599 0.897
มาก
รวม
3.401 0.582
ปานกลาง
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม รองลงมา
คือความเพลิดเพลิน ทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกาชา และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามลาดับ
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3.การวิเคราะห์ความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยทางาน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจเล่นเกมกาชา
̅
ความตั้งใจเล่นเกมกาชา
S.D.
X
1.ท่านมีความตั้งใจที่จะเล่นเกมกาชา
3.738 1.040
2.ท่านมีความสนใจจะเล่นเกมกาชาในอนาคต
3.680 1.127
3.ท่านตั้งใจจะเล่นเกมกาชาอย่างสม่าเสมอ
3.435 1.187
รวม
3.618 0.993

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความตั้ง ใจเล่นเกมกาชาโดยรวมที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
คาถามพบว่าอันดับแรกคือท่านมีความตั้งใจที่จะเล่นเกมกาชา รองลงมาคือท่านมีความสนใจจะเล่นเกมกาชาใน
อนาคต และท่านตั้งใจจะเล่นเกมกาชาอย่างสม่าเสมอ ตามลาดับ
4.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กับความตั้งใจเล่นเกมกาชา
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ความตั้งใจเล่นเกมกาชา
t/F
Sig.
เพศ
-1.337
0.182
อายุ
10.361
0.000**
ระดับการศึกษาสูงสุด
11.302
0.000**
อาชีพ
4.749
0.003**
รายได้ต่อบุคคลต่อเดือน
6.570
0.000**
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ขณะที่เพศที่แตกต่าง
กัน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา
ปัจจัย
ความตั้งใจเล่นเกมกาชา
B
t
Sig.
Tolerance
β
ค่าคงที่
-0.292
-1.254 0.211
0.610 0.552 12.553 0.000**
0.423
ความเพลิดเพลิน (X4 )

VIF
2.365

ทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกาชา

0.353

0.302

6.917

0.000**

0.428

2.335

(X1 )
การรับรู้ความสามารถในการ

0.125

0.069

2.367

0.018*

0.951

1.052

ควบคุมพฤติกรรม (X3 )
R = 0.823, SEest =0.567 , F = 276.336, Adjusted R2 = 0.674 , Durbin-Watson = 1.845
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2-5 พบว่า ความเพลิดเพลิน (X4 ) ทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกาชา (X1 ) และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (X3 ) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.01, 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ ซึ่งสามารถเขียนสมการการถดถอยเชิงพหุได้ 2 รูปแบบดังนี้
สมการการถดถอยเชิงพหุคะแนนดิบ : Y = 0.610X4 ** + 0.353X1 ** + 0.125X3 *
สมการการถดถอยเชิงพหุคะแนนมาตรฐาน : Z = 0.552X4 ** + 0.302X1 ** + 0.069X3 *

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความตั้งใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยทางาน จาแนกตามปัจจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ ระดับการศึ กษาสูง สุด อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยทางานที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิธน
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โชติ ตรงดี (2555) ที่อธิบายว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์เหล่านี้ ทาให้เกิดการวิเคราะห์และรับสารที่แตกต่ างกัน
ส่งผลให้มีพฤติกรรมแบบเฉพาะตัว ขณะที่การทดสอบความแตกต่างด้านเพศ พบว่าไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกม
กาชาของวัยรุ่นและวัยทางาน ทั้งนี้เนื่องจากเกมกาชาในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้ง
เพศชายและหญิง ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สิริสุดา รอดทอง (2556) ที่อธิบายว่าปัจจุบันสมาร์ท
โฟนเป็นอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับ ทุกคน และทุกคนสามารถเข้าถึง แอปพลิเ คชันต่าง ๆ ได้ง่าย อีกทั้ง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งเพศชายและหญิง จึงทาให้เพศไม่มีความแตกต่างในด้านการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
2. การวิเคราะห์อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกาชาต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัย
ทางาน พบว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา โดยทัศนคติที่ดีต่อการเล่นเกมกาชา จะทาให้ประชาชนวัยรุ่น
และวัยทางานมีแนวโน้มเล่นเกมกาชามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ที่อธิบาย
ว่าทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมหนึ่ง จะส่งผลต่อความตั้งใจก่อพฤติกรรมนั้น โดยเกิดได้จากความชอบต่อพฤติกรรม
รวมไปถึงการประเมินคุณค่าของพฤติกรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภาพร ดอกไม้, สุชาดา กร
เพชรปาณี และสมสิทธิ์ จิตรสถาพร (2556) ที่อธิบายว่าหากทัศนคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
และสามารถกาหนดแนวทางหรือปฏิกิริยาตอบสนองได้ ดังนั้นยิ่งบุคคลมีทัศนคติในทางบวกต่อการเล่นเกมมาก
เท่าใด ก็จะเกิดความตั้งใจเล่นเกมมากขึ้น
3. การวิเคราะห์อิทธิพลของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยทางาน
พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา ซึ่งไม่สอดคล้องต่อทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ซึ่ง
อธิบายว่าแรงกดดันจากสังคม จะส่งผลต่อความตั้งใจก่อพฤติกรรมของบุคคล ทั้งนี้อาจเกิดจากประชาชนวัยรุ่นและ
วัยทางานในประเทศไทย มองว่ากลุ่มอ้างอิงไม่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจเล่นเกมกาชาของตนหรือกลุ่มอ้างอิงที่
สนับสนุนและกดดันให้บุคคลเล่นเกมกาชามีจานวนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ
(2560) ที่อธิบายว่าอิทธิพลทางสังคมไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้คนรอบ
ข้างยังใช้แอปพลิเคชันไลน์จานวนน้อย
4. การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา
ของวัยรุ่นและวัยทางาน พบว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา โดยในปัจจุบันผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมกาชาได้
ง่ า ย เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ใ ช้ โ มเดลธุร กิจ แบบฟรีเ มี ยมที่ เ ข้ า ถึง ได้ ฟรี และดาวน์ โ หลดได้ ง่า ยผ่ านทางมือ ถื อ ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ซึ่งอธิบายว่า การรับรู้ความสะดวกหรือความยากง่าย
ในการก่อพฤติกรรมจะส่งผลต่อความตั้ งใจก่อพฤติกรรมนั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Alzahrani,
Mahmud, Ramayah, Alfarraj, and Alalwan (2017) ที่ อ ธิ บ ายว่ า หากผู้ เ ล่ น รั บ รู้ ว่ า ตนสามารถเข้ า ถึ ง เกม
ออนไลน์ได้ง่าย ก็จะมีโอกาสเล่นมากขึ้น
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5.การวิเคราะห์อิทธิพลของความเพลิดเพลินต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาของวัยรุ่นและวัยทางาน พบว่า มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา การเล่นเกมเป็นกิจกรรมสาหรับสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่น ดังนั้นระดับ
ของความเพลิดเพลินที่ผู้เล่นได้รับจากการเช่นเกมกาชา จะส่งผลต่อการความตั้งใจเล่นต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภคภร ลุ่มเพชรมงคง (2557) Wei and Lu (2014) ที่อธิบายว่าความเพลิดเพลิน
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป้าหมายของการเล่นเกมก็คือการรับ ความ
เพลิดเพลินขณะเล่นเกม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1.1 ผลการทดสอบความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อบุคคลต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการเกมจึงควรมุ่งเน้นทาการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง เช่น กลุ่ม ผู้เล่นอายุ 15- 21 ปี หรือ
กลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา เพื่อให้เกิดการเล่นเกมกาชาอย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การเติมเงินในภายหลัง และ
เนื่องจากความแตกต่างของเพศไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา องค์กรจึงควรพัฒนาหรือการให้บริการเกมกา
ชาโดยไม่ละเลยความต้องการของเพศใดเพศหนึ่ง
1.2 เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อการเล่นเกมกาชา มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา ผู้ให้บริการเกมจึงควร
ส่งเสริมทัศนคติต่อการเล่นเกมกาชา ด้วยการให้ข้อมูลหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมองเกมกาชา
ในทางที่ดีมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการดาเนินกลยุท ธ์ทางการตลาดที่อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเกมกาชา เช่น
การจัดโปรโมชั่นที่ชักจูงให้ผู้เล่นเสียเงินมากจนเกินควร
1.3 เนื่องจากการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชา ผู้พัฒนา
และผู้ให้บริการเกมจึงควรสร้างช่องทางการเข้าถึง แอปพลิเคชันเกมกาชาที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึง ได้สะดวก ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถทาได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันของประเทศไทย และการใช้โมเดลธุรกิจแบบฟรีเมียมที่ ผู้ ใช้
สามารถเข้าถึงเกมได้ฟรี
1.4 จากการศึกษาพบว่าความเพลิดเพลินมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นเกมกาชา โดยมีอิทธิพลมากที่สุ ดใน
บรรดาตัวแปรอิสระของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เล่นเกิดการเล่นเกมกาชาอย่างต่อเนื่อง ผู้พัฒนาจึงควรศึกษา และ
พัฒนาระบบของเกมกาชาที่สามารถสร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายของเกมได้เป็นสาคัญ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความตั้งใจเล่นเกมกาชา โดยไม่มีการเจาะลึกถึงประเภท หรือผลิตภัณฑ์
เกมใด ๆ โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งความแตกต่างของประเภทของเกมอาจส่งผลต่อความตั้งใจเล่นเกมกาชาได้เช่นกัน
จึงควรกาหนดประเภทของเกมกาชาที่จะศึกษาในครั้งถัดไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงขึ้น
2.2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องความตั้งใจเล่นเกมกาชาของประชาชนวัยรุ่นและวัยทางาน
ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมไปถึงความตั้งใจการเติมเงินภายในเกมกาชา จึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการเติมเงินของผู้เล่นเกมกาชา
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ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม
THE RELATIONSHIP AMONG CHINESE DISHES RESTAURANT NETWORKS IN NAKHON PATHOM
PROVINCE
กันตภณ รอดทุกข์1 และ ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2อาจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการดาเนินธุรกิจของธุรกิจรับจัด
เลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานชมรมโต๊ะจีน นครปฐม ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
ผู้ประกอบการจัดจาหน่ายเครื่องโต๊ะ ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ -เก้าอี้ ผู้ประกอบจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้า จานวน
ทั้งหมด 17 รายโดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ประกอบการโต๊ะจีนส่วนใหญ่มีลักษณะในการดาเนินธุรกิจเป็นแบบเจ้าของเพียง
รายเดียว โดยมีการลงทุนในการทาธุรกิจด้วยเงินทุนตนเอง และพื้นที่ในการให้บริการอยู่ทั่วราชอาณาจักร 2)
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านสินค้าทดแทน คู่แข่งรายเดิมในธุรกิจ ผู้ประกอบการโต๊ะจีนมีจุด
แข็งในสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย 3) ความสัมพันธ์ในเครือข่าย
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนทาให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในการทาธรุกิจร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ภายใต้
ความไว้วางใจซึ่งกัน การเข้าใจกัน และมีการติดต่อสื่อสารกันสม่าเสมอ ช่วยให้ในเครือข่ ายธุรกิจเกิดประโยขน์
ร่วมกัน จากการวิจัยนี้สามารถนาไปเป็นข้อเสนอแนะในการดาเนินธุรกิจโต๊ะจีนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย
ธุรกิจโต๊ะจีนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป
คาสาคัญ: รูปแบบและลักษณะการดาเนินงานของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ในเครือข่าย
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Abstract
The purpose of this research is to study 1) the form and characteristics of the Chinese
catering business in Nakhon Pathom Province; 2) the business environment of the Chinese catering
business in Nakhon Pathom Province and 3) the relationship of the network of Chinese catering
business cluster in Nakhon Pathom. The in-depth interview is used as a tool to collect the data
from the chairman of the Chinese catering association in Nakhon Pathom, Chinese catering
business operators, Chinese tableware business operators, table-chair rental service operators and
waiter and waitress suppliers with a total of 17 operators. The data were analyzed according to
the objectives and examined for the accuracy.
The results of the study showed that 1) Most Chinese catering business operators are
single owners by doing business with self-financing and have the service areas across the country;
2) The main obstacle of the external environment is substitute products. Original competitors
in the Chinese catering business have strengths for the internal environment, namely products,
prices and distribution channels; and 3) Grouping the Chinese catering business operators creates
the business relationships in a form of the network under mutual trust and understanding with
regular communication. This creation brings about mutual benefits within the business network.
These results can be applied as recommendations to develop the Chinese catering business and
other related business for the utmost efficiency.
Keyword: Business model and nature of business Business environment Network relationship

บทนา
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตราบลุ่มในพื้นที่ภาคกลางและเป็นแหล่งผลิตผลิตผลทางการเกษตร
ที่สาคัญ ซึ่ง ถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีจานวนมาก อีกทั้ง ยัง มีพื้นที่ติดกับจัง หวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่มีการเกษตรอยู่บริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ในอดีตมีชาวจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม
ใกล้เคียงได้อาศัยข้อได้เปรียบนี้ผนวกกับความสามารถในการประกอบอาหารเลี้ยงดูแขกในการจัดงานเลี้ยง จึงได้
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เกิดการเริ่มการให้ บริก ารอาหารโต๊ะ จีนในรูป แบบนอกสถานที่ ท างภายในจัง หวั ดนครปฐมเองงานขนาดเล็ ก
ประมาณ 5 โต๊ะจนถึงงานขนาดใหญ่มากกว่า 40 โต๊ะจนได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางด้วยรสชาติอาหารที่อร่อย
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในการให้บริการ ทาให้ลูกค้าสามารถควบคุม ค่า ใช้ จ่าย จนทาให้ใ น
ปัจจุบันมีจานวนผู้ประกอบการโต๊ะจีนเพิ่มขึ้นเป็นจานวนหลายร้อยราย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
ได้อย่างมากจนนาไปสู่การแข่งขันของผู้ประกอบการ (สุมาลี เทพสุวรรณ & คณะ, 2554)
ในการดาเนินธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเป็นการดาเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยทรัพยากรจานวนมาก จึงทาให้ มี
ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งสภาพแวดล้อมของธุรกิจ สภาพภายแวดล้อมภายในของธุรกิจ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านตัวสินค้า ปัจจัยด้านราคาของสินค้า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และ
สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้จัดหาวั ตถุดิบ ปัจจัยด้านคู่แข่งขันรายใหม่ ปัจจัยด้านสินค้า
ทดแทน ปัจจัยด้านลูกค้า ปัจจัยด้านความรุนแรงในธุรกิจเดิม เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่
อาจเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่การพัฒนาธุรกิจ (ธนภัทร กันทาวงศ์, 2559)ในทางสังคมวิทยาเครือข่าย
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน มีความเป็น
รูปธรรม มองเห็นได้ มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสัง คมที่ไ ม่มี
ขอบเขตการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ นอกจากนี้
แต่ละคนหรือกลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอๆกัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของ
เครือข่ายจึงมีความซับซ้อนในตัวของเครือข่ายอยู่ (Boissevain & Mitchell, 1973)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะ จีน จัง หวัด
นครปฐม เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ รั บ จั ด เลี้ ย งโต๊ ะ จี น เป็ น ที่ รู้ จั ก มากขึ้ น กว่ า เดิ ม และได้ รั บ รู้ ถึ ง
สภาพแวดล้อมของธุรกิจกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน นอกจากนี้ได้เข้าใจถึงการสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และพัฒนาเป็นการจัดการในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับประเทศต่อไป และจะนาหลักการวิธีการจัดการการดาเนินงาน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ เข้ามาเป็นหลักในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการดาเนินธุรกิจของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ
สภาพแวดล้อมภายในของธรุกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจเป็นการวิเคราะห์และ
พิจารณาถึงทรัพยากรและความสามารถต่างๆภายในองค์กร เพื่อที่จะหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งในการ
หาข้อมูลที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน อาศัยหลักการทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง
องค์ประกอบสาคัญในการดาเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ ในธุรกิจต้องสร้างส่วนประสม
ทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ & คณะ, 2541) ส่วนประสมทาง
การตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจาหน่าย (Place) การกาหนดราคา (Price) การส่ง เสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ มีความสาคัญเท่าเทียมกันทุกตัว แต่ขึ้นอยู่กับธุรกิจจะวางกล
ยุทธ์ให้ตัวไหนเป็นองค์ประกอบสาคัญ
3.สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจคือแรงผลักที่อยู่ภายนอก
องค์กรที่ไ ม่สามารถควบคุมได้ นั้นคือ โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก และ อุปสรรคจากสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
สภาพแวดล้อมภายนอกในตัวเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งอุปสรรคและโอกาสของธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่แตกต่างกันได้
โดยสภาพแวดล้อมภายนอก (จงพิศ สิริรัตน์ & คณะ, 2547) จึงต้องอาศัยสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน มาเป็น
เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเครือข่ายธุรกิจ
เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่อย่างหนึ่งที่เป็น การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มคนเข้าด้วยกัน อาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ ในการออกแบบโครงสร้างเพื่อทาหน้าที่
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อความต่อเนื่อง แต่ข้อจากัดของเครือข่ายคือไม่มีใครสามารถ
บัง คับหรือให้ใครทาอะไรได้เพียงแต่มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างบุคคลกับบุคคลเข้าด้วยกัน (Boissevain &
Mitchell, 1973)นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายยัง ถือว่าการทาให้บุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่กันระจัดกระจายได้
ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การที่สมาชิกในเครือแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันนั้นต้องเกิดจากความสมัครใจในการให้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และสมาชิกในเครือข่ายก็ยังมีอิสระต่อ
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กันในการดาเนินงานของแต่ละบุคคล (Paul, 1997) เครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) คือ กระบวนการ
ในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างธุรกิจกับธุรกิจอื่น (Lin & Zhang, 2005)
เครือข่ายทางธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการทาธุรกิจเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรสาคัญในการสร้างโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจ ความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือก็เป็นบทบาทสาคัญในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งนั้นหมายถึงการมีเครือข่ายทั้ง
องค์กรและธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วแนวคิดของเครือข่ายหรือระบบเครือข่า ยในปั จจุ บันได้เป็น ส่วนสาคัญ ในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ แต่ในเครือข่ายทางธุรกิจเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะแต่ละ
ผู้ประกอบการ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลา และสถานที่
จากการศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ของเครือ ข่า ยทางธุ รกิจ ในกลุ่ มธุ รกิจ รั บจั ด เลี้ ยงโต๊ ะ จี น ท าให้ ท ราบถึง
ความหมายของเครือข่ายทางธุรกิจ แนวคิดที่เกี่ยวกับเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย ปัจจัยที่สนับสนุนต่อ
ความสาเร็จในระบบเครือข่ายธุรกิจ ทั้ง ความเข้าใจ ความเป็นประชาธิปไตย ความจริงใจ การจัดการ และการ
สื่อสาร รวมถึง ประโยขน์ของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ผู้วิจัยได้เห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์และการทาธุรกิจ
ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจในเครือข่ายสามารถทางานที่แต่ละคนทาตามลาพังไม่ได้ โดยที่ธุรกิจเครือข่าย
ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เสมือนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะดาเนินการร่วมกันเพื่อ ประโยชน์ร่ว มกัน จะมี
ความสามารถสูงกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า ความคล่องตัวสูงกว่า และความคิดริเริ่มดีกว่า ที่ธุรกิจแต่ละที่จะทาตาม
ลาพัง ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางการศึกษาแบบวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) โดยศึกษา
รูปแบบการดาเนินธุรกิจโต๊ะจีน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโต๊ะจีน รวมถึงความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจโต๊ะจีน
ในจังหวัด นครปฐม ซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
การเลือกพื้นที่ ผู้วิจัยเลือกศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากมีผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม
เป็นอย่างมากจึงทาให้มีการเกื้อกูลกันในธุรกิจอื่นๆจนเป็นเครือข่ายธุรกิจโต๊ะจีนเกิดขึ้น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานชมรมผู้ประกอบการับจัดเลี้ยง
โต๊ะ จีนจัง หวัดนครปฐม จานวน 1 ราย ผู้ประกอบการธรุกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จานวน 4 ราย ผู้ประกอบการ
จาหน่ายวัตถุดิบเครื่องโต๊ะจีน จานวน 4 ราย ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้ จานวน 4 ราย ผู้ประกอบการด้าน
จัดหาพนักงานเสิร์ฟน้า จานวน 4 ราย โดยเลือกจากประสบการณ์ในการทาธุรกิจตั้งแต่ 5 ปีขึ้น
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แนวคาถามในการวิจัย สาหรับ
ประธานชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการรับจัดเลี้ ยงโต๊ะ จีน ผู้ประกอบการจาหน่ าย
วัตถุดิบเครื่องโต๊ะจีน ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ผู้ประกอบการด้านจัดหาพนักงานเสริฟน้า
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยมีการอธิบายถึง วัตถุประสงค์ของการทาวิจัยในครั้ง นี้ ให้กับผู้ให้
ข้ อ มู ล ได้ รั บ ทราบ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ได้ ต ลอดเวลา
นอกจากนี้จะไม่มีการอ้างอิงถึงชื่อผู้ให้ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนตัวลงไปในงานวิจัยในครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 รูปแบบและลักษณะการดาเนินธุรกิจในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
1.1 รูปแบบและลักษณะการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม มีรูปแบบในการดาเนินธุรกิจลักษณะเป็นเจ้าของ
คนเดียว เป็นเพศชาย มีอายุตั้งแต่ 40 – 65 ปี ระดับราคาในการให้บริการอยู่ระหว่าง 1,500 บาท ถึง 5,000 บาท
โดยให้บริการทั่วราชอาณาจักร
1.2ลักษณะการดาเนินธุรกิจของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 1)ผู้ประกอบการโต๊ะจีนนั้นมีการเริ่มต้นลงทุน
ด้วยเงินทุนส่วนตัว โดยการลงทุนในสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย โดยที่สินทรัพย์ที่ทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนไว้สาหรับใน
การให้บริการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในด้านวัตถุดิบและค่าจ้างพนักงาน 2)ผู้ประกอบการจะเลือก
ซื้อวัตถุดิบเอง นั้นจะมีการเลือกซื้อในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม ในช่วงแรกผู้ประกอบการจะลงไปเพื่อสารวจตลาด
ต่อมาได้พัฒนามาใช้เทคโนโลยีเพื่อควารวดเร็ว ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะมีคู่ค้าเจ้าประจาอยู่โดยในการสั่งวัตถุดิบ
เพื่อเตรียมงานนั้นจะต้องมีการสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันเพื่อให้ทางร้านค้าได้มีการเตรียมวัตถุดิบในทันและ
เพียงพอต่อจานวนที่ทางโต๊ะจีนต้องการ
ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านคู่แข่งขันรายใหม่ การรับจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆในปัจจุบันมีจานวนมาก
ขึ้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยความต้องการความสะดวก ทาให้เกิดรูปแบบของการจัดเลี้ยงแบบครบ
วงจรมากขึ้น ด้านผู้จัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบสาหรับการทาโต๊ะ จีนมีผู้จัดจาหน่ายให้กับทางผู้ประกอบการโต๊ะ จีน
โดยตรง โดยติดต่อไปยังผู้จัดหาวัตถุดิบซึ่งเป็นคู่ค้าประจาและสั่งซื้อในจานวนมาก ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการโต๊ะจีน
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นั้นมีอานาจต่อรองที่สูงกว่าผู้จัดหาวัตถุดิบ ด้านลูกค้า กลุ่มลูกค้าของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเกิดจากการบอกต่อ
กันมาเป็นแบบปากต่อปาก รวมถึงกลุ่มที่กลับมาใช้ซ้า ซึ่งเกิดจากความประทับใจในการให้บริการและเรื่องของ
รสชาติอาหาร ด้านสินค้าทดแทน สินค้าทดแทนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนนั้นมีค่อนข้างมาก ถือได้
ว่าเป็นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ ด้วยในกลุ่มการจัดงานต่างๆ ได้หันมาทาธุรกิจในรูปแบบสาเร็จรูป ทั้งโรงแรมที่
มีแพคเกจแบบครบวงจร ด้านคู่แข่งขันรายเดิมในธุรกิจ จานวนคู่แข่งขันของโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมมีจานวน
มากส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทาให้เป็นอุปสรรคของผู้ประกอบการใน
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
สภาพแวดล้อมภายใน ด้านสินค้าคือการให้บริการด้านอาหารเป็นจุดแข็งที่สาคัญของผู้ประกอบการโต๊ะ
จีนที่อาหารบนโต๊ะมีรสชาติที่ดีเพื่อดึงดูดลูกค้า ด้านราคา ในด้านราคาธุรกิจโต๊ะจีนมีความหลากหลายในด้านราคา
เพื่อให้ลูกค้าเลือกสรรค์ได้ตามงบประมาณ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีการใช้ช่องทางการผ่านทางออนไลน์ ซึ่ง
เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
ไม่มีการกาหนดอย่างเป็นทางการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันของทั้งสองฝ่าย
ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
การดาเนินความสัมพันธ์กิจกรรมส่วนการจัดหาวัตถุดิบ ผู้ประกอบการโต๊ะจีนได้รับงานมาจากลูกค้า
แล้ ว ต่ อ จากนั้ น ต้ อ งค านวณวั ต ถุ ดิ บ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการประกอบอาหารทั้ ง ของสดและของแห้ ง จะขึ้ น อยู่ กั บ ใบ
รายละเอียดงาน ทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องติดต่อกับทางผู้ประกอบการวัตถุดิบเพื่อให้ทางผู้ประกอบการ
วัตถุดิบได้จัดเตรียมวัตถุดิบตามที่ทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องการ การดาเนินการในของร้านที่เป็นผู้จาหน่ าย
วัตถุดิบเครื่องโต๊ะ เมื่อทางร้านได้รับใบสั่งสินค้ามาแล้วก็จะมีการเช็คสินค้าว่ามีจานวนของสินค้าถึงหรือไม่ หาก
สินค้านั้นขาดของอยู่ก็ จะมี การนาของมาเพิ่ม เติม ตามจานวนที่ ท างผู้ประกอบการสั่ง นอกจากนี้พ บว่ าในการ
ประกอบธุรกิจโต๊ะจีนนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางผู้ประกอบการจาหน่า ยเครื่องโต๊ะ เนื่องจากวัตถุดิบใน
การประกอบโต๊ะจีนเป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก ดังนั้นผู้จัดจาหน่ายที่ไว้ใจได้ มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ และต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสินค้าของตัวเอง
การดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจกรรมส่วนการเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดเลี้ยง
โต๊ะจีน ได้รับงานจากลูกค้ามาแล้ว โดยทราบจานวนที่แน่ชัดแล้ว ว่าโต๊ะงานเท่าไหร่ โต๊ะสารองเท่าไหร่ ในขั้นตอน
ต่อจากนั้นก็จะติดต่อกับผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้
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โดยส่วนใหญ่แล้วทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะทราบถึงจานวนของโต๊ะและเก้าอี้ที่ต้องการ เมื่อทราบแล้วจะมีการ
สั่งจองการเช่าโต๊ะ-เก้าอี้กับทางผู้ประกอบการโต๊ะจีน โดยโต๊ะเก้าอี้ในการจัดเลี้ยงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน อาจจะมี
แตกต่างกันในส่วนเล็กน้อย ในการเตรียมงานของผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ -เก้าอี้จะเริ่มต้น โดยที่ผู้ประกอบการให้
เช่าโต๊ะ -เก้าอี้ จะเป็นทั้งผู้จัดวางและจัดเก็บโต๊ะ หลัง จากงานเสร็จสิ้น โดยผู้ประกอบการทั้ง สองฝ่ายจะมีการ
ติดต่อสื่อสารกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทาธุรกิจได้เป็นอย่างดี
การดาเนินความสัมพันธ์กิจกรรมส่วนการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้า การจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้านั้นทาง
ผู้ ป ระกอบการโต๊ ะ จี น จะติ ด ต่ อ มาทางผู้ ป ระกอบการจั ด หาพนัก งานเสิ ร์ ฟน้ า ด้ ว ยจ านวนของพนั ก งานของ
ผู้ประกอบการโต๊ะจีนอาจจะไม่เพียง โดยในการติดต่อนั้นทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะบอกจานวนโต๊ะ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการเสิร์ฟน้าจะมีหน้าที่โดยการคานวณปริมาณของเครื่องดื่มว่าจานวนโต๊ะ นี้ใช้เครื่องดื่มต่อโต๊ะเท่าไหร่
และควรสารองไว้ด้วย โดยปัจจุบันธุรกิจจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้ากาลังเป็นที่นิยมในการจัดเลี้ยงทาให้ผู้ประกอบการ
โต๊ะจีนต้องมีการคอยติดต่อกับผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้า ทาให้ทางผู้ประกอบการโต๊ะ จีนต้องมีการ
สร้างความสัมพันธ์กับทางผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟเพื่อการสร้างเครือข่ายในการทาธุรกิจร่วมกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.รูปแบบการดาเนินธุรกิจของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะ จีน พบว่า ผู้ประกอบการได้ดาเนินธุรกิจในรู ปแบบ
เจ้าของเพียงรายเดียว โดยเป็นผู้ประกอบการที่บริหารและดูแลสิ่งต่างๆภายในธุรกิจเพียงผู้เดียว ซึ่งสอดคล้องกับ
(จิราณัทย์ กิ่งสวัสดิ์, 2556) พบว่า การที่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเพียงรายเดียวนั้น ทาให้มีอานาจเด็ดขาดใน
การตัดสินใจทั้งหมดในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งง่ายต่อการบริหารและดาเนินงาน ลักษณะการดาเนินธุรกิจของธุรกิจรับ
จัดเลี้ยงโต๊ะจีน การเงิน/การลงทุน พบว่าในด้านการลงทุน ผู้ประกอบการใช้เงินลงทุนเริ่มแรกมาจากเงินทุนของ
ตนเอง และได้มาจากการกู้ยืม ซึ่งสอดคล้องกับ (นภาลัย ธนะวัฒน์, 2558) พบว่า เงินที่ใช้ในการลงทุนเป็นเงินที่มา
จากรายได้ทางอื่นและเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2)การจัดซื้อวัตถุดิบ ผู้ประกอบการมีการลงไปเลือกซื้อ
วัตถุดิบด้วยตัวเอง ต้องมีการวางแผนในการจัดการวัตถุดิบเพื่อให้มีความสดใหม่ ไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบใน
การดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ(จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ์, 2557)พบว่า ผู้ประกอบการจะมีการคานวณถึงประมาณ
ของวัตถุดิบที่ต้องเตรียมเพื่อนาไปใช้
2.สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนได้แก่ สินค้าทดแทน คู่แข่งขัน
รายเดิมในธุรกิจ ลูกค้า ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจอยู่มากด้วยธุรกิจที่มีการลงทุนและการดาเนินงานที่ให้ผลกาไรดี
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

263

จุดแข็งของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ได้แก่ ด้านสินค้าอาหารบนโต๊ะจีน ช่องทางการจัดจาหน่ายของธุรกิจโต๊ะจีนที่
และในด้านการส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับ (จุไรพร สุธรรมโกศล, 2558) พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โต๊ะจีนต่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ร้านอาหารว่ารสชาติของอาหารและความสดใหม่ของวัตถุดิบเ
และผู้ประกอบการโต๊ะจีนนั้นต้องมีการจัดประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและจะต้องจัดโปรโมชั่นสาหรับผู้รับบริการ
ด้วย จึง ควรจัดการอุปสรรคนี้ ด้วยการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดโต๊ะจีนที่ต้อง
จัดเป็นโต๊ะมาเป็นการใส่กล่องเพื่อให้บริโภคง่ายและสะดวกสบายในดาเนินงาน นอกจากนี้ การส่งเสริมการขาย
ต้องมีการจัดโปรโมชั่นให้ชัดเจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายที่เหนือกว่าคู่แข่งเพื่อเป็นการช่วยให้การขายสามารถ
ทางานแข่งขันได้อย่างดีมากขึ้น
3.การดาเนินความสัมพันธ์ทางเครือข่ายธุรกิจ การดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ
นั้น ธุรกิจโต๊ะจีนนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางผู้ประกอบการจาหน่ายเครื่องโต๊ะ เนื่องจากวัตถุดิบในการ
ประกอบโต๊ะจีนเป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก ผู้จัดจาหน่ายที่ไว้ใจได้ มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ และต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าของตัวเองการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจในกิจกรรมส่วนการเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีน
จะติดต่อกับผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ เก้าอี้ โดยที่ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ จะเป็นทั้งผู้จัดวางและจัดเก็บโต๊ะ
หลังจากงานเสร็จสิ้น การดาเนินความสัมพันธ์กิจกรรมส่วนการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้าทางผู้ประกอบการโต๊ะจีน
คอยติดต่อกับผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้า ทาให้ทางผู้ประกอบการโต๊ะจีนต้องมีการสร้างความสัมพันธ์
กับทางผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟความสัมพันธ์ในเครือข่ายทางธุรกิจนั้น สอดคล้องกับ (ธนา ประมุขกูล,
2550)ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายธุรกิจคือการอยู่ภายใต้ ความเข้าใจ ความจริงใจ
เพื่อธุรกิจสามารถดาเนินการร่วมกันและมีประโยชน์ร่วมกัน จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า การทาธุรกิจเพียงลาพัง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย
1.1 ด้านรูปแบบและลักษณะการดาเนินธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะ จีน พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรั บ จัด
เลี้ยงโต๊ะจีน เป็นผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเป็นแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ในการเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวนั้นเป็น
การจัดการที่ช่วยทาให้การบริหารการจัดการเป็นไปได้ง่าย หากธุรกิจมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้น การบริหารเพียง
คนเดียวอาจจะทาให้มีการมองข้ามปัญหาทางธุรกิจได้ ดังนั้น หากมีการขยายตัวของขนาดธุรกิจควรมีการขยาย
การบริหารโดยเป็นการร่วมลงทุน และเป็นการเพิ่มขนาด ของเงินทุนในการขยายธุรกิจ
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1.2 ผู้ประกอบการ สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในเรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของธุรกิจรับ
จัดเลี้ยงโต๊ะจีน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการดาเนิน
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน มาเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และนามาพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจ
1.2.1 ด้านสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีนจะต้องควบคุมและพัฒนาในด้านอาหารให้มีรสชาติที่เป็น
มาตรฐานและสะอาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับลูกค้า หากอาหารมีรสชาติที่ดีจะเป็นการสร้างการจดจาที่ดีต่อ
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของอาหารอย่างสม่าเสมอ
1.2.2 ด้านลูกค้า ลูกค้าของทางธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ที่เลือกใช้บริการของธุรกิจ ต่างมีความคาดหวัง
การให้บริการของทางโต๊ะจีนที่มีความสมบูรณ์แบบ ดังนั้นในการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเป็นสิ่ง
ที่ทางธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนต้องมุ่งมั่นให้การบริการออกมาดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ลูกค้าในปัจจุบันนี้มีการใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line,
Website การมีช่องทางออนไลน์สามารถเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าได้มาก รวมทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและสร้าง
ความน่าเชื่อถือของทางธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ดังนั้นในการจัดการเว็บไซต์ควรให้สร้างความสะดวกและเข้าใจง่าย
มีการจัดประเภท หรือการเลือกเมนูอาหาร รวมทั้ง การสร้างภาพจาลองของเมนูบนโต๊ะ อาหารเพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายให้กับทางลูกค้า
1.2.4 ด้านการส่งเสริ มการขาย การส่ง เสริมการขายเป็ นการสร้ างความสนใจที่ ดี รวมทั้ง ผู้บ ริ โ ภค
สามารถตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนได้มากขึ้น รวมถึงการแถมโต๊ะ และ การลดราคา
ดังนั้นจึงควรให้มีการส่งเสริมการขายให้มากขึ้นตามระดับความเหมาะสม ของแต่ละบุคคลของลูกค้า
1.3 ผู้ประกอบการ สามารถนาข้อมูลที่ไ ด้จากการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่ม
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ความสาคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจและเป็นแนวทางให้กั บผู้ ที่มี
ความสนใจ เพื่อนาไปดาเนินธุรกิจและพัฒนาการสร้ างความสั มพันธ์ท างธุรกิ จ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย
1.3.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการจัดหาเครื่องโต๊ะ ผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
จะต้องมีการรักษาความสัมพันธ์กับทางผู้ประกอบการจัดหาเครื่องโต๊ะ โดยต้องมีการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึง
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การติดต่อสื่อสารกันตลอดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันในการทาธุรกิจ
ร่วมกัน
1.3.2 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ -เก้าอี้ โดยการทาธุรกิจโต๊ะจีนนี้จะต้องมีการ
ติดต่อกับกับธุรกิจให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้ประกอบการโต๊ะจีนจะต้องมีการจัดการความสัมพันธ์กับทาง
ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อเป็นการเกื้อกูลกันทางธุรกิจโดยต้องคอยมีการสานความสัมพันธ์กันอยู่ต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นการช่วยกันในการประกอบธุรกิจ โดยต้องมี การรักษาความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมีความก้าวหน้า
ทางธุรกิจ
1.3.3 ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ผู้ ป ระกอบการจั ด หาพนั ก งานเสิ ร์ ฟ น้ า ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟน้า ในการทาธุรกิจร่วมกันของทั้งสองธุรกิจจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน โดยการเป็นมิตรที่ดีต่อกัน และไว้วางใจการทาธุรกิจร่วมกันซึ่ ง เป็นการจัดการทางธุรกิจที่ดีในการสาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1.การทาวิจัยในครั้งนี้เป็นการทาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่ม
ธุ ร กิ จ รั บ จั ด เลี้ ย งโต๊ ะจี น จั ง หวั ด นครปฐม โดยที่ มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่า ง คื อ ผู้ ป ระกอบการโต๊ ะ จี นในจัง หวั ด นครปฐม
ผู้ประกอบการจัดหาวัตถุดิบ ผู้ประกอบการให้เช่าโต๊ะ -เก้าอี้ ผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟ ผู้วิจัยได้มีความ
เห็นว่าควรมีการศึกษาในรูปแบบเดียวกันในเขตพื้นที่อื่นๆด้วย เพื่อจะนาข้อมูลมาประกอบการดาเนินธุรกิจได้อย่าง
รอบด้าน
2.การทาวิจัยในครั้งนี้เป็นศึกษาในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพียงจังหวัด
เดียว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรที่ จะศึก ษาในพื้นที่อื่นๆในลั กษณะเดี ยวกัน เพื่อนาข้อมูลที่ไ ด้มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ ห้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
3.การทาวิจัยในครังนี้เป็นการศึกษาในด้านความสัมพันธ์ของเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งขอบเขตของกลุ่มผู้ให้
ข้ อ มู ล จึ ง มี ผู้ ป ระกอบการรั บ จั ด เลี้ ย งโต๊ ะ จี น ผู้ ป ระกอบการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ผู้ ป ระกอบการให้ เ ช่ า โต๊ ะ -เก้ า อี้
ผู้ประกอบการจัดหาพนักงานเสิร์ฟ ผู้วิจัยจึง เห็นว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลควรมีการศึกษาในด้านมุมมองของ
ผู้ใช้บริการโต๊ะจีน เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและสามารถนาไปวิเคราะห์และดาเนินธุรกิจต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูง ใจในการปฏิบัติงาน ระดับความพึง พอใจในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 2) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุง เทพ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ประชากร ได้แก่
พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม จานวน 300 คน สารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ขนาดของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากสู ต รของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สิ้ น 169 คน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว สถิติ t-test และการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพโสด
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานสาขา มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท มีระยะเวลาใน
การทางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
ระดั บ รายได้ ต่ อ เดื อ น และระยะเวลาในการท างานของพนั ก งานธนาคารกรุ ง เทพที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานที่แตกต่างกัน แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แรงจูงใจด้านความสัมพั นธ์
และความร่วมมือของผู้ร่วมงาน แรงจูงใจด้านการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจด้านการ
ประเมินผลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน ความพึงพอใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
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ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าของอาชีพในงานที่ทา ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความพึง
พอใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ความพึงพอใจด้านลักษณะงานที่มีความท้าทาย ความพึงพอใจด้านความมี
อิสระในการทางาน ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานความพึงพอใจด้านความสาคัญของงานที่
รับผิดชอบ ความพึงพอใจด้านการได้รั บการพัฒนาความรู้ความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน
คาสาคัญ : แรงจูงใจ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพการทางาน

Abstract
The purposes of this research were 1) to study motivation level Job satisfaction level
And the performance of Bangkok Bank employees 2) to study personal information affecting the
performance of Bangkok Bank employees 3) to study the relationship between motivation and
performance of Bangkok Bank employees and 4) to study the relationship between job satisfaction
and the performance of Bangkok Bank employees. The populations for this research are Bangkok
Bank employees 300 people in Nakhon Pathom Province. Follow stratified sampling method, by
Krejcie And Morgan get at least 169 for appropriate amount of sample. Use the Questionnaire as
a tool for data collecting and then apply with basic statistic One-Way Anova T-Test and Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient.
The research summary result found that the samples were mainly female, aged between
30- 39 years old, single, and education of bachelor’s degree. Most of them are operational staff
with the average salary per month at 15,001- 30,000 baht, and working experience between 1- 5
years. The results of the hypothesis test found that Sex, Age, Status, Education, Working
position, Average salary and period of working time of Bangkok Bank employees has different
effects on performance. Motivation about progress in the job, Relationship motivation and
collaborative work, Motivation about promotion and learning in the workplace, Evaluation
motivation were correlated with employee performance. The satisfaction of salary, The
advancement of professionalism in their work, The relationship with colleagues, respect, job
Challenge, The freedom in working, Job participation, Job importance and Job development were
correlated with employee performance.
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บทนา
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการแข่งขันด้านธุรกิจที่สูงขึ้น ทาให้ธุรกิจธนาคารได้รับ
ผลกระทบในเรื่องของการแข่งขันเพิ่ มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในปี 2561 มี
กาไรสุทธิรวมจานวน 2.02 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.62% จากปีก่อน (MONEY2KNOW ,2019) เห็นได้ว่า ผล
ประกอบการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 มาก โดยที่ผลประกอบการในด้านต่าง ๆ ต้องแลกมาด้วยการบริหารจัดการ
ต้นทุนเชิงรุก ทั้งการลดรายจ่ายดอกเบี้ย และรายจ่ายจากการดาเนินงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถลดทอนผลกระทบ
จากอัตราการเติบโตของรายได้ที่ชะลอลง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ของธนาคารพาณิชย์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง
ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีชาวต่างชาติ
เข้ามาร่วมดาเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก การแข่ง ขันระหว่างสถาบันทางการเงินจึง ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทุก
ธนาคารต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจให้ สูง ขึ้น โดยมีการ
วางแผนธุรกิจและปรับเปลี่ยนนโยบายในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน
ธนาคารจะมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสาเร็จได้นั้น ปัจจัยหนึ่งที่องค์กรควรให้ความสาคัญ คือ
พนักงานภายในองค์กร เพราะ พนักงานมีส่วนสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้า องค์ กรต้องคิดหา
วิธีที่ทาให้บุคลากรภายในองค์กรมีแรงจูงใจในการทางาน เนื่องจากแรงจูงใจดังกล่าวเปรียบเสมือนแรงผลักดันที่ทา
ให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแสดงศักยภาพในการทางานออกมาได้อย่างเต็มที่ การมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ดีทาให้คนมีความพึงพอใจในงาน ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ และกาลังใจที่ดี เกิดความผูกพันต่อองค์กร (กรรณิกา
เทพนวล, 2552)
ดังนั้น แรงจูงใจในการทางานของพนักงานธนาคาร จึงมีบทบาทสาคัญต่อประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงานธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารได้วางไว้ การที่พนักงานมีส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร และมีส่วนช่วยสนับสนุน และส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา และความก้าวหน้าต่อองค์กร ต้องมาจากการทางานอย่างทุ่มเทแรงกาย และแรงใจในการทางาน
อย่างมาก (จุฑารัตน์ ศรีใย, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะพนักงานธนาคารกรุงเทพได้เห็นถึงความสาคัญของคุณภาพชีวิต และ
แรงจูง ใจในการทางาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีความสาคัญ และส่ง ผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
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โดยตรง ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
ข้อมูลและผลการศึกษาที่ได้จากการทาการวิจัยในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับตัวพนักงานของธนาคาร และสามารถนา
ข้อมูลผลการวิจัยที่ได้จากการทาการวิจัยไปปรับใช้ในด้านการวางแผนคุณภาพชีวิตในการทางานเพื่อก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ทาให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ไ ด้
ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางด้านธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
2. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง พอใจในการปฏิ บัติง าน และประสิ ทธิภาพในการทางานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
3. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุง เทพ
โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล แรงจูง ใจ และความพึง พอใจในการปฏิบัติง าน และตัวแปรตาม คือ
ประสิทธิภาพในการทางาน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐมมีจานวนทั้งหมด 23 สาขา
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3. ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม จานวน 300 คน สารวจ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 169 คน
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาตั้ง แต่
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 13 เดือน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนั้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (Domjan,1996) การจะเกิดแรงจูงใจได้ต้องอาศัยแรงจูง ใจที่เกิดจากภายนอก
หรือแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตนเองที่มากระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม
ประเภทของแรงจูงใจในการทางาน วิเชียร วิทยอุดม (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจาก
แรงจูงใจ แบ่งแรงจูงใจของมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน (Motive Intrinsic) และแรงจูงใจภายนอก (Motive Extrinsic)
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ การมีความสุขที่ทางานร่วมกับคนอื่นที่เข้ากันได้ มีทัศนคติที่ดีต่องาน (Applewhite, 1965)
ในการศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ โดยทั่วไปนิยมศึกษากันในสองมิ ติ คือ มิติความพึง พอใจของผู้ ปฏิบัติงาน และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ประภาภรณ์ สุรปภา (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีความหมายอยู่ 3 นัย คือ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ที่ผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวังไว้
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสาเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง งานที่ได้ตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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ประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระทาของบุคคลของตนเอง หรือของ
ผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์กร (สิริวดี ชูเชิด, 2556)
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542) ได้ให้ความหมายว่ า ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการสนับสนุนให้มีวิธีการ
บริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นคือการลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุบุคลากรลงใน
ขณะที่พยายามเพิ่มความเร็วและความราบเรียบไม่แ ตกต่ างกับกรณีของ กชกร เอ็นดูราษฎร์ (2547) ได้สรุป
องค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ
1. คุณภาพงาน (Quality) ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ไ ด้ประโยชน์และมีความพึง
พอใจ
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานต้องเป็นไปตามความคาดหวังขององค์การ
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานต้องอยู่ในลักษณะที่มีความเหมาะสมกับงาน
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) การดาเนินการต้องเหมาะสมกับงาน ต้องลงทุนน้อย และได้กาไรมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิง สารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง และประเมินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา และทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม มีจานวน 300 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณวิธีของเครจซี่และมอร์
แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 169 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถที่จะตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็น แนวคาถามจะเกี่ยวข้องกับ
เหตุผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วาสาร วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ และ
บทความต่าง ๆ เพื่อทบทวนศึกษาวิจัยในประเด็น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ แสดงผลเป็นค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ โดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายความสั มพันธ์ระหว่ างแรงจูง ใจในการ
ทางาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน

ผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัด
นครปฐม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 หัวข้อ ได้แก่
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีจานวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.1 แบ่งเป็นเพศชาย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และเพศหญิง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 โดย
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสาขา มีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.7 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 และส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อ
เดือนอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 โดยมีระยะเวลาในการทางาน 1-5 ปี จานวน
57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีระยะเวลาในการทางาน 6-10 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมี
ระยะเวลาในการทางานต่ากว่า 1 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.70)
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
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ด้านการส่งเสริม และการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ร่วมงาน
และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 3.72 และ 3.61 ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(3.73) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านลักษณะงานที่มีความท้าทาย
และด้านความสาคัญของงานที่รับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และอันดับสุดท้าย คือ
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 3.79 และ 3.53 ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(3.74) พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณภาพงาน รองลงมา คือ
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และอันดับสุดท้าย คือ ด้านปริมาณงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 3.77 และ
3.75 ตามลาดับ
5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานที่
แตกต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถแสดงผลได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานที่
แตกต่างกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
สมมติฐาน
สถิติที่ใช้ใน Sig.
ยอมรับ ปฏิเสธ
การ
H0
H0
วิเคราะห์
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ระดับรายได้ต่อเดือน
และระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานที่แตกต่างกัน
1.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ t-test
.001
√
ทางานที่แตกต่างกัน
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1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ F-test
.000
√
ทางานที่แตกต่างกัน
1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภ าพ F-test
.011
√
ในการทางานที่แตกต่างกัน
1. 4 ร ะ ดั บ ก าร ศึ ก ษาที่ แ ตก ต่ า ง กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ F-test
.008
√
ประสิทธิภาพในการทางานที่แตกต่างกัน
1.5 ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ F-test
.003
√
ในการทางานที่แตกต่างกัน
1.6 ระดั บ รายได้ ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ F-test
.000
√
ประสิทธิภาพในการทางานที่แตกต่างกัน
1.7 ระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อ F-test
.000
√
ประสิทธิภาพในการทางานที่แตกต่างกัน
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน ระดับรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการทางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานที่แตกต่าง
กันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถแสดงผลได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพใน
การทางานของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
สมมติฐาน
สถิติที่ใช้ใน
Sig.
ยอมรับ ปฏิเสธ
การ
H0
H0
วิเคราะห์
2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน
2.1 แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมี
Pearson
.000
√
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน
Correlation
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2.2 แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของ Pearson
ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
Correlation
ทางาน
2.3 แรงจูงใจด้านการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการ
Pearson
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
Correlation
ทางาน
2.4 แรงจูงใจด้านการประเมินผลมีความสัมพันธ์กับ Pearson
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
Correlation
**ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

.000

√

.000

√

.000

√

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูง ใจในการปฏิบัติง านด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้าน
ความสัมพันธ์และความร่ว มมือของผู้ร่วมงาน ด้านการส่ง เสริมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติง าน และด้านการ
ประเมินผลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
7. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
ในการทางานของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถแสดงผลได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
ในการทางานของพนักงาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
สมมติฐาน
สถิติที่ใช้ใน
Sig.
ยอมรับ ปฏิเสธ
การ
H0
H0
วิเคราะห์
3. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน
3.1 ความพึงพอใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการมี
Pearson
.000
√
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ
Correlation
พนักงาน
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3.2 ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน
3.3 ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าของอาชีพใน
งานที่ทามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน
3.4 ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน
3.5 ความพึงพอใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน
3.6 ความพึงพอใจด้านลักษณะงานที่มีความท้าทาย
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน
3.7 ความพึงพอใจด้านความมีอิสระในการทางานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน
3.8 ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน
3.9 ความพึงพอใจด้านความสาคัญของงานที่
รับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน
3.10 ความพึงพอใจด้านการได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน
**ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01

Pearson
Correlation

.141

Pearson
Correlation

.005

√

Pearson
Correlation

.002

√

Pearson
Correlation

.000

√

Pearson
Correlation

.000

√

Pearson
Correlation

.000

√

Pearson
Correlation

.000

√

Pearson
Correlation

.001

√

Pearson
Correlation

.001

√
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จากตารางที่ 3 พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความพึง พอใจในการปฏิบั ติ ง านด้ า นเงินเดื อ นและสวัส ดิ ก าร ด้ า น
ความก้าวหน้าของอาชีพในงานที่ทา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลักษณะงานที่มีความท้าทาย ด้านความมีอิสระในการทางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้านความสาคัญ
ของงานที่รับผิดชอบ ด้านการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมีความสัมพัน ธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และปัจจัยด้านความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการทางานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน
อภิปรายผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานในด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพของงานมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ ลภาพรรณวิสุทธิ์ (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสานักงานใหญ่สีลม ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยพบว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อพฤติก รรมการทางานของพนักงานธนาคารกรุง เทพที่
แตกต่างกัน
แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ร่วมงาน
แรงจูงใจด้านการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติง าน และแรงจูงใจด้านการประเมินผลมีความสัมพันธ์ กับ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุง เทพ ในด้านปริมาณงาน ด้านความตั้งใจในการปฏิบั ติง าน
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพของงาน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของประภา สังขพันธ์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูง ใจ
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุง ไทย ผลการวิจัยพบว่า
แรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าที่งานและการได้รับสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร แรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน แรงจูงใจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และแรงจูงใจด้านการประเมินผล มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าของอาชีพในงานที่ทา ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่มีความท้าทาย ด้านความมี
อิสระในการทางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้านความสาคัญของงานที่รับผิดชอบ ด้านการได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับทฤษฎีการจูง ใจของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s
Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory) ที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการวิเคราะห์
โดยเป็นปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน ในด้านปั จจัยค้าจุน หากองค์กรมีค่าตอบแทน
เงินเดือนและสวัสดิการที่จูงใจกับพนักงาน สามารถการันตีความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานได้ ให้อิสระทาง
ความคิดกับพนักงานในการทางานร่วมกัน และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ตลอดเวลา ย่อมส่งผล
ต่อความพึงพอใจของพนักงาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานตามมา ในด้านปัจจัยจูงใจ หากพนักงาน
ได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จากผู้ บั งคั บ บั ญ ชา หรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน ประกอบกั บ การมี ส่ ว นร่ว มในการท างานที่มี
ความสาคัญ ท้าทาย และน่าสนใจ จะเกิดความพึงพอใจในการทางาน ทาให้มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการทางานไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงาน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการจูง ใจของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s
Motivation-Hygiene Theory) หรือทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory) ที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการวิเคราะห์
ด้านปัจจัยค้าจุน โดยสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน หากสถานที่
ท างานมี ส ภาพแวดล้ อ ม บรรยากาศ ตลอดจนระบบเทคโนโลยี ที่ ไ ม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การท างานจะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
1. ผู้บริหารองค์กรควรแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการทางานของพนักงาน เนื่องจากผลการ
วิจัย พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐมส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพ
ในการทางานที่แตกต่างกัน
2. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในเรื่องของการส่งเสริมและการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน การ
ทางานร่วมกันภายในองค์กร และค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางาน
ให้กับพนักงาน
3. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคนภายในองค์กร โดยเฉพาะพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการทางานสูง เนื่องจากพนักงานดังกล่าวมีส่วนสาคัญทาให้องค์กรเจริญเติบโต สามารถแข่งขัน
และสร้างผลกาไรให้กับองค์กรได้ในระยะยาว
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ผลที่ได้จากการวิจั ยในครั้งนี้เป็นเพียงข้อมูลของกลุ่มพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตจัง หวัดนครปฐม
ผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินการวิจัยได้ครอบคลุม เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลา และกาลังคน การวิจัยครั้ง
ต่อไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรทาการสารวจให้ครอบคลุมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
จากพนักงานธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในประเทศ
2. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ การวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาวิจัยตัวแปรด้านอื่น ๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมในการ
วิเคราะห์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝาก
ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อ
ของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ที่ตลาดผ้านาข่า โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีฟิชเชอร์= 0.95 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และ One Way ANOVA
ผลการศึกษาทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
66.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 41ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีรายได้
เฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 23.6
สรุปผลการสารวจปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/พนักงานที่ให้บริการเป็นลาดับแรก รองลงมา
คือด้านสิ่งอานวยความสะดวกและด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การตัดสินใจ นักท่องเที่ยว ของที่ระลึก

Abstract
This research aims to study the decision factors of Thai tourists ‘s buying on souvenirs at
Na- kha clothes ‘s market of Udonthani. The reliability level 0. 95 resulted from binary
differentiating by Fisher’s methodology. The statistics for analysis are percentage, median,
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standard deviation , T-Test and One Way ANOVA. The results of general study revealed that the
majorority of respondents were female than male, 66.0% .Most of them were over 41 years old,
22.0% . 23.5% of them work in company. 46.8% of them educated the bachelor, and 44.0% in
the average income of lower than 15,000 baht. The research found that The decision factors of
Thai Tourists ‘s buying on sourvenirs at Na-kha clothes’s market of Udonthani, the research found
that the service provided by staff/service personnel, Facility overall and the external envirionment
are at hight level of satisfaction.
Keywords: decision tourists souvenirs

บทนา
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ น ฟั น เฟื อ งหลั ก ที่ ส าคั ญ ของระบบเศรษฐกิ จ ประเทศไทย โดยสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวขึ้นเป็น 37 ล้านคนในปี 2561 และตั้งเป้า
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นเป็น 3 ล้านล้านบาท(บริษัทมาร์เก็ต เธียร์,2561) จากนโยบายการกระตุ้นคนไทย
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะการกระตุ้นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองผ่านมาตรการหักลดหย่อนภาษี รวมถึง
การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในประเทศที่เข้มข้นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นปัจจั ยที่
สนับสนุนให้ตั้งแต่ต้นปี 2561 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2561) พร้อมกันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายแผ่นดินประจาปี 2561 ดาเนินการควบคู่กันเพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสาคัญ
เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับ
การท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และระดับชุมชนมีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนโดย
ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน(สยามรั ฐ
ออนไลน์,2561)
นายพงษ์ภาณ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือน (มค. – พค.)
ปี 2561 พบว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง ขยับแตะที่ 1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.14% โดยจังหวัดที่มี
คนเดินทางไปเที่ยวสูงที่สุดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.12 แสนคน รองลงมาคือ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
อุบลราชธานี ตามลาดับ(โพสต์ทูเดย์,2561)
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จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ มี
ความหลากหลายของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วภายใต้ ค อนเซปต์ 3 ธรรม ธรรมะ อารยธรรม ธรรมชาติ ซึ่ ง เอาใจ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ มีให้เลือกทั้ง สถานที่ท่องเที่ยวแนว
ธรรมชาติ ทะเลบัวแดง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตความเป็นไทย (ทรูไอดี,2558)
จากการส ารวจของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า จั ง หวั ด อุ ด รธานี พ บว่ า ในปี 2561 จ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยจานวน 3,566,060 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จานวน 160,226 คน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา,2561 ) ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการขายสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลัก
อย่างหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ โดยจากการสารวจค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจั ง หวัด
อุดรธานีในปี พ.ศ.2561 พบว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทย 92,771.720 ล้านบาทซึ่งมีค่าใช้จ่ายซื้อของที่ระลึก
คิดเป็นร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุม ชน ก่อให้เกิดประโยชน์ท าง
เศรษฐกิจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ อาชีพเสริม ที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากร ในพื้นที่ให้เกิดมูลค่าและ
ประโยชน์สูงสุด นามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งนาบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความเข้มแข็งกลับคืนสู่ชุมชน
(องค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,2562)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากที่
ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตลาดผ้านาข่า จังหวัด
อุดรธานี ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้ อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้า
นาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วิธีการศึกษา
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง สารวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝาก
ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือจานวนนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ปี
2561 จานวน 3,566,060 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2561)
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้ นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางกาหนดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน0.05(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550) ทาการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random Sampling) จานวน 400 คน
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านา
ข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพด้วยค่าร้อยละ(Percentage) ดังนี้
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีอายุระหว่าง 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.0 สถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 23.5 ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลด้าน

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ

เพศ

หญิง

66.0

อายุ

41 ปีขึ้นไป

22.0

สถานภาพ

สมรส

55.0

การศึกษาสูงสุด

ระดับปริญญาตรี

46.8

รายได้ต่อเดือน

ต่ากว่า 15,000

44.0

อาชีพ

พนักงานบริษัท/รับจ้าง

23.5

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ การเลือกซื้อของ
ฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับมาก โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.61 ระดับมาก หากพิจารณารายด้านพบว่า อันดับหนึ่งด้านการให้บริการของ
บุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 3.66 รองลงมา ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.61 และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.55 ในระดับมาก ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

286

ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า จังหวัด
อุดรธานี
ปัจจัย

รายละเอียด

̅
𝜷

S.D

แปลผล

ด้านการให้บริการของ

คาแนะนา

3.93

0.70

มาก

บุคลากร/พนักงานที่

บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว

3.69

0.69

มาก

ให้บริการ

ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ

3.65

0.84

มาก

ให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี

3.56

0.75

มาก

การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง

3.49

0.77

ปานกลาง

3.66

0.75

มาก

สาธารณูปโภคพื้นฐาน

3.71

0.74

มาก

วัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้

3.66

0.89

มาก

การดูแลความปลอดภัย

3.64

0.82

มาก

การสื่อความหมายต่างๆ เช่นป้าย/สัญลักษณ์

3.58

0.87

มาก

ร้านจาหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มมีจานวนพอเพียง/ราคา

3.45

0.74

ปานกลาง

ภาพรวมปัจจัยด้านสิ่งอานวยความสะดวก

3.61

0.81

มาก

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ป้ายบอกทางชัดเจน

3.64

0.86

มาก

การให้บริการที่จอดรถ

3.52

0.89

มาก

การตกแต่งร้านค้ามีความน่าสนใจ

3.49

0.77

ปานกลาง

ภาพรวมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

3.55

0.84

มาก

ภาพรวม

3.61

0.82

มาก

ภาพรวมปัจจัยด้านการให้บริการของบุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

เหมาะสม/สะอาด/คุณภาพอาหาร

3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการเลือกซื้อของทีฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดดังนี้
3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้า
นาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านเพศกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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ข้อมูลด้าน
เพศ

ผู้ตอบแบบสอบถาม
หญิง

ชาย

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ

4.69

4.63

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

4.67

4.61

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

4.40

4.38

ภาพรวม ค่า F

7.641

ภาพรวม ค่า Sig.

0.000

3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้า
นาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านอายุกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลด้าน
พิจารณาด้านอายุ

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่า F

ค่า Sig

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ

2.355

0.030

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

8.588

0.000

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

5.698

0.000

ภาพรวม

11.030

0.000

3.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาด
ผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับการศึกษากับปัจจัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลด้าน
ระดับการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่า F

ค่า Sig

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ

4.377

0.005

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

13.042

0.000

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

5.605

0.000
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ภาพรวม

5.348

0.000

3.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังตารางที่
6
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านอาชีพกับปัจจัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกซื้อ
ของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลด้าน
อาชีพ

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่า F

ค่า Sig.

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ

2.355

0.030

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

5.698

0.000

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

3.621

0.002

ภาพรวม

10.456

0.000

3.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่รายได้ต่างกัน มีปัจจัยต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังตารางที่
7
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านรายได้กับปัจจัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกซื้อ
ของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลด้าน
รายได้

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่า F

ค่า Sig.

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ

6.680

0.000

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

9.263

0.000

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

8.431

0.000

ภาพรวม

8.231

0.000

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้า
นาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผลดังนี้
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่ า
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อ พิจารณาตามปัจจัยราย
ด้าน พบว่า
1.1 ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า ด้านการ
ให้บริการของบุคลากร/พนักงานที่ให้บริการ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย3.66 อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านสาม
อันดับแรก พบว่า อันดับหนึ่ง ด้านคาแนะนา ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.93 อันดับสอง ด้านบริการด้วยความ
ความสะดวกรวดเร็ว ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.69 และอันดับสาม คือการดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจใบริ
การ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.65
1.2 ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก โดยรวม มีค่ าเฉลี่ย3.61 อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านสามอันดับแรก พบว่า
อันดับหนึ่ง ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.71 อันดับสอง ด้านวัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.66 และอันดับสาม คือการดูแลรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยคือ 3.64
1.3 ปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือกซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านสามอันดับแรก
พบว่า อันดับหนึ่ง ด้านป้ายบอกทางชัดเจน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.64 อันดับสอง การให้บริการที่จอดรถ
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.52 และอันดับสาม คือการตกแต่งร้านค้ามีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.49
2.ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อการเลือกซื้อฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้
2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือก
ซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุ คลากร/พนักงานที่
ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05
2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเลือก
ซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/พนักงานที่
ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05
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2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยในการตัด สินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการเลือกซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/
พนักงานที่ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ การ
เลือกซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จัง หวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/
พนักงานที่ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีค วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การเลือกซื้อของฝาก ที่ชุมชนตลาดผ้านาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ด้านการให้บริการของบุคลากร/
พนักงานที่ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
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การเปิดรับและการรับรู้การสื่อสารการตลาดโครงการ SCB CARE TEAM
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Exposure and Perception of the Marketing Communications for SCB CARE TEAM Project
of Consumers in Bangkok
สมัชชา ปกราณเสนีย์1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการเปิดรับและการรับรู้การสื่อสารการตลาดโครงการเอสซีบี
แคร์ ทีม (SCB Care Team) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการธนาคารไทยพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 200 คน เก็บรวบรวมและวิเคราะข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้ส่วนตัวต่อเดือนตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป 2) ผู้บริโภคมีการเปิดรับสื่อการสื่อสารการตลาดของโครงการ
SCB CARE TEAM ผ่านสื่อออนไลน์จาก Facebook SCB Thailand มากที่สุด และน้อยที่สุดได้แก่ เว็บไซต์ The
Standard และ รับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออฟไลน์ที่มากที่สุด ได้แก่ สื่อป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน และ 3)
ผู้บริโภคมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดด้านจุดมุ่งหมาย ด้านบริการ ด้านพนักงาน ด้านภาพลักษณ์ในระดับมาก
นอกจากนี้มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ด้านภาพลักษณ์มากที่สุด
คาสาคัญ: ธนาคารไทยพาณิชย์ โครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB CARE TEAM)

Abstract
The main purpose of this study was to investigate the exposure and perception of
marketing communications for SCB Care Team of consumers in Bangkok. Two hundred customers
who ever used the services of the Siam Commercial Bank Public Company Limited were collected
and analyzed their data. Research results revealed that 1) Most of participatory customers were
female, aging 20- 29 years old, educational level as undergraduate, occupation as private
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employees, and income 40,000 up a month; 2) Most customers perceived the media of the
marketing communication of the SCB CARE TEAM project via the SCB Facebook fanpage in high
level, and the least Media as the standards. Also, most offline media communication of SCB CARE
TEAM project were as billboard on the expressway; and 3) Consumers perceived the following
issues in high level: objective, services, official, and image of SCB CARE TEAM. Moreover, perceiving
the marketing communication of the SCB CARE TEAM project in term of images was the most.
Keywords: Siam Commercial Bank Public Company Limited, SCB Care Team

ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารพาณิ ช ย์ (Commercial Bank) เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในระบบการเงิ น และ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุน ไปยัง ผู้ที่ขาดแคลน
เงินทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจต่างๆ ให้แก่ลูกค้า (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2557) ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์มาโดยตลอด เช่น การให้มีบริการที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและประกันชีวิต การให้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) เป็นต้น เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถส่งมอบการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย
และสะดวกยิ่งขึ้นกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสามารถแข่งขันและประกอบ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาหรับธนาคารที่ถือว่าอยู่ในตลาดธนาคารพาณิชย์มายาวนานมากที่สุดแห่งหนึ่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 ใช้ชื่อว่า
"บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจากัด" (Siam Commercial Bank, Limited) มีบทบาทสาคัญในการให้บริการ
ทางการเงินแบบครบวงจรชั้นนาของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “The Most Admired Bank” (ธนาคารที่
น่าชื่นชมที่สุด) บริการทางการเงินที่มี เช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และการประกันภัยจากช่องทางการ
ขายผ่านธนาคาร ก็เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่ธนาคารให้ความสาคัญเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการ
เติบโตเพิ่มสูงขึ้น (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2561: ออนไลน์)
นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจ
ประกัน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องการลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560 มี
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เบี้ ย ประกั นชี วิต รั บรวมทั้ งสิ้ น 602,724.69 ล้ า นบาทและมี แนวโน้มในปี 2561 จะยั ง คงเติ บ โตอย่ างต่อเนื่อง
ประมาณร้อยละ 4-5 ด้วยมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐได้ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยสามารถนาค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาให้เป็นแรงจูงใจที่สาคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนทาประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น (นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2561)
ศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าการ
นาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารที่ผ่านมา พบว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการนอกเหนือจากแบบ
ประกันที่ตรงใจคื อ การบริการและดูแลหลังการขาย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสาคัญของธนาคารที่จะเข้าไปเติ มเต็ม
ความต้องการของลูกค้า ธนาคารจึงได้สร้างทีมบริการหลังการขาย โดยใช้ชื่อว่าเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team
) นับเป็นธนาคารแห่งแรกที่มีบริการหลังการขายประกันผ่านช่องทางธนาคารอย่างจริงจัง ธนาคารไทยพาณิชย์ได้
ให้ความสาคัญในเรื่องของการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ถึงการให้บริการไปยังผู้บริโภค เนื่องจากเป็น
หน่วยงานใหม่ในวงการธนาคาร จึงได้นาเสนอรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์ (On Line)
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) ยูทูป (YouTube) และแบบออฟไลน์ (Off Line) เช่น การโฆษณาผ่า น
โทรทัศน์ ป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน และสื่อสารผ่านทางสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ (Brach) พบว่ายังมี
ลูกค้าธนาคารจานวนไม่น้อยที่ยังไม่รับรู้และไม่เข้าใจถึงการให้บริการของ เอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team)
และได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เชื่อและไม่รู้จักโครงการ เอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team) ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปิ ด รั บ และการรั บ รู้ ก ารสื่ อ สารการตลาดโครงการ (ศลิ ษ า หาญพานิ ช , สั ม ภาษณ์ , 15
พฤศจิกายน 2560)
ดังนั้น จากข้อมูลและเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับและการรับรู้การ
สื่อสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ รวมถึงใช้ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากล
ยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดของเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB Care Team) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ปัญหานาวิจัย
1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม ( SCB
CARE TEAM) อยู่ในระดับใด
2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB CARE
TEAM) อยู่ในระดับใด
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปิดรับการสื่อสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB CARE TEAM) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดโครงการเอสซีบี แคร์ ทีม (SCB CARE TEAM) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับและการรับรู้การสื่อสารการตลาดโครงการ SCB
CARE TEAM ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผู้ที่เคยใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทั้ง นี้การเก็บข้อมูลจะใช้รูปแบบของแบบสอบถาม
(Questionnaire) และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 30 วันตั้งแต่
วั น ที่ 15 กั น ยายน - 15 ตุ ล าคม 2561 ก าหนดพื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาคื อ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ส าขาที่ อ ยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทราบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเปิดรับและรับรู้การสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE
TEAM
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมด้านการ
สื่อสารการตลาดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
3. เป็นประโยชน์ในการศึ กษาค้น คว้ าเพิ่ ม เติ มต่ อ ผู้ ที่ สนใจศึก ษาเกี่ยวกับ เรื่ องการเปิ ดรั บการสื่ อ สาร
การตลาด และในมุมมองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรในการศึกษา คือประชากรทั้งชายและหญิงที่เคยใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
จานวน 3,200,000 คน (ประมาณการจากสัดส่วนการใช้บริการสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ปี 2561) กาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน ตามการ
เปิดตารางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (MultiStage Sampling) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละสาขาของธนาคาร 5 เขต ดังนี้ เขตดินแดง เขตปทุมวัน เขต
ลาดพร้าว เขตบางกะปิ และ เขตราษฎร์บูรณะ ผู้ศึกษาทาการสุ่มหน่วยตัวอย่างด้วยวิธีตามความสะดวกของผู้
ศึกษา (Convenience Sampling) โดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตที่มีสาขาของธนาคารไทย
พาณิชย์อยู่ตามบริเวณหรือสถานที่ ได้แก่ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล และ อาคารสานักงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ให้ผู้ตอบกรอกคาตอบ
เองในแบบสอบถาม (Self-administered Questionnaire) แบ่งเป็นคาถาม 3 ส่วน โดยใช้ลักษณะแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ทั้ง 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ที่ 2 เป็นแบบการเปิดรับสื่อการตลาดโครงการ SCB CARE TEAM และส่วนที่ 3 เป็นแบบการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการ SCB CARE TEAM
การทดสอบเครื่องมือในการศึกษา
นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือวัดกับวัตถุประสงค์การวิจัย ปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว
นาไปทาการทดสอบ (Trial) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability analysis)
โดยค่าที่ใช้คานวณเรียกว่าค่า แอลฟา (α) ถ้าค่าแอลฟาเข้าใกล้ 1 มากเท่าใดแสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความน่าเชื่อถือ
สูง โดยได้ค่าแอลฟาเท่ากับ (α) 0.847
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนตัว
ต่อเดือนตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
2. การเปิดรับการสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีก ารเปิดรับการสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ผ่าน
สื่ อ การตลาดจาก Facebook SCB Thailand มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ Line SCB Thailand และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
เว็บไซต์ The Standard และผู้บริโภคยังเปิดรับการสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ผ่านสื่อ
ออฟไลน์ โดยผ่านสื่อป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนอย่างมากที่สุด และจากสื่อโทรทัศน์ (Television) ช่อง 3 HD 3SD
มากที่สุด จากสื่อนิตยสาร (magazine) ได้แก่นิตยสาร Cleo มากที่สุด จากสื่อหนังสือพิมพ์ (News paper) ได้แก่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมากที่สุด ผ่านสื่อสปอตวิทยุ (Spot Radio) จากคลื่น 93 Cool Fahrenheit มากที่สุด สื่อโรง
ภาพยนตร์ (Cinema) จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มากที่สุด และพบว่าการเปิดรับการสื่อสารการตลาดจากสื่ออื่นๆ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เปิดรับสื่อจากสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์มากที่สุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์
Facebook SCB Thailand
Youtube SCB Thailand
Twitter SCB Thailand
Instagram SCB Thailand
Line SCB Thailand
เว็บไซต์ Sanook.com
เว็บไซต์ The Standard

ตารางที่ 1 การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ (ต่อ)
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์
เว็บไซต์ SCB Thailand
แอพพลิเคชั่น JOOX Music
โทรทัศน์ (Television) ช่อง 3 HD 3SD
การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์
นิตยสาร Cleo
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน
คลื่น 93 Cool Fahrenheit
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

จานวน
153
96
30
55
109
67
28

ร้อยละ
21.28
13.35
4.17
7.65
15.16
9.32
3.89

94
87
106

13.07
12.10
24.88

61
104
146
77
94

67.78
34.55
100.00
58.33
51.93
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กิจกรรมงานมหกรรมการเงิน (Money Expo 2017-2018)
สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ (สื่ออื่นๆ)

96
156

100.00
30.23

3. การรับรู้การสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM
การรับรู้การสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ ด้านจุดมุ่งหมายอยู่
ในระดับการรับรู้มาก โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ว่า เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB
CARE TEAM ทาหน้าที่บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ประกัน และเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE
TEAM เข้าเยี่ยมดูแลลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางธนาคารขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในระดับเท่ากัน ด้าน
บริการอยู่ในระดับการรับรู้มากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB
CARE TEAM สามารถเป็นตัวแทนเพื่อแสดงความห่วงใยจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ด้านพนักงานอยู่ใน
ระดับการรับรู้มาก ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ว่าเจ้าหน้าที่ดูแ ลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE
TEAM เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันที่ขายผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างดี
และด้านภาพลักษณ์อยู่ในระดับการรับรู้มาก ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ว่าโครงการ SCB CARE TEAM
มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นมืออาชีพในด้านการบริการลูกค้า ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การรับรู้การสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ในด้านต่างๆ
ระดับการรับรู้
SD
x̅
ระดับการรับรู้ด้านจุดมุ่งหมาย (Objective)
เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM
ทาหน้าที่บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ประกัน
เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM
เข้าเยี่ยมดูแลลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางธนาคาร
ขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ด้านบริการ (Service Value)
เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า SCB CARE TEAM สามารถเป็ น
ตัวแทนเพื่อแสดงความห่วงใยจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี
ด้านพนักงาน (Personal Value)
เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกัน

แปลผล

3.77

1.07

มาก

3.77

1.13

มาก

3.79

1.11

มาก

3.83

1.03

มาก
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ที่ขายผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างดี

ด้านภาพลักษณ์ (Image Value)
เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM
เป็นมืออาชีพในด้านการบริการลูกค้า

3.87

1.04

มาก

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องการเปิดรับและการรับรู้การสื่อสารการตลาดโครงการ SCB CARE ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จาแนกการอภิปรายผลประเด็นที่น่าสนใจออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. การเปิดรับการสื่ อ สารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุง เทพมหานครส่วนใหญ่ มีการเปิดรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) จากสื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook SCB Thailand มากที่สุด อาจเนื่องมาจาก Facebook เป็นสื่อออนไลน์ที่ปัจจุบันสังคมนิยม
ใช้ และใช้เวลาในการเล่น Facebook เป็นอย่างมาก เพราะสามารถรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ สาธนีย์ แซ่ชิ่น (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ทางสื่อออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเปิดรับข่าวสารความถี่ในการเปิดรับข่าวสารทางสื่อ
ออนไลน์ มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน โดยนิยมใช้สื่อออนไลน์ Facebook มากที่สุด นอกจากนี้ยัง มีผลการศึกษาสื่ อ
การตลาดแบบออฟไลน์ (Offline Marketing) พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการเปิดรับการ
สื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ผ่านสื่อการตลาดจากป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนมากที่สุด แสดง
ให้เห็นว่าการสื่อสารการตลาดผ่านป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนสามารถสร้างการเปิดรับให้กับผู้บริโภคในระดับหนึ่ง
เนื่องจากการสื่อสารการตลาดด้วยป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนทาให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ง่าย รวมทั้งการ
ออกแบบโฆษณาที่สามารถสื่อถึงความใส่ใจผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีเป็นที่ดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค ประกอบกับการจราจรในกรุงเทพมหานครที่ค่อนข้างหนาแน่น จึงทาให้ผู้บริโภคใช้เวลาบนท้องถนนมาก
ขึ้น จึงเปิดรับการสื่อสารการตลาดได้มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ นาวิก นาเสียง (2560) ได้กล่าวไว้
ว่า การตลาดออฟไลน์เป็นการทาการตลาดแบบเก่าที่ไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่ว ย แต่ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
มาก โดยเน้นไปที่ช่องทางการสื่อสารด้านเดียว เช่น การใช้ป้ายโฆษณาสื่อกลางแจ้ง โปสเตอร์ (Posters) คัทเอาท์
(Cutout) Billboard นีออนไลท์ และป้ายโฆษณาที่ทาด้วยหลอดไฟ (Electric Spectaculars) เป็นต้น
2. การรับรู้การสื่อสารการตลาดโครงการ SCB CARE TEAM ในภาพรวมของการรับรู้ทั้ง 4 ด้าน
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ด้านภาพลักษณ์ พบว่ามีระดับการรับรู้มาก และเมื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
ทั้ง 4 ด้าน ด้านภาพลักษณ์ผู้บริโภคในเขตกรุง เทพมหานคร มีระดับการรับรู้มากที่สุด เนื่องจากธนาคารไทย
พาณิชย์ได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคมานาน ทาให้เป็นธนาคารที่ถือว่าอยู่ในตลาดธนาคารพาณิชย์มายาวนาน
มากที่สุด ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่รับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีและเชื่อมั่นในการบริการของธนาคารอยู่
แล้ว จึงทาให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ที่เคยใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) รับรู้ว่า
โครงการ SCB CARE TEAM มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นมืออาชีพ ในด้านการบริการลูกค้า สอดคล้อง
กับ แนวคิดของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) ได้กล่าวว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ในระดับ
ลูกค้าผู้สนับสนุน (Supporter) คือลูกค้าประจาที่รู้สึกชอบบริษัท มีทัศนคติภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือ
การบริการของบริษัท การที่จะทาให้ลูกค้าผู้สนับสนุนเหล่านี้ออกมาสนับสนุนอย่างจริงจังนั้น บริษัทจาเป็นต้อง
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจมีประสบการณ์
ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ดี เช่น สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยได้ดี จึงทาให้ผู้บริโภครับรู้ว่าโครงการ SCB
CARE TEAM มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวคิด เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ กระบวนการของการพัฒนา
แผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง
สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด พิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า
เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้านาไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในสินค้า และนาไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีใน
ที่สุด
ด้านจุดมุ่งหมาย พบว่าในภาพรวมมีระดับการรับรู้มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้การสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM มีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล
ความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM เข้าเยี่ยมดูแลลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางธนาคารขณะรักษาตั วอยู่ที่
โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM ทาหน้าที่บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์
ประกัน ช่วยให้คาปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์การเคลมประกัน เนื่องจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
นิยมใช้บริการผ่านตัวแทนประกันชีวิตมากกว่าธนาคารเพราะมีบริการหลังการขาย และยังไม่มีธนาคารใดจัดทามา
ก่อน ทาให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดมุ่งหมายเป็นธนาคารแรกที่ก่อตั้ง
โครงการ SCB CARE TEAM บริ ก ารหลั ง การขายดู แ ลลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ผ่ า นทางธนาคาร ซึ่ ง เป็ น
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของธนาคารที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปัญจลักษณ์ สุรีชัยนิรันดร์ (2550) ได้ศึกษา
เรื่ อ งความพึ ง พอใจโดยรวมที่ มี ต่ อ ระบบลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (CRM) ของบริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มากและแนวโน้มที่จะทา
ประกันในอนาคตอยู่ในระดับมาก มีรูปแบบการทาประกันระยะเวลาการทาสัญญาประกันชีวิต จานวนเบี้ยประกัน
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ที่จ่ายต่อปีวิธีการชาระเบี้ยประกัน ระยะเวลาที่ทาประกันชีวิตไปแล้ว ช่องทางการทาประกันชีวิต และวิธีการติดต่อ
กับบริษัทแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบ CRM ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดขึ้นหลังการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งที่ลูกค้าได้รับและสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
ด้วย
ด้านบริการ พบว่าในภาพรวมผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับการรับรู้มาก เนื่องจากธนาคารไทย
พาณิชย์ ให้ความสาคัญกับการบริการหลังการขายและจัดตั้ง โครงการ SCB CARE TEAM เป็นที่แรก อาจเป็น
เพราะว่าการบริการของเจ้าหน้าที่ SCB CARE TEAM มีมากกว่าตัวแทนขายประกันที่เน้นขายอย่างเดียว ทั้งช่วย
ทบทวนกรรมธรรม์ ตลอดจนแนะนาว่า ควรติ ด ต่ อเรื่อ งการเคลมประกั นกับ ใครบ้ า ง จึ ง ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภครับรู้ว่า
เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM ช่วยลูกค้าประสานงานด้านการเคลมประกันทาให้ลูก ค้ามี
ความเข้าใจในด้านประกันมากขึ้นในระดับมาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าเยี่ยมลูกค้าที่ทาประกันกับธนาคารขณะ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่รับรู้ว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูก ค้า
SCB CARE TEAM มีการดูแลเป็นพิเศษทาให้ลูกค้าอุ่นใจมากขึ้น และยัง ทาให้ลูกค้ารับรู้ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความ
สัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM สามารถเป็นตัวแทนเพื่อแสดงความห่วงใยจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) ได้กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์คือ กิจกรรมการ
ตลาดที่กระทาต่อลูกค้า มุ่งให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีต่อตราสินค้า โดยมุ่งเน้นกิจกรรม
การสื่อสารแบบสองทางมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
(Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน
ด้านพนักงาน พบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ในระดับมาก เนื่องจากธนาคารไทย
พาณิชย์ไ ด้รับคัดเลือกเจ้า หน้าที่ SCB CARE TEAM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการอบรมเกี่ ยวกับ ข้ อ มู ล
กรมธรรม์ประกันเป็นอย่างดี ทาให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครรับรู้ว่า เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB
CARE TEAM เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันที่ขายผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ กรกช อานาจเถลิงศักดิ์ (2553) ได้วิจัยถึงปัจจัยการใช้ทูตตราสินค้า (Brand
Ambassadors) จากการประกวด KBANK e-Girls มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ แ ละพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การกรณี ศึ กษา
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อทูตตราสินค้ามีการสนับสนุนหรือการให้
คาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจะทาให้พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ใช้บริการบางรายหรือผู้ใช้บริการรายใหม่บางรายมักจะไม่มีความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ ของทางธนาคาร ดังนั้นการทาหน้าที่ของทูตตราสินค้า หากได้ มีโอกาสในการเสนอแนะและมีโอกาส
ในการให้ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นเพิ่มมากขึ้น ก็จะทาให้มีผู้ใช้บริการธนาคารเพิ่มขึ้น และรับรู้ว่า
เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM เป็นพนักงานของธนาคารเปรียบเสมือนผู้ที่ปฏิบัติงานใน
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ต าแหน่ ง ใดต าแหน่งหนึ่ งของทางธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานครรับ รู้ว่ าเจ้ า หน้า ที่ ดูแล
ความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM มีบัตรนายหน้าอย่างถูกต้องตามหลักสานักงานคณะกรรมการกากั บและ
ส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในระดับมาก ส่ง ผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รับรู้ว่าเจ้ าหน้าที่ดูแล
ความสัมพันธ์ลูกค้า SCB CARE TEAM ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ลูกค้าทาให้ผู้บริโภคมีการรับ รู้ใน
ระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาต่อการสื่อสารการตลาดของโครงการ SCB CARE TEAM ในด้านการเปิดรับการ
สื่ อ สารการตลาด ควรปรั บ ปรุ ง สื่ อ การตลาดให้ ผู้ บ ริ โ ภคเปิ ด รั บ ได้ ทั่ ว ถึ ง โดยเพิ่ ม ความถี่ ใ นการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการสื่อสารการตลาดมากขึ้น เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในพื้นที่
ปริมณฑลหรือตามจังหวัดอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ควรศึกษาว่าโรงพยาบาลใดที่เจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมลู กค้าบ่อยที่สุด
จะได้พัฒนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการเปิดรับสื่อมาก
ยิ่งขึ้นและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และผู้ศึกษาเห็นว่าการสื่อสารการตลาดแบบสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากใน
ปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรศึกษาการสื่อสารการตลาดที่ ประสบความสาเร็จจากงานวิจัยหรือกรณีศึกษาขององค์กรอื่นๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดให้ดียิ่งขึ้น ในด้านการรับรู้สื่อการตลาด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ให้อธิบายภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนและถูกต้องด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ด้านบริการควรปรับปรุง
บริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การเปิ ดรั บและการรั บรู้ก ารสื่ อ สาร
การตลาดด้านการบริการหลังการขายประกัน โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น เพื่อนามาปรับปรุงกลยุท ธ์หรือ
แผนการสื่อสารการตลาดให้มากขึ้น ควรขยายขอบเขตในการศึกษาการเปิดรับและการรับรู้การสื่อสารการตลาด
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคความแตกต่างกัน เช่น ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและค่านิยม เป็น
ต้ น เพื่ อ น าผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาการสื่ อ สารการตลาดให้ ต อบสนองกับ กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคได้ ต รงจุ ด มากขึ้น
การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้เครื่องมือด้วยวิธีอื่น เช่น การสัมภาษณ์ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริโภค เพื่อให้
ทราบถึงการเปิดรับและการการรับรู้การสื่อสารการตลาด ทั้งในด้านเนื้อหาและทัศนคติเป็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่าง
ละเอียด
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ความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของนกแอร์
Customer’s opinion about souvenir of Nok Smile Shop as a tool of
marketing communication of Nok Airline
ลักษณ์วดี ศรีม่วง1 และ สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าที่ระลึกต่อ Nok Smile Shopใน
ฐานะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของนกแอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือลูกค้าที่เคยใช้บริการสายการบิน
นกแอร์ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า 1) จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี โดยมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรีมากที่สุด มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 40,000 บาท ขึ้นไป 2) ลูกค้าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok
Smile Shop ด้านการออกแบบภาพรวมในระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอยภาพรวมระดับมาก ด้านความรู้สึกใน
ภาพรวมระดับปานกลาง 3) ลูกค้าส่วนใหญ่มีความคิ ดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือสื่อสารการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าทาให้นึกถึงสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์
ของแบรนด์นกแอร์มากที่สุด และน้อยที่สุดมีความคิดเห็นว่าทาให้รับรู้ว่าแบรนด์นกแอร์สื่อถึงความสง่างามแบบ
ไทย
คาสาคัญ : สายการบินนกแอร์ สินค้าที่ระลึกนกสไมล์ช็อป

Abstract
The main purpose of this study was to find out the customer’s opinion about souvenir of
Nok Smile Shop as a tool of marketing communication of Nok Airlines. A sample was 200
customers who traveled with Nok Airlines. The statistic used for data analysis were frequency,
percentage, standard deviation. It was found that 1) Most of sample customer is female, age
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

305

between 30 – 39 years old, under graduated, employee with income over 40,000 Baht. 2) Most
of sample customer’ s opinion about design of Nok Smile Shop souvenir was high level, about
utility was high level and about feeling was middle level. 3) Most of sample customer’s opinion
about souvenir of Nok Smile Shop as a tool of marketing communication was high level- pointed
out that yellow was reflect identity branding of Nok Airlines the most and the less opinion about
branding of Nok Airlines conveying to beautiful as Thai cultural.
Keyword : Nok Airline Souvenir of Nok Smile Shop

บทนา
จากสภาพการแข่งขันของสายการบินในปัจจุบันที่การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการ
สายการบินต่างๆ พยายามกระตุ้นความสนใจและการจดจาของผู้บริโภคด้วยการทาการตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง
โดยเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสื่อสาร
ณ จุด ซื้อ การสื่อสารการตลาดโดยตรง การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย หรือแม้แต่การทากิจกรรม
ทางการตลาด (Event) ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเหล่านี้เองที่เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้แบรนด์ประสบ
ความสาเร็จในการสร้างกลยุทธ์ด้านเอกลักษณ์ให้ตนเองมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ทั้งนี้สายการบินนกแอร์นับ
ได้ว่าเป็นสายการบินราคาประหยัด (Low-cost) ที่มีการสื่อสารการตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจาก
สายการบินราคาประหยัดสายการบินอื่นๆ ด้วยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สาคัญของสายการบินนกแอร์ที่ทา
ให้ลูกค้าจดจานกแอร์ได้ดี คือ สินค้าที่ระลึก เนื่องจากสินค้าที่ระลึกเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภครับรู้และจดจา
ภาพลักษณ์ของนกแอร์ได้ เพราะสินค้าที่ระลึกได้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ ด้วยการดีไซน์ที่
ใช้อัตลักษณ์ของนกแอร์ไว้ทั้งหมด (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา, 2544)
จิรนันท์ ธนะสุทธินันท์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ แผนกคลังสินค้าและพัสดุภัณฑ์ บริษัท สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน) กล่าวว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สาคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของสายการบินนกแอร์อย่าง
หนึ่งคือสินค้าที่ระลึก ภายใต้ชื่อ Nok Smile Shop เริ่มต้นขายครั้งแรกในปีพ.ศ. 2549 โดยเริ่มต้นจากการจาหน่าย
ของว่างบนเครื่องบิน แล้วจึงตามด้วยสินค้าที่ระลึกแบบอื่นๆ ในเวลาต่อมาสายการบินนกแอร์ มีการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ที่โด่ดเด่นมากขึ้น สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปด้วย (จิรนันท์ ธนะสุทธินันท์ , สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2561) ซึ่ง ปัจจุบัน
สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ทารายได้คิดเป็น 5 -10% ของรายได้จากการจาหน่ายบัตรโดยสาร สาหรับปีพ.ศ.
2561 สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop มีหลักในการผลิตสินค้าออกมาจาหน่ายคือไม่ยัดเยียดความเป็นนกแอร์
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มากจนเกินไป เน้นที่สามารถใช้งานได้จริง มีประโยชน์กับผู้ซื้อ มีเอกลักษณ์คือเครื่องบินที่น่ารัก มีลายที่โดดเด่น จึง
นามาผสมผสานแล้วทาผลิตภัณฑ์ออกมาจาหน่าย ซึ่ง 10 อันดับสินค้าขายดีได้แก่ พวงกุญแจหนัง PVC พร้อมไฟ
ฉาย LED (Nok Bright) ผ้าปิดตาลายเครื่องบินนกแอร์ (Nok Sleep Mask) แว่นตากันแดดเลนส์ป้องกันรังสี UV
ได้ 100% (Nok Shades) หมวกตัวอักษร (Nok Latter Cap) กระเป๋าพับได้ (Nok Foldable Backpack) เสื้อยืด
นักบินลายสูทสาหรับเด็ก (Nok Kiddy Pilot Suit) แว่นตากันแดดเลนส์ป้องกัน รังสี UV ได้ 100% สาหรับเด็ก
(Nok Kiddy Shade Nok) เสื้อยืดนักบินลายส าหรั บ เด็ก (Kiddy Pilot) หมวกนักบินสาหรับ เด็ก (Nok Kiddy
Pilot Hat) ร่มลายนกฟาร์มิงโก (Nok Party Umbrell) (อภิญญา สุพัฒโสภณ, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2561)
ที่ผ่านมาสายการบินนกแอร์มีสินค้าที่ระลึกที่มีความหลากหลายเป็นที่สนใจของลูกค้า เมื่อมีการสื่อสาร
การตลาดเกี่ยวกับสินค้าที่ระลึกในสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจของสายการบิน ก็มักจะได้รับความคิดเห็นจาก
ลูกค้าอย่างมากมาย โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่กล่าวถึงภาพลักษณ์ของสินค้าที่ระลึก เช่น มีความน่ารัก น่า ใช้งาน
และมีความสนใจที่จะซื้อ ซึ่งผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก การที่มีลูกค้าจานวนหนึ่ง
สนใจซื้อและมีความคิดเห็นกับสินค้าที่ระลึกจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าที่ระลึกชนิดใหม่ๆ ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
ดังนั้นจากแนวคิดการจัดทาของที่ระลึกของสายการบินนกแอร์โดยมุ่งสร้างการจดจา และก่อให้เกิดความ
ภักดีต่อการใช้บริการสายการบินนกแอร์อย่างต่อเนื่อง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อ
สินค้าที่ระลึกต่อ Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของนกแอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาย
การบินนกแอร์ในการพัฒนาสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop เพื่อสร้างสร้างการจดจา และความสัมพันธ์ของลูกค้า
รวมถึงยังส่งผลให้นกแอร์สามารถดาเนินกลยุทธ์ หรือกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดของนกแอร์
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ใน
ฐานะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของนกแอร์ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ลูกค้าที่เคยใช้บริการสายการบินนกแอร์ และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะใช้รูปแบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

307

ของแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2562

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือลูกค้าทั้งชายและหญิงที่เคยใช้บริการสายการบินนก
แอร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จานวน 8,560,000 คน (รายงานประจาปีสายการบินนกแอร์ , 2559)ดังนั้นในการ
กาหนดตัวอย่างเพื่อศึกษาครั้งนี้ โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ค่าระดับความคลาดเคลื่อน
ยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 10% จึงใช้การเปิดตาราง ทาโร่ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน
ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น แบบไม่ อ าศั ย ความน่ า จะเป็ น (Non-Probability Sampling) แบบอาสาสมั ค ร
(Voluntary Sampling) เข้ามาตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ผ่าน Google Form โดยให้ผู้ตอบ แบบสอบถาม
เป็นผู้กรอกข้อมูลเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้
ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิน ค้า ที่ระลึก (Souvenir) และสินค้าที่ระลึก Nok
Smile Shop นามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดยจัดทาแบบสอบถามด้วยคาถามแบบปลายปิด
และปลายเปิดเลือกตอบให้กับข้อคาถามแต่ละข้อ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความ
คิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ของลูกค้าใดด้านต่างๆ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok
Smile Shop ในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดจาและความ
คิดเห็น ต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชัย นิรมานสกุล ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือวัดกับวัตถุประสงค์การวิจัย และปรับปรุงแบบสอบถาม
จากคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตามความเห็นสมควรของผู้วิจัย แล้วนาไปทาการทดสอบ (Trial) กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) โดยค่าที่ใช้คานวณเรียกว่าค่า แอลฟา (α)
ถ้าค่าแอลฟาเข้าใกล้ 1 มากเท่าใดแสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งได้ค่าแอลฟา 0.942
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion)
สิริพร บุญนันทน์ (2539) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นหมายถึง การแสดงออกทางถ้อยคา ต่อสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง
เป็นความรู้สึกเชื่อถือที่อาจไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจิตใจ ความเชื่อของแต่ละบุคคล บางความคิดเห็นเกิดจากพื้น
ฐานความรู้ และประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ ทัศนคติแตกต่างกับ
ความคิดเห็นตรงที่ไม่ใช่สิ่งเร้าที่จะแสดงออกได้อย่างเปิดเผย หรือตอบสนองอย่างตรง ๆ และลักษณะของความ
คิดเห็นไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ
Oskamap, 1977 (อ้างถึงใน, สุวรรณภรณ์ สุวรรณศรี, 2555) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความคิดเห็น
ดังนี้ 1. ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Experience) กล่าวคือ บุคคลได้พบกับเห็นด้วยตนเอง กระทาด้วยตนเอง
ทาให้บุคคลเกิดการฝังใจและเกิดประสบการณ์ในสิ่งเหล่านั้น 2. อิทธิพลของผู้ปกครอง กล่าวคือ วัยเด็กผู้ปกครอง
จะคอยใกล้ชิดและให้ข้อมูลกับเด็กได้มาก จึงทาให้ส่งผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อเด็ก 3. ทัศนคติและ
ความคิดเห็นของกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลย่อมมีกลุ่มและสังคม ดังนั้น ความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มอ้างอิง
ย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นต่อบุคคล เช่น บุคคลซื้อสินค้าเพราะเพื่อนมีความคิดเห็นที่ดีต่อสินค้านั้น 4. สื่อมวลชน
กล่าวคือ ปัจจุบันสื่อต่างๆ เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ เป็น
ต้น ซึ่งสื่อเหล่านั้นล้วนเป็นปัจจัยสาคัญในการแสดงความคิดเห็น
กล่าวโดยสรุป ความคิดเห็นหมายถึงการแสดงออกทางถ้อยคา ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกที่
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจิตใจ บางความคิดเห็นเกิดจากพื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม โดยมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบที่สาคัญ ทั้งนี้ความคิดเห็นอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเสมอไป ได้แต่เพียงยอมรับว่ารู้สึกหรือ
ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
ธี ร พั น ธ์ โล่ ท องค า (2544) ระบุ ว่ า สมาคมบริ ษั ท ตั ว แทนโฆษณาแห่ ง สหรั ฐ อเมริ กา (The American
Association Agencies) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจรเป็ น การวางแผน ภายใต้
แนวความคิดเดียว โดยใช้การสื่อสารหลายๆ รูปแบบเพื่อให้บรรลุแผนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การตอบ
กลับโดยตรง การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง รูปแบบต่างๆ จะถูกใช้อย่างผสมผสาน เพื่อความ
ชัดเจนตรงกันเป็นหนึ่งเดียวและเกิดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ธีรพันธ์ โล่ทองคา (2544) ได้จาแนกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรออกเป็น
กิจกรรมหลักได้ดังนี้
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1. การโฆษณา (Advertising) เป็ น รู ป แบบกิ จ กรรมการสื่ อ สารการตลาดที่ มุ่ ง หวัง ในการโน้ม น้า วใจ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า โดยวัตถุประสงค์ของการโฆษณาสามารถแบ่งได้ดังนี้
สินค้าใหม่ สินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาด สินค้าที่ต้องการขยายฐานการตลาด สินค้าที่ปรับปรุงใหม่ และสินค้าที่ต้องการ
ขยายฐานสินค้า
2. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่
กระตุ้นพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายโดยการเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่าง
รวดเร็ว
3. การสื่อสาร ณ จุดซื้อ (Point-of-Purchase Communications) เป็นการสื่อสารในลักษณะของการจัด
แสดงสินค้า โปสเตอร์ หรือวัสดุอื่นๆ ภายในร้านเพื่อต้องการให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ณ จุดซื้อ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน
4. การสื่ อ สารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communications) เป็ น กิ จ กรรมการสื่ อ สาร
การตลาดที่ส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่งในลักษณะการส่งไปรษณีย์หรือสื่ออื่นๆ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมเดียวที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถตอบกลับโดยการสั่งซื้อสินค้าได้ทันที
5. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่งสร้างภาพลักษณ์ของ
บริษัท สินค้าและบริการมากกว่าการโฆษณาการขายสินค้า
6. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่งการสื่อสารแบบ
ตัวต่อตัวเพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายซื้อหรือทดลองใช้ สุวิมล แม้นจริง (2545) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ
พนักงานขาย เป็นผู้ที่ชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงความสาคัญของสินค้าที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งนี้
พนักงานขายมีส่วนช่วยกระตุ้นลูกค้าให้เกิดการซื้ออีกในครั้งต่อไป ซึ่ง จะเป็นผลให้การตลาดของแบรนด์มีการ
ขยายตัวออกไปด้วย และในขณะเดียวกันพนักงานขายเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ซึ่ง
ส่งผลก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ
7. การสนั บ สนุ น ทางการตลาดและกิ จ กรรมทางการตลาด (Sponsorship Marketing and Event
Marketing) การสนับสนุนทางการตลาดเป็นกิจกรรมการตลาดที่เจ้าของสินค้าได้ลงทุนเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนใน
กิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นการมุ่งเป้าหมายทางธุรกิจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์ ส่วนกิจกรรมทางการตลาด
เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับการสนับสนุนทางการตลาด มุ่งเน้นภาพลักษณ์ในการ
สร้างความสนใจและเพื่อทาให้ยี่ห้อสินค้าเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น
กล่าวโดยสรุป ความหมายของการสื่อสารการตลาดคือ รูปแบบการสื่อสารชนิดหนึ่ง จากผู้ส่งสารในรูป
ของ สัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คาพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภท

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

310

ต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ทั้งนี้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เป็นเครื่อ งมือที่ช่วยสร้างการรับรู้ การ
จดจาแบรนด์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้การสร้างการรับรู้ การจดจาให้ประสบความสาเร็จ และเป็นที่รู้จักของลูกค้า
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าที่ระลึก (Souvenir)
สินค้าที่ระลึก หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่นามาใช้เป็นตัวจูงใจให้เกิดการคิดถึงหรือ นึกถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้อง
หรือ สัญลักษณ์แทนบุคคล เหตุการณ์ เรื่องราว ฯลฯ ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือเน้นย้า
ความทรงจาให้คิดถึงหรือนึกถึงอยู่เสมอในบุคคล เหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้นๆ (Souvenir ของที่ระลึก ภูมิ
ปัญญาคนไทย เพื่อคนไทย, 2554)
สุวิทย์ อินทิพย์ (2552) ได้ระบุวิธีการออกแบบของที่ระลึกว่าต้องอาศัย รูปทรง และสี ในการออกแบบ
ดังนี้ รูปทรง (Form) รูปทรงในการออกแบบ หมายถึง เส้นที่นามาประกอบกันให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆซึ่งสามารถ
แบ่งได้ดังนี้ รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form) รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form) และรูปทรงอิสระ (Free
Form) สี (Colors) สีมีความสาคัญมากต่อบทบาทต่อลูกค้าในปัจจุบัน โดยทั่ว ๆ ไปแล้วการแบ่งสีมีลักษณะดังนี้ สี
ขาว เป็นสีแหงความบริสุทธิสดใส สีแดง ทาให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น ร้อน รุนแรง อันตรายหรือความประทับใจ สี
ชมพู เป็นสีที่ทาให้เกิดความประณีตงดงาม สีเขียว เป็นสีที่ทาให้เกิดความรู้สึกเย็นสบาย สีเหลือง เป็นสีที่ทาให้เกิด
ความรู้สึกสว่าง สีน้าเงิน เป็นสีทีทาให้เกิดความรู้สึกสงบ สีดา เป็นสีที่ทาให้เกิดความรู้สึกลึกลับ หนักแน่นแข็งแรง
และเศร้า
อทิ ต ติ ญ ากร พลหงส์ (2559) กล่ า วว่ า หลั ก การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ห รือ สิ นค้ า ที่ ระลึ ก ต้ อ งค านึง ถึง
องค์ประกอบตามปั จ จัย ดังนี้ หน้าที่ใช้สอย (Function) ความสวยงามน่ า ใช้ (Aesthetics or sales appeal)
ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) ความปลอดภั ย (Safety) ความแข็ง แรง (Construction) ราคา
(Cost) วัสดุ (Materials) กรรมวิธีการผลิต (Production) การบารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) และการ
ขนส่ง (Transportation)
กล่าวโดยสรุปสินค้าที่ระลึกหมายถึง เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทหนึ่งที่ไ ด้รับการออกแบบ
สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อกระตุ้นหรือเน้นย้าความทรงจาให้คิดถึงหรือนึกถึงอยู่เสมอในแบรนด์ บุคคล เหตุการณ์ หรือ
เรื่องราวนั้นๆ โดยสินค้าที่ระลึกต้อคานึงถึงหลายองค์ประกอบด้วยกัน เช่นหน้าที่ใช้สอย ความสวยงาม และความ
สะดวกสบายในการใช้งานเป็นต้น
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
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จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้ง หมด 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
151 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 และเป็นเพศชาย จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
มากที่สุด จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 20-29 ปี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ
21.00 และน้อยที่สุดมีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด
จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.50 และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 26
คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และน้อยที่สุดคืออาชีพแม่บ้าน พ่อบ้าน /เกษียณอายุ และอื่นๆ (นักศึกษา) จานวน 2
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.00 และมี ร ายได้ 40,000 บาท ขึ้ น ไป มากที่ สุ ด จ านวน 91 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.50
รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 20,000 - 29,999 บาท จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และน้อยที่สุดต่ากว่า
10,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50
2. ความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ของลูกค้าใดด้านต่างๆ
ด้านการออกแบบ จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile
Shop ด้านการออกแบบภาพอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.67 โดยมีความคิดเห็นว่าสินค้าที่ระลึก Nok Smile
Shop มีการออกแบบด้วยสีสันที่สดใส และโดดเด่น สะดุดตาต่อลูกค้ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.85 จัดเป็นระดับความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วย และน้อยที่สุดมีความคิดเห็นว่า สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop มีรูปทรง และรูปแบบที่
น่าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.53 จัดเป็นระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
ด้านประโยชน์ใช้สอย จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile
Shop ด้านประโยชน์ใช้สอยในภาพรวมระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.61 โดยมีความคิดเห็นสินค้าที่ระลึก Nok
Smile Shop ดูสามารถใช้สอยได้ง่ายในชีวิตประจาวันมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.79 จัดว่าเป็นความคิดเห็นในระดับ
เห็นด้วย และน้อยที่สุดมีความคิดเห็นว่าสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ดูมีความคงทน น่าใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.32
จัดเป็นความคิดเห็นในระดับเฉยๆ
ด้านความรู้สึก จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ด้าน
ความรู้สึกในภาพรวมอยู่ในระดับเฉยๆ มีค่าเฉลี่ย 3.17 โดยมีความคิดเห็นว่ารู้สึกประทับใจในการออกแบบสินค้าที่
ระลึก Nok Smile Shop มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.34 จัดว่าเป็นความคิดเห็นระดับเฉยๆ และน้อยที่สุดมีความรู้สึกว่า
เป็นคนที่มีรสนิยมเมื่อได้ใช้สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop มีค่าเฉลี่ย 3.01 จัดว่าเป็นความคิดเห็นระดับเฉยๆ
3. ความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด
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พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห้นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.55 โดยมีความคิดเห็นว่าทาให้นึกถึงสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ของแบ
รนด์นกแอร์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.09 จัดเป็นความคิดเห็นระดับเห็นด้วย รองลงมามีความคิดเห็นว่าสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นแบรนด์นกแอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.92 จัดว่าเป็นความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย และน้อยที่สุดมีความคิดเห็น
ว่าทาให้รับรู้ว่าแบรนด์นกแอร์สื่อถึงความสง่างามแบบไทย มีค่าเฉลี่ย 3.00 จัดเป็นความคิดเห็นระดับเฉยๆ
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้า
จากผลการศึกษา ความสนใจซื้อของลูกค้าเมื่อมีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop แบบใหม่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจซื้อเมื่อมีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop โดยมีจานวน 142
คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 และไม่สนใจซื้อมีจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00
อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ของลูกค้าใดด้านต่างๆ
ด้านการออกแบบ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile
Shop ในด้านการออกแบบ ว่ามีการออกแบบด้วยสีสันที่สดใส และโดดเด่น สะดุดตามากที่สุด ทั้งนี้สายการบินนก
แอร์เป็นสายการบินที่มีสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ทาให้การออกแบบสินค้าที่ ระลึกด้วยสีที่เป็นเอกลักษณ์ มี
ความโดดเด่นมากกว่าสินค้าที่ระลึกสายการบินอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ สุวิทย์ อินทิพย์ (2552) ว่า วิธีการ
ออกแบบสินค้าที่ระลึกต้องคานึงถึงสี เพราะสีมีความสาคัญมากต่อลูกค้าในปัจจุบัน สีจะช่วยเสริมให้สินค้าเด่นขึ้น
อีกทั้งการแบ่งสีตามสีของนักจิตวิทยา มักมีอิทธิพลทางด้านจิตใจ ทาให้มีความรู้สึกในการมองเห็นสีนั้นในครั้ง แรก
สีที่มีการค้นคว้าว่าเป็นสีจิตวิทยา เช่น สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์สดใส ความใหญ่ ความรู้สึกปลอดภัย สีชมพูทา
ให้เกิดความประณีตงดงาม สีเขียวเป็นสีที่ทาให้เกิดความรู้สึกเย็นสบาย และสีเหลืองเป็นสีที่ทาให้เกิดความรู้สึก
สว่าง เป็นต้น
นอกจากนี้ลูกค้ามีความคิดเห็นว่าสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop มีการออกแบบที่หลากหลาย ทั้งนี้สาย
การบินนกแอร์มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบสินค้าที่ระลึกที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของสายการบิ นนกแอร์ได้
เป็นอย่างดี และสายการบินนกแอร์มีลูกค้าที่มีช่วงอายุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่ วัยรุ่น และวัยเด็ก การ
ออกแบบจึงคานึงถึงความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด อทิตติญากร พลหงส์ (2559) กล่าวถึง
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ระลึกว่า ต้องคานึงถึงความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sale appeal)
ผลิตภัณฑ์ จะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นวิธีการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดี เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่ อน มัก
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เกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก อีกทั้งควรคานึงถึงความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้าใจเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ความสามารถและขีดจากัดที่เหมาะสมสาหรับอวัยวะต่างๆ ของ
ผู้ใช้ การเกิดความรู้สึกที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์
ด้านประโยชน์ใช้สอย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสินค้าที่ระลึก Nok
Smile Shop ในด้านประโยชน์ใช้สอยว่า สามารถใช้สอยได้ง่ายในชีวิตประจาวันมากที่สุด เนื่องมาจากสินค้าที่
ระลึกที่สายการบินได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจาวัน เมื่ อซื้อแล้วสามารถนาไปใช้ได้จริง คุ้มค่ากับ
ราคาที่เสียไป และเมื่อลูกค้าได้เห็นสินค้าที่ระลึกจากสื่อต่างๆ เช่น แคตตาล๊อคสินค้าบนเครื่องบิน หรือสินค้า
ตัวอย่าง ทาให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยกับสินค้าที่ระลึกได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรีย์ เข็มทอง (2555) กล่าวว่า
ลักษณะของสินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่ เน้นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน เน้นความทรงจา ที่นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่หาซื้อ และนากลับไปใช้ด้วย วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นที่ระลึกหรือของฝาก ทั้งนี้สินค้าที่ระลึกอาจจะเป็นได้
ทั้งสินค้าที่มีราคาแพงหรือราคาถูก ในลาดับถัดมากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop
ขนาดและน้าหนักมีความสะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากการออกแบบสินค้าที่ระลึกของสายการบินนกแอร์คานึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยในด้านความสะดวกในการจัดเก็บ ทั้งของลูกค้าและพื้นที่จัดเก็บบนเครื่องบิน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด ของ นอกจากนี้ อทิตติญากร พลหงส์ (2556) กล่าวว่าหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ระลึก ต้อง
คานึง ถึง หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้ าที่ ใช้ สอยถูก ต้องตามเป้า หมายที่ ตั้ง ไว้ คือ
สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าที่
ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ได้
ด้านความรู้สึก จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิด เห็น สินค้า ที่ระลึก Nok Smile
Shop ในด้านความรู้สึกในภาพรวมระดับเฉยๆ แสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ยัง ไม่มีผลต่อ
ความรู้สึกของลูกค้ามากนัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารการตลาดผ่านสินค้าที่ระลึกมีข้อบกพร่องในการสร้างการ
รับรู้กับลูกค้า สินค้ายังไม่มีความแปลกใหม่ ทั้งนี้สายการบินนกแอร์จึง จาเป็นต้องคานึง ถึงการออกแบบสิน ค้ าที่
ระลึกให้ลูกค้ามีความรู้สึกระลึกถึงสายการบินมากที่สุด ด้วยการเพิ่มเสน่ห์ในประโยชน์ใช้สอยของสินค้าที่ระลึกให้
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของสายการบิน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ ธีระประภา (2558) กล่าวว่า การดึง
เสน่ห์เพื่อสร้างของที่ระลึกนั้นแบรนด์ต้องหาคาตอบให้ได้ว่าสินค้าที่ระลึกนั้นทาเพื่อ แค่ระลึกถึงหรือเพื่อประโยชน์
ใช้สอย เพราะเสน่ห์ที่พ่วงเข้าไปด้วยจะช่วยเติมความน่าสนใจ โดยเสน่ห์ที่ถูกใจคนไทยคือ ความน่ารัก สนุกสนาน
ตลก เฮฮา สวยงาม ดังนั้นแบรนด์จึงจาเป็นต้องเติมเสน่ห์เหล่านั้น เช่นถ้าเน้นความสวยงาม จาเป็นต้องศึกษา
รสนิยมของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกัน ถ้าเน้นเรื่องสนุกก็ใช้วิธีเพิ่มลูกเล่นในชิ้นงาน เช่น การออกแบบให้ต่อยอด
ให้เกิดการสะสมเป็นชุด สลับใช้ไปมา และสีสันที่สดใสก็สื่อถึงความรู้สึกสนุกสนานได้เช่นกัน
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นอกจากนี้สินค้าที่ระลึกเป็นสินค้าที่ออกแบบเพื่อใช้สอยในชีวิตประจาวัน หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด ทาให้
ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการออกแบบสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop มากที่สุด เนื่องจากสินค้าที่ระลึกของสายการ
บินนกแอร์ออกแบบให้หลากหลายเช่น สินค้าที่ระลึกสาหรับเด็กอย่าง Nok Kiddy Pilot Hat หมวกนักบินสาหรับ
เด็ก หรือสินค้าที่ระลึก Nok Party Umbrell ร่มลายนกฟาร์มิงโกสาหรับผู้ใหญ่ ทาให้กลุ่มผู้บริโภคมีความรู้สึก
ประทับใจการออกแบบในลาดับแรก อย่างไรก็ตามความรู้สึกประทับใจเกิดจากประสบการณ์ที่ลูกค้านั้นได้เห็นหรือ
สัมผัส หรือเกิดจากความคิดเห็นของเด็กที่มีผู้ปกครองคอยแนะนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ใช้อย่างไร
เหมาะสมกับวัยหรือไม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Oskamap, 1977 (อ้างถึงใน, สุวรรณภรณ์ สุวรรณศรี, 2555)
กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความคิดเห็นว่า เกิดจากประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Experience) ซึ่งบุคคลได้พบ
เห็นด้วยตนเอง กระทาด้วยตนเอง ทาให้บุคคลเกิดการฝังใจและเกิ ดประสบการณ์ในสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ความ
คิดเห็นยัง เกิดจากอิทธิพลของผู้ปกครอง คือ วัยเด็กผู้ปกครองจะคอยใกล้ชิดและให้ข้อมูลกับเด็ก จึง ส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กด้วย ลาดับถัดมากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ารู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใช้สินค้าที่ระลึก
Nok Smile Shop แต่ทั้งนี้ยังมีความคิดเห็นของลูก ค้า เพิ่มเติมว่ า สินค้าเกือบทั้ง หมดมีการออกแบบที่เ หมาะ
สาหรับเด็กมากเกินไป สาหรับผู้ใหญ่ยังไม่มีสินค้าที่รู้สึกอยากซื้อมากนัก
2. สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด
สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สาคัญของสายการบินนกแอร์ที่ทา
ให้ลูกค้าจดจาสายการบินนกแอร์ได้ดี ทั้งนี้การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือการสื่อสาร พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นว่าทาให้นึกถึงสี
เหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นกแอร์มากที่สุด เนื่องจากสายการบินนกแอร์ เป็นชื่อที่ง่าย และสั้นต่อการ
จดจา โดยที่ชื่อสื่อความเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพ แห่งการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่เป็น
ไทย ซึ่งเปรียบเสมือนนก ที่มีอิสระจะบินไปไหนได้อย่างอิสระเสรี มีสีที่เป็นสีประจาสายการบินนกแอร์ โดยสีเหลือง
นั้น ได้แสดงถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรเป็นความหมายที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรพันธ์ โล่ทองคา
(2544) กล่าวว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดด้านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ การใช้สีของสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสาร
ไปยังผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ เรื่องภาพลักษณ์ ซึ่งสีสามารถให้ความหมายและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน
เช่น สีแดง สีส้ม และเหลือง จะให้ความรู้สึกตื่นเต้น แข็งแรง ร่าเริง สดใส โดยสีเหลืองนั้นเป็นสีแห่งความอบอุ่น
และเป็นมิตร นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นว่า สินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์นกแอร์ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สินค้าที่ระลึกสายการบินนกแอร์มี
หลักในการผลิตสินค้าออกมาจาหน่ายคือไม่ยัดเยียดความเป็นนกแอร์มากจนเกินไป โดยไม่ได้เน้นให้ตราสินค้าที่ติด
บนสินค้าที่ระลึกเห็นชัด แต่ลูกค้าส่วนมากยังจดจาแบรนด์ได้ดี เนื่องมาจากภาพลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ที่มี
ชื่อเสียงมายาวนานทาให้แบรนด์เป็นที่จดจาง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่าการ
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สื่อสารการตลาด คือกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ด้วยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะนาไปสู่
ความรู้ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในสินค้า
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัย พบว่าสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ไม่สะท้อนว่าสายการบินนกแอร์สื่อ
ถึงความสง่างามแบบไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ถึงแม้ว่าสายการบินนกแอร์มีการออกแบบรูปลักษณ์ สายการบินโดย
การตั้งชื่อเครื่องบินแต่ละลาให้เป็นชื่อนกที่สื่อถึงความสง่างามแบบไทยผ่านอัญมณีต่างๆ เช่น นกเพชรน้าเงิน นก
หยกนภา นกทองชมพู นกทับทิม แต่สายการบินนกแอร์ยังไม่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทย
จากชื่อนกที่กล่าวมาข้างต้น ลงบนสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ได้ดีเท่าที่ควร จะเห็นได้จากสินค้าที่ระลึกที่
ขายดี เช่น ร่มลายนกฟาร์มิงโก (Nok Party Umbrell) ซึ่งลวดลายนกฟาร์มิงโกยังไม่ใช่เอกลักษณ์ของสายการบิน
ที่สื่อถึงความสง่างามแบบไทย ดังนั้นสายการบินนกแอร์จึงจาเป็นต้องคานึงถึงรายละเอียดในการออกแบบสิน ค้าที่
ระลึก Nok Smile Shop ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์หรือรูปลักษณ์ของสายการบินมากยิ่งขึ้น
3. แนวทางในการพัฒนาสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของนก
แอร์
ในประเด็นสุดท้ายของแบบสอบถามผู้วิจัยได้สอบถามลูกค้าว่ามีความต้องการซื้อสินค้ าที่ระลึกเมื่อมีการ
พัฒนาสินค้าแบบใหม่หรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจซื้อเมื่อมีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก Nok
Smile Shop ทั้งนี้สินค้าที่ระลึกมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจ อีกทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลายเหมาะ
สาหรับการเก็บสะสมเพื่อเป็นที่ระลึกถึง เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ สินค้าที่ระลึกของสายการบินนกแอร์
มีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าคู่แข่ง ทั้งด้านลวดลาย สีสันที่สดใส มีความโดดเด่น แสดงถึงการบริการที่อบอุ่น และ
มีความสดใส ร่าเริง อีกทั้งสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ยังมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง สินค้ามีความ
หลากหลาย และปรับเปลี่ยนสินค้าตามฤดูกาลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
อย่างไรก็ตามลูกค้าของสายการบินนกแอร์มีความหลากหลาย ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางใน
การพัฒนาสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ในฐานะที่เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดต้องคานึงถึงกลุ่มลูกค้า
หลายกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวว่า ลูกค้าทุกคนมีความเป็นเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัว ดังนั้นแบรนด์จาเป็นต้องศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านั้น เพื่อสื่อสารให้ตรงตามเป้าหมาย การใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต้องมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับลูกค้าของแบรนด์ โดยวิเคราะห์ลูกค้าเหล่านั้นว่ามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างไร และคิดค้นหาวิธีที่จะติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นให้ลูกค้าพบเห็นแบรนด์ให้มากที่สุด
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นอกจากนี้ความคิดเห็นต่อสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ของลูกค้าด้านความรู้สึกยังอยู่ในระดับเฉยๆ
แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดยังไม่ตอบสนองต่อลูกค้ามากนัก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสื่อสาร
การตลาดผ่านสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop จาเป็นต้องมีเครื่องมือการสื่อสารการตลาดมาช่วยส่งเสริมให้การ
สื่อสารการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการขายโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า และ
สามารถให้ข้อมูลสินค้าที่ระลึกให้กับลูกค้าโดยตรง และมีลีลาการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ มี
ความสดใสและสร้างสรรค์ ดึงดูดและจูงใจลูกค้า และอาจส่งผลให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับสินค้า ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุวิมล แม้นจริง (2545) กล่าวว่า การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการ
สื่อสารการตลาดที่มุ่งสื่อสารแบบตัวต่อตัวเพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายซื้อหรือทดลองใช้ โดยพนังานขายควรมี
เทคนิคในการขายเพื่อนาไปสู่การขายที่ประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความสะดุดใจ ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการ ความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจในที่สุด
ปัจจุบันสินค้าที่ระลึกมีสีสันที่สดใสเกินไป อาจเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีอ ายุน้อย ดังนั้นการออกแบบสินค้า
ที่ ร ะลึ ก Nok Smile Shop จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า มากขึ้ น เช่ น อาจ
ปรับเปลี่ยนสีสัน ลวดลาย ให้ดูเรียบหรูขึ้นและทันสมัยด้วยการใช้โทนสีขาวเหลืองหรือโทนสีดาเหลืองทอง ซึ่ง
สอดคล้องกับ แนวคิดของ มาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์ (2559) กล่าวถึงความหมายของสีดาว่า มีความหรูหราสง่างาม สี
ดาบ่งบอกสไตล์และเทรนด์ และสีดายังถูกใช้เพื่อทาการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น อาจเหมาะกับกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจหรือวัยทางานของสายการบินนกแอร์ ทั้งนี้ในงานวิจัยยังเปิดโอกาสให้กลุ่ มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ระลึก Nok Smile Shop ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านการออกแบบ ว่ามีความ
ต้องการให้พัฒนาในเรื่องการออกแบบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของทุก
ช่วงอายุ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
1.1 สายการบินนกแอร์ควรคานึงถึงความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าที่ระลึกต่อ Nok Smile Shop ทั้ง
ในด้านการออกแบบ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความรู้สึก ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง และ
ควรเพิ่มสินค้าที่ระลึกที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของสายการบินให้ดูไม่น่าเบื่อมากเกินไป และสามารถใช้งานได้หลากหลาย
1.2 ปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ามีการแข่งขันกันสร้างภาพลักษณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งสินค้าที่ระลึกเป็น
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สาคัญของสายการบิน ดังนั้นสายการบินนกแอร์ควรอาศัยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เช่น แอร์โฮสเตสที่ขายสินค้าระลึก นาความคิดเห็นจากลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าที่ระลึกให้ดีและตรงตาม
ความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
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2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาขอเสนอแนะดังนี้ ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดผ่านสินค้าที่ระลึก โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง รายอื่น เพื่อนามาปรับปรุง กลยุทธ์หรือแผนการสื่อสาร
การตลาดให้มากขึ้น
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ซึ่ง เป็นลักษณะคาถามแบบปลายปิดดัง นั้น งาน
การศึกษาครั้งต่อไปควรใช้เครื่องมือด้วยวิธีอื่น เช่น การสัมภาษณ์รายกลุ่ม หรือรายบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมู ลเชิงลึก
มากยิ่งขึ้น
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อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย
Negative Emotions towards Product and Service Brands of Thai Consumers
วัลลภ ถาสุก1 และ สุทธนิภา ศรีไสย์2
1นักศึกษาปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) กับผู้บริโภคไทยที่มีอายุ 20 ปี เป็นต้นไป เคยมีอารมณ์เชิงลบ อาทิ
เกลียด โกรธ ไม่ชอบ ราคาญ และผิดหวังต่อแบรนด์สินค้าและบริการของแบรนด์อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 10 ปีที่
ผ่านมา จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน
(Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอารมณ์เชิงลบอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นความรู้สึกโกรธแบรนด์ที่อยู่ใน
ระดับมาก โดยรู้สึกโกรธแบรนด์มากที่สุด รองลงมาคือ มีความรู้สึกเกลียดแบรนด์นั้น และน้อยที่สุด คือ มีความรู้สึก
ราคาญแบรนด์นั้น สาหรับสาเหตุที่ทาให้เกิดอารมณ์เชิง ลบมากที่สุด คือ คุณค่าของแบรนด์ต่อตนเองและสัง คม
รองลงมา คือ พนักงานของแบรนด์ และน้อยที่สุด คือ สินค้าและบริการของแบรนด์ ซึ่งก่อนมีอารมณ์เชิงลบต่อแบ
รนด์สินค้าและบริการ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบคนรู้จักมากที่สุด รองลงมา คือ เพื่อนสนิท
เพื่อนรัก คู่ซี้ ในขณะที่ภายหลังที่เกิดอารมณ์เชิงลบ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบ ไม่สนิท ไม่กิน
เส้น มากที่สุด รองลงมา คือ ไม่ถูกกัน – ชวนทะเลาะ และคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก
คาสาคัญ: อารมณ์เชิงลบ แบรนด์ ผู้บริโภคไทย การสื่อสารการตลาด

Abstract
The objective of this study was to investigate negative emotions towards product and
service brands of Thai consumers. It was a survey research with 400 Thai consumers who’s aged
from 20 years old and had negative emotions such as hate, angry, dislike, irritation, and
disappointment towards product and service brands at least once in the past 10 years. A
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questionnaire was used as a research tool in the study. Statistics used for data analysis were
percentage, mean, and standard deviation. The results revealed that most consumers had
negative emotions at a moderate level, except angry feeling that was rated at a high level. Angry
were rated the most feeling towards brands, followed by hate. For causes of negative emotions,
brand values to self and society was rated the most, followed by brand employees, and product
and service, respectively. In addition, the results revealed that before having negative emotions
towards product and service brands, the relationships between them and brands were
acquaintance, followed by close friends, best friends, or buddies. However, after having negative
emotions, the relationships were turned to be not closed to brands, followed by antagonized to
brands, and strangers.
Keyword: Negative Emotions Brand Thai Consumers Marketing Communication

บทนา
อารมณ์เชิงลบ หมายถึง ผลกระทบที่ถูกการครอบงาด้วยภายใต้สภาวะทางจิตใจในส่วนลึกที่ส่งผลต่อ
ความรู้สึกเป็นอย่างมาก มักเป็นอารมณ์ที่รุนแรงโดยยึดความต้องการตัวเองเป็นศูนย์กลาง ที่แสดงถึงการต่อต้าน
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอารมณ์เชิงลบมีหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่น ความโกรธ ความเกลียดชัง ความโลภ ความหลง
และความเศร้า อารมณ์เชิงลบนี้เป็นอารมณ์ที่ลึกซึ้งและคงทน ซึ่งไม่ได้เกิดเพียงระยะสั้นแล้วหายไปจากความรู้สึกที่
เกิดขึ้นของบุคคลนั้น (Reber, 1985) นอกจากนี้แล้วการสะสมของอารมณ์เชิงลบยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ยิ่งมีพลังใน
การทาลายล้างมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และยังส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกได้อย่างชัดเจน บางคนเมื่อเกิดอารมณ์
เชิงลบแล้วส่งผลให้เกิดการเกิดพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ เช่น การแสดงออกทาง สีหน้า อัตราการเต้นของหัวใจ หรือ
แม้กระทั่งทุกครั้งที่โกรธจะกามือแน่นที่เกิดอารมณ์ในขณะนั้น อีกตัวอย่างหนึ่ง บางคนเมื่อเกิดอารมณ์เชิงลบแล้วก็
ยังต้องมีพื้นที่สาหรับการระบายเพื่อลดสภาวะทางอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น ทุบโต๊ะ การปาข้าวของ การต่อว่ า การ
ดุด่า ที่สาคัญความน่ากลัวมากที่สุดของอารมณ์เชิงลบคือ เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีที่จะพร้อมทาลายทุกอย่างให้พัง
พินาศในชั่วพริบตาซึ่งมีเหตุผลและไร้เหตุผล (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2560)
การทาความเข้าใจอารมณ์ของผู้บริโภคจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อแบรนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์สินค้า
และบริการ เพราะว่าการสร้างแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ต้องอาศัยความดีความดีง าม ชื่อเสียงและ
เกียรติยศที่สะสมและก่อตัวเป็นระยะเวลายาวนาน บางแบรนด์สะสมมาเป็นนับร้อยปี จึงทาให้ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังปกป้องแบรนด์ที่ตัวเองรักใคร่เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการ
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เข้าใจในอารมณ์เชิงลบทั้งต้นเหตุและปลายเหตุของผู้บริโภคมีผลต่อการสร้างแบรนด์เพื่อให้ แบรนด์เกิดความยั่งยืน
คงทนและถาวร ยิ่งเข้าใจความต้องการและอารมณ์ของผู้บริโภคมากขึ้นเท่าไหร่ แบรนด์ก็จะง่ายในการสร้างแบ
รนด์และติดต่อสื่อสารมากขึ้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้จาก ณัฐพร ดิสนีเวทย์ (2559) ที่ไว้กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคมี
ทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ใดสินค้าหนึ่ง มีทัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้าและบริการ มีความพึงพอใจสม่าเสมอ และเกิด
การซื้อซ้าต่อเนื่องตลอดมา โดยไม่สนใจตัวเลือกที่เป็นแบรนด์อื่น เนื่องจากผู้บริโภคได้เรียนรู้ว่า แบรนด์นั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งความภักดีของลูกค้าเกิดได้หลายปัจจัย เช่น อารมณ์เชิงบวก อาทิ ความ
พึงพอใจ ความชื่นชอบ ความเชื่อถือ และความไว้วางใจ ในทางธุรกิจการบริหารอารมณ์ของลูกค้าเป็นอีกกลยุทธ์ที่
สาคัญ ที่ผู้ประกอบกิจการควรให้ความสาคัญและพยายามค้นหาวิธีการสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง
ตรงใจลูกค้า และสามารถครองใจลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ดี แม้จะการศึกษาอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารแบรนด์ แต่จาก
การทบทวนวรรณกรรมทั้งไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์กับอารมณ์เชิงลบอยู่
จานวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในบริบทต่างประเทศ อาทิ บทความวิชาการของ Lee และคณะ (2009)
บทความวิ ช าการของ Krishnamurthy & Kucuk (2009) บทความวิ ช าการของ Fournier (2013) บทความ
วิชาการของ Li and and Stacks (2017) และงานวิจัยของ Preijers (2016) ตามลาดับ ในส่วนของงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทย พบว่า มีผู้ศึกษาการเกิดอารมณ์เชิง ลบและการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในวัยรุ่น
อารมณ์และความล้มเหลวที่เกิดกับการบริการ และอารมณ์เชิงบวกต่อแบรนด์ เช่น ความพึงพอใจ ความภักดีต่อแบ
รนด์ แต่ไม่พบการศึกษาทั้งสองตัวแปรในบริบทของคนไทย ซึ่งสังคมไทยเป็นสังคมอิงบริบทสูง คนไทยมีความลึกลับ
ซับซ้อนเป็นอย่างมากในการตีความต่างๆ ไม่แสดงออกทางอารมณ์ แม้กระทั่งการแสดงออกก็มีความแตกต่ างกัน
รวมถึงความลึกลับในอารมณ์เชิงลบและการแสดงออกเชิงลบอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก เมตตา วิวัฒนานุกูล (2559 :
141) กล่าวไว้ว่า คนไทยมีลักษณะการคิดแบบองค์รวมหรือแบบวน คือ เมื่อตนเองต้องการอะไร จะไม่แสดงออก
หรือพูดตรงๆ แต่จะอ้อมค้อม เพื่อให้คู่สื่อสารเข้าใจหรือนาไปตีความเอง เนื่องจากคนไทยคานึงถึงความรู้สึกคนอื่น
มีค่านิยมเกรงใจและหลีกเหลี่ยงการขัดแย้ง ทาให้คนไทยไม่กล้าแสดงออกแบบตรงๆ เช่น ยิ้มเมื่อไม่กล้าตอบ
ปฏิเสธ หรือพูดชักแม่น้าทั้งห้าก่อนตอบปฏิเสธ และการตีความของคนไทยต้องอาศัยบริบท และดูจากสิ่งแวดล้อม
ประกอบ จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงนามาสู่ประเด็นการศึกษาที่ว่า ผู้บริโภคไทยมี
อารมณ์เชิงลบ รวมถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทยอย่างไร ทั้งนี้
ผลการวิจัยจะสามารถขยายองค์ความรู้ด้านการบริหารอารมณ์ผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารแบรนด์ รวมถึง แบรนด์
สามารถนาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารแบรนด์เพื่อป้องกันการเกิดอารมณ์เชิงลบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการวิจัยชิ้นนี้ทาให้ทราบอารมณ์เชิงลบที่มีต่อแบรนด์สินค้าและบริการ ทั้งนี้ผู้บริหารแบรนด์สามารถนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการในการทาความเข้าใจผู้บริโภคไทย รวมถึงหาแนวทางการบริหารจัดการการสื่อสาร
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากอารมณ์เชิงลบและที่สาคัญ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กลับ
กลุ่มลูกค้าที่มีอารมณ์เชิงลบให้กลับมีความสัมพันธ์อันดีต่อแบรนด์ของตัวเองได้ ตลอดจน ช่วยขยายองค์ความรู้
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์และการบริหารจัดการอารมณ์ของผู้บริโภคในบริบทของคนไทย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์ (Brand) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แบรนด์ หรือ ตรา
สินค้า หมายถึง การรวบรวมความรู้สึกทั้งหมดนามาหลอมรวมเข้ากับ สินค้า บริการ บุคคล หรือองค์กร เพื่อนาไป
สื่อสารสู่สาธารณะชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่บ่งบอกความแตกต่าง ให้เกิดการจดจา และอยู่ในใจของลูก ค้า
จนถึ ง ประกอบการตั ด สิ น ใจ (Mucundorfeanu 2018; Rouse 2016; Marion 2015; Burgess 2011; Kotler
and Pfoertsch 2006) โดย Upshaw (1995) ได้แบ่ง ประเภทของแบรนด์ เป็น 6 ประเภท ดัง นี้ 1) แบรนด์
ประเภทสินค้า (Product Brand) แบรนด์ประเภทนี้เป็นสิ่งที่คนเราจะนึกถึง เมื่อกล่าวถึงแบรนด์ อันได้แก่ แบรนด์
ของสินค้าที่จับต้องได้ เช่น รถยนต์ กาแฟ ฮอนด้า โทรทัศน์สีจอแบน Sony Wega ตู้เย็นเพิ่มความเย็น Samsung
เป็นต้น 2) แบรนด์ประเภทบริการ (Service Brand) เป็นรูปแบบแบรนด์ที่จับต้องไม่ได้ มุ่งไปที่การบริการ ให้ความ
สะดวกสบาย มากกว่าให้ความสาคัญที่สินค้าที่เป็นวัตถุหรือจับต้องได้ เช่น การบินไทย บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ไทย
บัตรเครดิต Visa เป็นต้น 3) แบรนด์ประเภทบุคคล (Personal Brand) บุคคลแต่ละคนก็เปรียบเสมือนแบรนด์
เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โดยแบรนด์บุคคลเป็นการนาเสนอความสามารถพิเศษของตนเอง รวมถึงความรู้
ความชานาญในเรื่องเฉพาะที่ บุ ค คลนั้น สนใจเป็นพิ เ ศษ และความสามารถนี้ ที่เ ป็น ตัว ให้บุ ค คลนั้นน าออกมา
ถ่ายทอดและนาเสนอ รวมถึงการสื่อสารไปยังภายนอก ยกตัวอย่างแบรนด์ประเภทบุคคลหลายๆ โดยแบรนด์มี
บุคลิกภาพที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น ด้านเพลงแร็พ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพลงฮิบฮีอบ กีฬา Michael Jordan
หรือ ภราดร ศรีชาพันธุ์ ด้านการพูด จตุพล ชมพูนิช หรืออุดม แต้พานิช เป็นต้น 4) แบรนด์ประเภทองค์กร
(Organization Brand) หรื อ Corporate Brand อาทิ พรรคการเมื อ ง มู ล นิ ธิ ก ารกุ ศ ล องค์ ก รธุ ร กิ จ เช่ น
Microsoft, Vergin, Uniliver, P&G, และ Sony ล้วนแล้วเป็นแนวคิดของแบรนด์ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 5) แบรนด์
ประเภทเหตุการณ์หรือกิจกรรม (Event Brand) เช่น คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา กิจกรรมอาจอยู่ในรูปแบบของ
กีฬา ศิลปะ ความบันเทิงต่างๆ ที่สามารถช่วยส่งเสริมสนั บสนุนให้แบรนด์โดดเด่น เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค
ซูเปอร์โบลว์ มอเตอร์โชว์ งานกาชาด เป็นต้น และ 6) แบรนด์ประเภทภูมิศาสตร์ (Geographic Brand) เช่น
ประเทศ เมือง รีสอร์ท สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพักผ่อนมีโอกาสเจริญเติ บโต
สูงขึ้น สถานที่หรือ ประเภทต่างๆ หันมาสร้างจุดเด่น และอัตลักษณ์ให้กับประเทศของตน เช่น ถ้านึกถึงเมืองแห่ง
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แฟชั่น จะนึกถึงปารีส หรือถ้าเป็นเยอรมันจะมีความโดดเด่นด้านเบียร์ ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ
แบรนด์ (Brand) หรือการสร้างแบรนด์ (Branding) ปัจจุบันไม่ได้จากัดขอบเขตเฉพาะการสร้างแบรนด์ของสิ นค้ า
หรือบริการต่างๆ เท่านั้น แต่ได้มีการขยายขอบเขตมายังเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์บุคคลด้วย เพราะการที่บุคคลหนึ่งจะ
กลายเป็น ผู้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้และจะได้รับการยอมรับหรือไม่นั้น การสร้างแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะแบ
รนด์เป็นความรู้สึกโดยรวมที่อยู่ในใจผู้บริโภค (Cowley & Feldwick, 1991 อ้างใน วิทวัส ชัยปาณี, 2548: 9) ซึ่งเมื่อ
นึกถึงหรือเมื่อได้ยินชื่อของบุคคลนั้นแล้ว ผู้คนมีความคิด ความรู้สึก และเห็นภาพของบุคคลนั้นอย่างไร สาหรับใน
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะแบรนด์สินค้า (Product Brand) และแบรนด์บริการ (Service Brand) เท่านั้น
2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ (Negative Emotions towards Brand)
Alina (2017) กล่าวว่า พื้นฐานของอารมณ์เชิงลบเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่ความคงทนนาน
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวแปรที่เกิดขึ้นทั้งที่เฉยๆ หรือเข้าหา ที่เข้าไปกระตุ้นที่กระทาต่อความสงบหรือทาให้มี
ปฏิกิริยาการตอบกลับที่ว้าวุ่นใจอย่างฉับพลัน ในขณะที่ Zapf et al. (1999) กล่าวว่า การแสดงออกทางอารมณ์เชิง
ลบ (Negative Emotion) หมายถึง การกระทาใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่พนักงานแสดงออกมาแล้วทาให้ลูกค้าไม่
เกิดผลดีต่อตัวพนักงานและองค์กรให้เกิดความเสียหาย เช่น การแสดงออกทางกายภาพไม่ไม่สมควรพูดจาไม่สุภาพ
ไม่สนใจลูกค้า หน้าตาบูดบึ้ง น้าเสียงการพูดห้วน และพูดจาไม่มีหางเสียง นอกจากนี้ Elena (2017) กล่าวว่า
อารมณ์เชิง ลบเป็นความรู้สึกที่ทาให้รู้สึกอับอายและเศร้าใจ อารมณ์เหล่านี้ทาให้ไ ม่ชอบตัวเองอื่นๆ และชีวิต
โดยทั่วไป พวกเขาเอาความมั่นใจและทาให้จิตใจของคุณไม่ชัดเจน ในช่วงเวลาที่อารมณ์เชิง ลบสามารถทาให้
ร่างกายของคุณป่วย อารมณ์ที่อาจกลายเป็นลบคือความเกลียดชังความโกรธความหึงหวงและความเศร้าอย่างไร ก็
ตามในบริบทที่ถูกต้องและในช่วงเวลาสั้นๆ ความรู้สึกเหล่านี้เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2560) กล่าวว่า อารมณ์เชิง ลบนั้นมีหลายประเภท บางอย่างก็รับรู้ไ ด้ง่าย
บางอย่างก็รับรู้ได้ยาก อารมณ์ด้านลบที่รับรู้ง่า ยที่สุดและมักกลายเป็นผู้ร้ายเสมอหากครอบงาการกระทาคือ
อารมณ์โกรธ อารมณ์กลัว และอารมณ์โลภ ส่วนอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนกว่ายากแก่การสังเกตคือ อารมณ์หลง จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่า อารมณ์เชิงลบสามารถแบ่งหลายประเภท ดังตารางที่ 1 สาหรับในการวิจัยครั้ง นี้
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ประเภทของอารมณ์ เ ชิ ง ลบต่ อ แบรนด์ ข อง Reber (1985), Preijers (2016),
Sampedro (2017), และ Stacks (2017) เป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ ประกอบไปด้วย
อารมณ์ 5 ประเภท ได้แก่ 1) อารมณ์เกลียด หมายถึง ผู้บริโภคที่มาอารมณ์ชิงชัง มีความรังเกียจ ที่รังเกียจมากไม่
ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเจอแบรนด์นี้อีกเลย หลบหน้าหลบตา ไม่อยากเข้าใกล้ 2) อารมณ์โกรธ (Anger)
หมายถึง ผู้บริโภคที่มีอารมณ์ขุ่นเคืองใจอย่างแรง ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อแบรนด์สินค้าและบริการ 3) อารมณ์ไม่
ชอบ (Dislike) หมายถึง ผู้บริโภคที่มีอารมณ์ไม่พอใจ ไม่ไว้วางใจ ไม่ถูกชะตา ไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับต่อแบรนด์
สิ น ค้ า และบริ ก าร 4) อารมณ์ ร าคาญ (Irritation) หมายถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ ารมณ์ เ บื่ อ หรื อ เบื่ อ หน่ า ยบ่ อ ยครั้ ง
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แม้กระทั่งการได้เห็นและได้ยิน ทาให้มีความรู้สึกขัดต่อความรู้ของบุคคลนั้นที่มีต่อแบรนด์สินค้าและบริการ และ 5)
อารมณ์ผิดหวัง (Disappointment) หมายถึง ผู้บริโภคที่มีความหวังหรือความต้องการในแบรนด์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่
เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ เช่น ไม่สมหวัง ไม่ได้ดังที่หวังต่อแบรนด์สินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี ยังไม่พบการศึกษาอย่าง
จริงจังเกี่ยวกับอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นต่อแบรนด์สินค้าและบริการในประเทศไทย สาหรับประเภทของอารมณ์เชิง
ลบต่อแบรนด์ สามารถจาแนกตามแนวคิดของนักวิชาการได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประเภทของอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ จาแนกตามแนวคิดของนักวิชาการ
นักวิชาการ
Reber (1985)
Preijers (2016)

Sampedro (2017)
Stacks (2017)
นักวิชาการไทย

ประเภทของอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์
อารมณ์เชิงลบประกอบด้วย 2 ประเภท 1) อารมณ์โกรธ และ
2) อารมณ์ความเกลียดชัง
อารมณ์เชิงลบประกอบด้วย 5 ประเภท คือ 1) อารมณ์เกลียด
2) อารมณ์โกรธ 3) อารมณ์รังเกียจ 4) อารมณ์ราคาญ และ 5)
อารมณ์ผิดหวัง
อารมณ์เชิงลบประกอบด้วย 3 ประเภท คือ 1) อารมณ์ไม่ชอบ
2) อารมณ์เกลียด และ 3) อารมณ์หย่าร้าง
อารมณ์เชิงลบประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 1) อารมณ์ไม่ชอบ และ
2) อารมณ์โกรธ
ไม่มีแนวคิดเรื่องประเภทของอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์

3. แนวคิด และทฤษฎีเ กี่ยวกับความสัมพันธ์แบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Relations) Reimann &
Aron (2009) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้ บริโภคสามารถน ามาเปรียบเที ยบกั บ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างมนุษย์ทั่วไประหว่างบุคคลอื่นได้ของ Donovan et al. (2012) ได้ จึง มีการนี้มีการพัฒนาแนวคิด และ
ทดลองใช้งานได้กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์
4. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ ากการทบทวนวรรณกรรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบสาเหตุที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบและส่งผลไปยังพฤติกรรมเชิงลบต่อแบ
รนด์ ได้แก่ 1) ประสบการณ์เชิงลบต่อแบรนด์ (Negative brand experience) โดย Preijers (2016) กล่าวว่า
การจูงใจในการพัฒนาอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์เป็น ประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ที่เป็นด้านลบ ประสบการณ์ด้าน
แบรนด์ที่เป็นเชิงลบ เกิดขึ้นเมื่อลูกค้ารับรู้ประสบการณ์ระหว่างการสัมผัสกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็นอย่างมาก
2) ความไม่สอดคล้องระหว่างภาพลักษณ์ของตนเองกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Self-Image vs. Brand-Image
Incongruity) ซึ่ ง Kressmann et al. (2006) กล่ า วว่ า แม้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคบางคนไม่ ต้ อ งการเชื่ อ มโยงตนเองกั บ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ แต่แบรนด์นิยมใช้การจับคู่ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Khan and
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Lee 2014) ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะซื้อแบรนด์เหล่านั้นที่ มีภาพลักษณ์ร่วมกัน ทั้ง ภาพลักษณ์แบรนด์ และ
ภาพลักษณ์ของผู้บริโภค ในทางตรงกันข้าม ภาพลักษณ์ตนเองกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ไ ม่เข้ากันระหว่าง
ผู้บริโภคและแบรนด์ จะนาไปสู่อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ ทาให้ผู้บริโภคไม่ใช้หรือซื้อแบรนด์ (Sampedro, 2017)
3) การไม่มีคุณค่าต่อสังคมของแบรนด์ Sampedro (2017) ที่กล่าวไว้ว่า หากแบรนด์ประพฤติผิดทางศีลธรรมหรือ
สื่อสารแบบหลอกลวง จะเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และผู้บริโภคจะไม่เชื่อสิ่งที่แบ
รนด์ที่แสดง อย่างไรก็ดี Lee et al. (2009) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยนี้เป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นทางสังคมหรือ
จริยธรรม Trump (2013) กล่าวว่า หากแบรนด์ละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมของผู้บริโภค แบรนด์จะได้รับผลที่
รุนแรงกลับมา 4) คามั่นสัญญาของแบรนด์ John Spacey (2017) กล่าวว่า คามั่นสัญ ญาของแบรนด์ (Brand
Promise) คาสัญญาของ แบรนด์คือคาแถลงสั้น ๆ ที่บอกลูกค้าว่าพวกเขาคาดหวังอะไรจากแบรนด์ของคุณ ใน
กรณีนี้ถ้าไม่ตรงตามค่ามั่นสัญญาก็จะทาให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบได้เช่นกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย

อารมณ์เชิงลบ (Negative
Emotions)
ประเภทอารมณ์เชิงลบ

ประเภทอารมณ์เชิงลบ
1. อารมณ์เกลียด
2. อารมณ์โกรธ
3. อารมณ์ราคาญ
4. อารมณ์ไม่ชอบ
5. อารมณ์ผิดหวัง

สาเหตุของการเกิด
อารมณ์เชิงลบ
สินค้าและบริการของ
แบรนด์
พนักงานของแบรนด์
การสื่อสารของแบรนด์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์
ก่อน-หลังเกิดอารมณ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์ก่อนเกิด
อารมณ์เชิงลบ
1. คนรู้จัก
2. เพื่อนสนิท เพื่อนรัก
คู่ซี้
3. แฟน คนรู้ใจ
4. คนรักที่ขาดไม่ได้
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ความสัมพันธ์หลังเกิด
อารมณ์เชิงลบ
1. ไม่สนิท ไม่กินเส้น
2. ไม่ถูกกัน – ชวนทะเลาะ
3. คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก
4. เป็นคนอันตรายต่อ
ตัวเอง
5. คนร้าย
6. ศัตรูที่อาฆาต
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสารวจ (Survey) โดย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งเพศหญิง เพศชายและเพศทางเลือก อายุ 20
ปีขึ้นไป ปีที่มีประสบการณ์ในการมีอารมณ์เชิงลบดังต่อไปนี้ เกลียด โกรธ ไม่ชอบ ราคาญ หรือผิดหวังต่อสินค้า
และบริการของแบรนด์คนไทย 1 ครั้งเป็นต้นไป ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2551-2561) ทั้งนี้ที่ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจานวนแน่นอน ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากตารางสาเร็จรูป
ของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ประชากรจานวนตั้งแต่ 100,000 คนขึ้นไป (เนื่องจากไม่
ทราบจานวนที่แน่นอน) ความคลาดเคลื่อน 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ไม่น้อ ยกว่า 400 คน
ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ง พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของ
Preijers (2016) เรื่อง ชนิดของอารมณ์เชิงลบนาไปสู่การเกลียดแบรนด์ และปัจจัยที่นาไปสู่การเกลียดแบรนด์
แนวคิดของ Romani et al. (2012) เรื่อง การจัดกลุ่มของอารมณ์เชิงลบ และแนวคิดของ Sampedro (2017)
เรื่องสาเหตุที่ส่งผลต่อการเกลียดแบรนด์ นอกจากนี้ เนื่องจากจากการทบทวนวรรณกรรม ไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับ
อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ในบริบทของคนไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) ขึ้นเพื่อนาข้อมูล
ไปพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจานวน 8 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ประชาชนทั่วไปทั้งเพศชาย
เพศหญิง และเพศทางเลือกที่มีอายุ 20 เป็นต้นไป เคยมีประสบการณ์มีอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ
ของแบรนด์ในระดับบ่อยมาก บ่อย และปานกลางอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2551 - 2561)
สาหรับการทดสอบเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
3 ท่านและทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยทดลองแจกกับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่มจริงจานวน 30 คน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคอนบาซแอลฟ่ารวมทั้งเท่ากับ 0.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นจึงนา
แบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. เกณฑ์ในการแปลความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึง มีอารมณ์เชิงลบในระดับน้อ ยที่สุด,
ค่าเฉลี่ย 1.51- 2.50 หมายถึง มีอารมณ์เชิงลบในระดับน้อย, ค่าเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง มีอารมณ์เชิงลบใน
ระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง มีอารมณ์เชิงลบในระดับมากและค่าเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง มี
อารมณ์เชิงลบในระดับมากที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ
ทางออนไลน์ โดยทางออนไลน์จะกระจายแบบสอบถามส่งต่อด้วยการประกาศผ่านทางเฟชบุ๊ก (Facebook) ของ
ผู้วิจัย กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายที่รู้จักหรือที่มีความสัมพันธ์ เช่ น อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อน
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ร่วมงาน รวมถึงการโฆษณาเชิญชวนตอบแบบสอบถามออนไลน์ สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.25)
รองลงมาคือ เพศชาย (ร้อยละ 34.75) และน้อยที่สุด คือ เพศทางเลือก (ร้อยละ 4.00) โดยส่วนใหญ่มีอายุ 20 37 ปี (ร้อยละ 77.25) รองลงมามีอายุ 38 - 52 ปี (ร้อยละ 20.75) และน้อยที่สุด คือ อายุ 53 - 71 ปี (ร้อยละ
2.00) ประกอบอาชีพนักศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 48.25) รองลงมาคือ (ร้อยละ 36.25) และน้อยที่สุดคือ เกษียณ
จานวน 2 คน (ร้อยละ 0.50) ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ คือ 10,000 - 25,000 บาท (ร้อยละ 59.58) รองลงมา คือ
25,001 - 40,000 บาท (ร้อยละ 25.38) และน้อยที่สุดคือ มากกว่า 55,000 บาท (ร้อยละ 6.99) ในขณะที่ส่วน
ใหญ่เป็นคนโสด (ร้อยละ 78.50) รองลงมาคือ สมรส (ร้อยละ 12.50 ) และน้อยที่สุดคือ หย่าร้าง (ร้อยละ 5.00)
2. อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภคไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
อารมณ์เชิงลบอยู่ในเกือบทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นความรู้สึกโกรธแบรนด์ที่อยู่ในระดับมาก โดยรู้สึก
โกรธแบรนด์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.65) รองลงมาคือ มีความรู้สึก เกลียดแบรนด์นั้น (ค่าเฉลี่ย =3.36) และน้อย
ที่สุด คือ มีความรู้สึกราคาญแบรนด์นั้น (ค่าเฉลี่ย = 2.69) โดยประเภทธุรกิจที่ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบมากที่สุด
ได้แก่ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 18.17) รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 14.43) และน้อยที่สุด คือ
อสังหาริมทรัพย์ จานวน 22 (ร้อยละ 1.91) เมื่อให้ระบุว่าแบรนด์ใดที่ผู้บริโภคมีอารมณ์เชิงลบมากที่สุด ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริโภคมีอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ True มากที่สุด (ร้อยละ 22.77) รองลงมามีอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์
DTAC (ร้อยละ 18.14) และมีอารมณ์เชิงลบน้อยที่สุดต่อแบรนด์ธนาคารไทยพาณิชย์ รถยนต์แบรนด์ Chevrolet
และ Honda ร้านอาหาร Fuji Yayoi, Amway, Pizza Hut, Lotus, ธนาคารธนชาติ Asia ประกันภัย ไทยประกัน
ชีวิต และ ทิพยประกันภัยในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 0.77)
3. สาเหตุการเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีอารมณ์
เชิงลบเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.89) โดยอารมณ์เชิงลบเกิดจากสาเหตุด้านคุณค่า
ของแบรนด์ต่อตนเองและสังคม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.10) รองลงมา คือ พนักงานของแบรนด์ (ค่าเฉลี่ย = 2.94)
และน้อยที่สุด คือ สินค้าและบริการของแบรนด์ (ค่าเฉลี่ย = 2.61) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคมีอารมณ์
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เชิงลบ เพราะแบรนด์ทามาตรฐานสินค้า/การให้บริการไม่ตรงตามมาตรฐานที่กาหนดทาให้เกิดอารมณ์เชิงลบมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.71) รองลงมา คือ พนักงานของแบรนด์นั้นมองด้วยสายตาเหยียดยาม ชักสีหน้า (ค่าเฉลี่ย =
3.38) และน้อยที่สุด คือ แบรนด์นั้นค้นหายาก (ค่าเฉลี่ย = 2.00) สาหรับสาเหตุ 10 ประการที่ทาให้ผู้บริโภคเกิด
อารมณ์เชิงลบ เป็นไปดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สาเหตุ 10 ประการที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบ
ลาดับที่
สาเหตุที่ทาให้เกิดอารมณ์เชิงลบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบรนด์ทามาตรฐานสินค้า/การให้บริการ ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น สินค้าแต่ละสาขา มีคุณภาพแตกต่าง
กัน (Mean = 3.71, S.D. = 0.84)
พนักงานของแบรนด์นั้นมองด้วยสายตาเหยียดหยาม ชักสีหน้า (Mean =3.-38, S.D = 1.04)
แบรนด์นั้นขาดศีลธรรม เช่น โฆษณาเงินความเป็นจริง อวดอ้างสรรพคุณ (Mean =3.25, S.D = 1.04)
แบรนด์นั้นทาผิดพลาดบ่อยครั้ง (Mean = 3.24, S.D = 1.07)
แบรนด์นั้น ขาดจรรยาบรรณ เช่น ทาสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์อื่น และขายสินค้าในราคาต่ากว่า (Mean =
3.23, S.D. = 1.06)
แบรนด์นั้นทาผิดและไม่สานึกผิด (Mean =3.18, S.D. = 0.97)
แบรนด์นั้นสื่อสารหรือนาเสนอเนื้อหาเดิมๆ ซ้าๆ (Mean = 3.10, S.D.= 1.02)
แบรนด์ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ทิ้งขยะ ก่อมลพิษ(Mean = 3.07, S.D. = 1.14)
แบรนด์นั้นบกพร่องและขาดความรับผิดชอบ เช่น ไม่รับการคืนของ ไม่ทาตามสัญญาที่ให้ไว้ ส่งสินค้าล่าช้า ผิด
กาหนดนัดหมาย (Mean = 3.07, S.D. = 1.05)
แบรนด์ไม่นาเสนอข่าวสารให้กับลูกค้าเก่า เช่น ไม่บอกโปรโมชั่นใหม่กับลูกค้าเก่า (Mean = 3.04, S.D.= 1.16)

4. ความสัมพันธ์ก่อนและหลังเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ ผลการวิจัยพบว่า ก่อนมี
อารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริ การ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบคนรู้จัก (ร้อยละ 67.68)
รองลงมา คือ เพื่อนสนิท เพื่อนรัก คู่ซี้ (ร้อยละ 20.33) และน้อยที่สุด คือ คนรักที่ขาดไม่ได้ (ร้อยละ 4.45) ในขณะ
ที่ภายหลังที่เกิดอารมณ์เชิงลบ ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบ ไม่สนิ ท ไม่กินเส้น (ร้อยละ 46.05)
รองลงมา คือ ไม่ถูกกัน – ชวนทะเลาะ (ร้อยละ 20.78) เป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก (ร้อยละ 20.52) และน้อยที่สุด
คือ ศัตรูที่อาฆาต (ร้อยละ 3.42) สาหรับรายละเอียดความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับแบรนด์ก่อนและหลังเกิดอารมณ์
เชิงลบเป็นดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ก่อน-หลังเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภค
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์
หลังเกิดอารมณ์เชิงลบ
ร้อยละ
ก่อนเกิดอารมณ์เชิงลบ
ร้อยละ
ไม่สนิท ไม่กินเส้น
ไม่ถูกกัน – ชวนทะเลาะ
คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก
เป็นคนอันตรายต่อตัวเอง
คนร้าย (ไม่เป็นมิตร)
ศัตรูที่อาฆาต

46.05
20.78
20.52
6.84
5.00
3.42

คนรู้จัก
เพื่อนสนิท เพื่อนรัก คู่ซี้
แฟน คนรู้ใจ
คนรักที่ขาดไม่ได้

67.68
20.33
7.52
4.45

อภิปรายผลการวิจัย
1. ประเภท ของแบรนด์ที่ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบมากที่สุด ข้อน่าสังเกตจากผลวิจัยพบว่า ประเภท
ธุรกิจและบริการที่ผู้บริโภคมี อารมณ์เชิงลบมากที่สุดห้าอันแรก คือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ขนส่ง
ร้านอาหาร สายการบินและสถานการศึกษา ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า แบรนด์และสินค้าบริก ารที่
ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบมากที่สุด คือ True, Dtac, ไปรษณีย์ไทย, Lazada นกแอร์และ AIS ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เชิดกุล มานะกิจไพโรจน์ (2560) เกี่ยวกับประเภทธุรกิจและแบรนด์ที่ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็น
เชิงลบบนสื่อสังคม ที่พบว่า คนไทยมีการแสดงความคิดเห็นเชิงลบบนสื่อสัง คมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อาทิ
True, DTAC, AIS มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต อาทิ True, 3BB, TOT สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า แบรนด์ ที่ มี
แนวโน้มจะทาให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบ และนาไปสู่ การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ ได้แก่ “แบรนด์ประเภท
บริการ” ซึ่ง เป็นแบรนด์ที่จับต้ องไม่ได้ แต่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจาวันที่ผู้บริโภคพบเจอทุกวัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Upshaw (1995) ที่กล่าวว่า แบรนด์ประเภทบริการ (Service Brand) เป็นรูปแบบแบรนด์ที่จับต้อง
ไม่ได้ มุ่งไปที่การบริการ ให้ความสะดวกสบาย มากกว่าให้ความสาคัญที่สินค้าที่เป็นวัตถุ หรือจับต้องได้ นอกจากนี้
ยังมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคในด้านการบริการ เช่น พนักงานขาย พนักงานบริการ พนักงานบริการหลังการขาย
(Counter Service) ที่เป็นตัวแทนของแบรนด์เชื่อมต่อระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค รวมถึง การแสดงออกของ
พนักงานทั้งการพูดและการแสดงออกของพนักงานต่อผู้บริโภค ดังนั้น แบรนด์ธุรกิจประเภทบริการ จึงมีความเสี่ยง
ทาให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบมากที่สุด
2. ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และการเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสารวจผู้บริโภคไทยที่เคยเกิดอารมณ์เชิงลบกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
และเมื่อสารวจความสัมพันธ์ก่อนและหลังการเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ พบว่า ผู้บริโภคไม่ได้มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับแบรนด์ก่อนเกิดอารมณ์เชิงลบ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่า ก่อนเกิดอารมณ์เชิง ลบ ผู้บริโภค
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มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 67.68) เห็นว่า ความสัมพันธ์ของตนที่ผ่านมากับแบรนด์ เป็นแบบ “คนรู้จัก” (ร้อยละ
67.68) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ภายหลังการเกิดอารมณ์เชิงลบ ผู้บริโภคเกือบครึ่งหนึ่ง
(ร้ อ ยละ 46.50) ลดระดั บ ความเป็น ไม่ส นิ ท ไม่กิ นเส้ น และเกื อ บครึ่ ง หนึ่ง (ร้ อ ยละ 41.30) เห็ น ว่ า ตนเองมี
ความสัมพันธ์กับแบรนด์ในรูปแบบ ไม่ถูกกันชวนทะเลาะ และคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก ตามลาดับ นั่นแสดงให้เห็นว่า
การที่ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบได้ง่าย อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคไม่ได้รัก สนิทสนม หรือมีความรู้สึกลึกซึ้งกับแบ
รนด์ สะท้อนให้เห็นว่า แบรนด์ดังกล่าว ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Reimann & Aron
(2009) ที่ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคสามารถนามาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ทั่วไประหว่างบุคคลอื่นได้ โดยความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ บริโภคกับแบรนด์สามารถช่วยให้แ บรนด์
เอาชนะความล้มเหลวได้
3. สาเหตุที่ทาให้เกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ของผู้บริโภค ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบจากสาเหตุด้าน
สินค้าและบริการของแบรนด์ พนักงานของแบรนด์ การสื่อสารของแบรนด์ และคุณค่าแบรนด์ต่อตนเองและสัง คม
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบข้อน่าสังเกตว่า เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ผู้บริโภคเกิดอารมณ์
เชิงลบจาก 3 ใน 4 ของสาเหตุด้านสินค้าและบริการของแบรนด์ ซึ่งได้แก่ 1) สินค้า/บริการของแบรนด์นั้นแย่ หรือ
ใช้งานได้ไม่ดีตามที่คาดหวังไว้ 2) การใช้งานหรือการเข้าถึงสินค้า/บริ การของแบรนด์นั้น ยุ่งยาก 3) แบรนด์นั้น
ค้นหายาก เช่น พบเห็นยากในท้องตลาด อยู่ในระดับน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยทั้งหมดของ Li and and
Stacks (2017) ที่ยืนยันว่า แบรนด์เสื้อผ้าและแฟชั่น รถยนต์ เครื่องเสียงและบันเทิง การบริการที่ล้มเหลวผู้บริโภค
เกิดจากประสบการณ์เชิงลบ เช่น การใช้งานหรือการเข้าถึงสินค้า/บริการของแบรนด์ ใช้ง านลาบาก เดินทาง
ลาบากกว่าจะเข้าถึงศูนย์บริการแบรนด์ เพราะประสิทธิภาพที่ไม่ดีของสินค้าและการบริการ ทาให้ผู้บริโภคมี
อารมณ์ โกรธและไม่พึงพอใจในแบรนด์ นั่นอาจเป็นเพราะว่า แบรนด์ที่ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบดังกล่าวเป็นแบ
รนด์ที่มีสินค้าให้เลือกน้อยในท้องตลาด จึงทาให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก และต้องยอมรับในข้อจากัดของแบรนด์
นั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า สาเหตุของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า หรือบริการของแบรนด์ต่อไป แม้เกิด
อารมณ์เชิงลบ ได้แก่ สินค้ามีให้เลือกน้อยในท้องตลาด (ร้อยละ 24.55) และประเภทสินค้าและบริการที่ผู้บริโภค
เกิดอารมณ์เชิงลบมากที่สุด ได้แก่ เครือข่ายมือถือ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีไม่กี่แบรนด์ในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะต่อแบรนด์สินค้าและบริการ
แบรนด์ควรพัฒนาทุกจุดสัมผัสของการบริการ (Touch Point) เพื่อสร้างความประทับใจ และป้องกัน
อารมณ์เชิงลบ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาพนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ให้ตระหนักในเรื่องของสาเหตุของ
การเกิดอารมณ์เชิงลบ นอกจากนี้ยังควรสร้าง ตรวจสอบและรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้บริโภค เนื่องจาก
จากผลวิจยั พบว่า ก่อนผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ ผู้บริโภคไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง แน่นแฟ้นกับ แบ
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รนด์สินค้าและบริการ (มากกว่าครึ่งมีความสัมพันธ์ในรูปแบบคนรู้จัก) ดังนั้นจึงทาให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เชิง ลบ
และนาไปสู่พฤติกรรมเชิงลบ อาทิ หลีกเลี่ยงแบรนด์ หรือซื้อแบรนด์ของคู่แข่ง หรือ บอกต่อเชิงลบกับบุคคลใกล้ชิด
อื่น ๆ ดังนั้นแบรนด์จึงควรสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกลุ่มที่คาดหวัง เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ชอบมากกว่า
คู่แข่งรายอื่น โดยยกระดับสินค้าเพื่อให้ตัวสินค้าเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าและเพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ อาจ
ทาโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดในด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผู้บริโภคไทยที่เกิดอารมณ์เชิงลบต่อแบรนด์ในภาพรวม ไม่ได้มีเป้าหมาย
จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน ดังนั้ น ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจอาจ
พิจารณาเปรียบเทียบผู้บริโภคต่างช่วงวัย เพื่อค้นหาว่า สาเหตุการเกิดอารมณ์เชิงลบ พฤติกรรมเชิงลบ และการให้
อภัยแบรนด์ของผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันหรือไม่ หรืออาจศึกษาเฉพาะช่วงวัยใดวัยหนึ่ง อาทิ ผู้บริโภค
ช่วงวัยเจเนอเรชั่นแซด นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะแบรนด์สินค้าและบริการ ในครั้งต่อไปอาจ
พิจารณาศึกษา ประเด็นที่เกี่ยวกั บ อารมณ์เชิง ลบ ของแบรนด์องค์กร หรือแบรนด์ประเภทอื่นๆ แล้วนามา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยนี้ หรืออาจศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวต่างชาติที่มีประเด็นการเกิดอารมณ์
เชิงลบต่อแบรนด์สินค้าและบริการ และนาผลการวิจัยดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในบริบทของผู้บริโภค
ไทย
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การวิเคราะห์ความรักในแบรนด์ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรอง
และความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภค (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบ
ไม่ไ ด้ไ ตร่ตรองและความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคที่มีเจเนอเรชั่นแตกต่างกัน และ (3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรักในแบรนด์และพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภค ข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถามผู้บริโภคเพศชายและหญิง อายุ 18-72 ปี ที่เคยซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์ใดแบ
รนด์หนึ่ง จานวน 477 คน และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคว์ส
แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า (1)
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้ อรองเท้า กีฬ าแบบไม่ไ ด้ไ ตร่ ตรองในทุก ด้ าน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี
ความรู้สึกว่า มีรองเท้ากีฬาบางแบรนด์ที่ทาให้เกิดความรู้สึกอยากจะซื้อมากๆ นั้น และการไปเดินเลือกซื้อรองเท้า
กีฬานั้น เกิดจากความรู้สึกลึกๆ เป็นตัวกระตุ้น โดยผู้บริโภคซื้อรองเท้ากีฬาราคาเฉลี่ยต่อคู่ๆ ละ 3,000-3,999
บาท มากที่สุด รองลงมา คือ ซื้อรองเท้ากีฬาราคาเฉลี่ยต่อคู่ๆ ละ 2,000-2,999 บาท และในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน
มา ผู้บริโภคซื้อรองเท้ากีฬาจานวน 5 คู่ หรือน้อยกว่า มากที่สุด รองลงมา คือ 6-10 คู่ อีกทั้งจ่ายเงินในรูปแบบเงิน
สดเพื่อซื้อรองเท้ากีฬามากที่ สุด รองลงมา คือ บัตรเครดิต และผู้บริโภคซื้อรองเท้ากีฬาจากร้านค้ ามากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ซื้อจากเว็บไซต์ซื้อ -ขายของออนไลน์ เช่น ลาซาด้า ช็อปปี้ (2) ผู้บริโภคมีความรักในแบรนด์รองเท้า
กีฬา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบรนด์รองเท้ากีฬาที่ผู้บริโภครักเป็นอันดับที่ 1 คือ Nike ส่วนแบรนด์รองเท้ากีฬา
ที่ผู้บริโภครักเป็นอันดับที่ 2 คือ Adidas ซึ่งผู้บริโภคมีความรู้สึกรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาที่รักทั้งอันดับที่ 1 และ
อันดับที่ 2 ในมิติความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) มากที่สุด รองลงมา คือ ความสุข (Pleasure) (3) ผู้บริโภค
แต่ละเจเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการซื้อแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองและความรัก ในแบรนด์รองเท้ากี ฬา
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แตกต่างกันเกือบทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (4) ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬามีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ความรักในแบรนด์ พฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง เจเนอเรชั่น แบรนด์รองเท้ากีฬา

Abstract
The objectives of this study were 1) to analyze compulsive buying behaviors and brand
loves of sports shoes of consumers, 2) to compare compulsive buying behaviors and brand loves
of sports shoes between different generation consumers, and 3) to investigate the relationship
between brand loves and compulsive buying behaviors of consumers. The data from the study
was derived from collected questionnaires with 477 males and females aged between 18-72 years
old who had used to buy sports shoes. Statistics such as Frequency, Percentage, Mean, Standard
Deviation, Chi-Square test, One-way Analysis of Variance (ANOVA) and Pearson's product moment
correlation were used for data analysis.The findings were as follows:(1) consumers had compulsive
buying behaviors of sports shoes at middle level in all aspects. They felt that some brands of
sport shoes drove the feeling of much desire to buy, and the reason that they chose to buy those
sports shoes because of their deep feelings as a stimulus. For price of sports shoes, they
purchased sports shoes with an average price per pair of 3,000- 3,999 baht, following by 2,0002,999 baht. During the past 1 year, they bought sports shoes 5 pairs or less, following by 6- 10
pairs. In addition, cash was the most payment form that consumer used to buy shoes, following
by credit cards. Finally, a majority of consumers bought sports shoes from the store, following by
doing online shopping through websites such as Lazada, and Shopee. (2) Overall, consumer loved
sport shoe brands at the high level. Nike and Adidas brands were ranked as the first and second
beloved brands of consumers with the reasons of brand uniqueness and consumers’ pleasure.
( 3) Consumers in different generations were different in almost all aspects of sports shoes
compulsive buying behaviors and brand loves at a significance level of 0.01. (4) Brand Loves of
sports shoes has a positive relationship with sports shoes compulsive buying behavior of
consumers at a significance level of 0.01.
Keyword: Brand Loves Compulsive Buying Behavior Generation Sports Shoes Brand
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บทนา
“แฟชั่น” หมายถึง สมัยนิยมหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ซึ่ง
การเกิดของแฟชั่นนั้น ต้องมีต้นแบบที่เข้มแข็งจนเกิดการลอกเลียนแบบหรือการทาตามกันเป็นกลุ่ม แต่มักจะ
เกิดขึ้นและหายไปในช่วงเวลาสั้นๆ และเนื่องจากกระแสของสินค้ าแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วและ
บ่อย ตามฤดูกาลและตามกระแสความนิยม ซึ่งสามารถดึงดูดหรือจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการได้ง่ายขึ้น โดย
ปัจจัยหลักที่ทาให้การซื้อขายสินค้าแฟชั่นบนอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น มาจากการที่ผู้บริโภคใน
ปัจจุบันได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ จนกลายมาเป็นช่องทางใหม่ในการซื้อ
ขายสินค้าและบริการเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน (กมลวรรณ วนิชพันธุ์, 2556)
การซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยม จึงทาให้สินค้าแฟชั่นมีมูลค่าสูงทางการตลาด
และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งตลาดแฟชั่นในปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 24,640 ล้านบาท โดย สินค้าประเภท
รองเท้ามูลค่าถึง 4,760 ล้านบาท (ตลาดแฟชั่น ปี 2018, https://positionioningmag.com/ 1186204) ซึ่งจาก
มูลค่าของตลาดแฟชั่น ทาให้สามารถกล่าวได้ว่าผู้บ ริโภคให้ความสนใจสินค้าแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ธุรกิจ
แฟชั่นจาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสาคัญ กับ
ผู้บริโภค แบรนด์ต้องสร้างความแตกต่างและดึงดูดใจแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ความสัมพันธ์ระยะสั้นที่ใช้เพื่ อดึงดูด
ความสนใจผู้บริโภคเพียงเวลาใดเวลาหนึ่งๆ นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป สินค้าแฟชั่นจาเป็นที่จะต้องมีการใช้การสื่อสาร
การตลาดเชิงความสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (ธนวรรณ ดวงมณี, 2557)
รองเท้ากีฬาเป็นหนึ่งในสินค้าแฟชั่นที่ไ ด้รับความนิยมอย่ างมากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากข้อมูล จาก
เว็บไซต์ Marketeer (2558) ที่ระบุว่า มูลค่าตลาดอุปกรณ์กี ฬาเป็น ตลาดที่ มีมู ลค่ ามากถึง 22,000 ล้านบาท
แบ่งเป็นรองเท้ากีฬา 60% อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 40% ขณะเดียวกันทางไทยพีบีเอส (2559) ยังระบุว่าตลาดรองเท้า
วิ่งในปี 2557 อยู่ที่ 2,400 ล้านบาท และปี 2558 อยู่ที่ 2,800-3,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% สาหรับประเภท
ของรองเท้ากีฬานั้นสามารถแบ่งหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์การใช้ง านที่แตกต่างกันออกไป
นอกจากนี้ กระแสในเรื่องของแฟชั่นกับสังคมเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้แบรนด์รองเท้า กีฬาต่างๆ พัฒนารูปแบบ
การออกแบบด้วยการนาแฟชั่นมาผสมผสานจนกลายเป็นกระแสนิยม ดังจะเห็นได้จากดารา ศิลปิน ที่หันมาใส่
รองเท้ากีฬาแทนรองเท้าประเภทอื่นๆ เพื่อออกไปทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้เกิดการ
แข่งขันในแบรนด์รองเท้ากีฬา
ในประเทศไทยมีผู้นาตลาดรองเท้ากีฬา 3 อันดับแรก ได้แก่ Nike, Adidas และ Reebok นอกจากนี้ ยังมี
แบรนด์อื่นๆ ในตลาดอีกจานวนมาก ส่งผลให้ตลาดรองเท้ากีฬามีการแข่ง ขันสูง ดัง นั้น ผู้ผลิตรองเท้ากีฬาจึ ง
จาเป็นต้องหาวิธีสร้างคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกัน แต่มีคุณภาพเท่ากัน หรือเหนือกว่า คู่แข่งเพื่อสร้างความ
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แตกต่างให้กับตัวสินค้าของตนเอง (ปัทมพร จิระบุญมา, 2556 อ้างถึงใน พัชริตา สุภาพันธ์ , 2559) รวมถึงการ
กาหนดกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันแบรนด์รองเท้ากีฬาต่างใช้กล
ยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่มี ความ
ยั่งยืน คือการสร้างให้ผู้บริโภครักในแบรนด์
การสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความรักในแบรนด์นั้น เป็นความรู้สึกหลงใหลรวมไปถึงความรู้สึกพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการ ตลอดจนแบรนด์ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ เมื่อผู้บริโภคมีความรักในแบรนด์แล้ว
แบรนด์นั้นๆ จะไม่เป็นเพียงแบรนด์อันดับแรกที่ผู้บริโภคเลือกใช้แต่กลับเป็นแบรนด์เดียวที่ผู้บริโภคเลือกใช้ และ
บอกต่ อ ไปยั ง บุ ค คลอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย (Thomson, Maclnnis & Park, 2005) ส าหรั บ การศึ ก ษาในต่ า งประเทศมี
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความรักในแบรนด์ในธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะศึกษาในบริบทแบรนด์ของสินค้าต่างๆ อย่างเช่น แบ
รนด์แฟชั่น (Wallance, Buil & Chernatony, 2014) และจากงานวิจัยของ สุธาสินี นิยมศาสตร์ (2558) พบว่า ใน
ต่างประเทศมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องความรักในแบรนด์กับธุรกิจบริการจานวนน้อย และแนวคิดเรื่องความรักในแบ
รนด์สามารถนามาปรับใช้ในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้ อีกทั้งยังทาให้เกิดการบอกต่อในเชิงบวกและเกิดพฤติกรรม
การซื้อขึ้นจากการบอกต่อเหล่านั้น ซึ่งในผู้บริโภคบางคนอาจถึงขั้นซื้อโดยไร้สติ
อย่างไรก็ดียังไม่มีการศึกษาเรื่องความรักในแบรนด์ในบริบทของประเทศไทยมากนัก จากการสารวจของ
BCG’s Center (2560) พบว่า ผู้บริโภคคนไทยจานวน 75% มีความเห็นตรงกันว่า “เวลาที่ได้เห็นแบรนด์ในดวงใจ
ออกสินค้าใหม่ ฉันก็พร้อมจะจ่ายเงิน” และมีความรู้สึกจงรักภักดีกับแบรนด์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงให้เห็น
ถึง พฤติกรรมการซื้ อ แบบไม่ได้ไ ตร่ ตรองของผู้ บริโ ภคจ านวนหนึ่ง ที่พร้ อมจะซื้ อ สิน ค้า ทัน ที ถ้ า ตนเองต้อ งการ
(พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยปี 2018 เป็นแบบไหน? SME ควรรู้ไว้, www.smethailandclub.com/ trick-2522id.html) และจากงานวิจัยของ ชนกพร ไพศาลพานิช (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อแบบไม่ได้ไ ตร่ตรองใน
บริบทของเจเนอเรชั่นวาย พบว่า เจเนอเรชั่นวายมีความคิดว่า คนอื่นนั้นสนใจเรื่องของตน จึงส่งผลให้มีพฤติกรรม
เรียกร้องความสนใจ ต้องการเป็นที่สังเกตเห็นของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว หรือพฤติกรรมการแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองจึงเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่คนกลุ่มนี้กระทาไปโดยขาดการ
ไตร่ตรอง
ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อแบบไร้สติ แบบไม่ได้ไตร่ตรอง หรือเรียกว่า “ช้อปอะโฮลิก” เป็นการกระทา
ทางกายภาพ โดยสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะเสพติดการซื้อสินค้านั้นมีอยู่หลายปัจจัย อาจจะเกิดจากตัวบุคคล เช่น มี
ภาวะซึมเศร้า เครียด ไม่ภาคภูมิใจในตนเอง หรือมีภาวะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งหากผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่
รุนแรงมากขึ้นจะถูกเรียกว่า “Compulsive buying disorder” (ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน, 2556) นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยทางสังคม เช่น ช่องทางการสื่ อสารในรูปแบบออนไลน์ที่เอื้ออานวยต่อการซื้อสินค้า และมีส่วนกระตุ้นให้
ผู้บริโภคตกอยู่ในสภาวะเสพติดการซื้อของได้เช่นเดียวกัน โดยผู้ที่ตกอยู่ในภาวะดังกล่าวจะมีความต้องการซื้อ
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สินค้าอยู่ตลอดเวลา รู้สึกดีเมื่อได้เดินดูสินค้าแต่จะรู้สึกดีแค่ช่วงเวลานั้น ขาดความยับยั้งชั่งใจ และในผู้บริโภคบาง
คนจะรู้สึกผิดหลังจากที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้เพราะใช้จ่ายเกินความจาเป็น
กลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ซึ่ง จากผลวิจัยเกี่ ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคคนไทยของ Y&R
Thailand พบว่า คนไทยทั้ง 3 กลุ่ม คือ คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย มี
ทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความเห็นว่า แบรนด์ที่มีความโดดเด่นขึ้นเป็น Top Performance คือ สินค้า
กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต แต่คนในแต่ละเจเนอเรชั่นจะรู้สึกชื่นชอบแบรนด์ในมุมที่แตกต่างกัน โดย
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มองว่า แบรนด์ที่ติด Top Performance ต้องให้ความรู้สึกมั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในขณะที่กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มองว่า แบรนด์ต้องสามารถสะท้อนอัตลักษณ์และความทันสมัยได้ ส่วนกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวายมองว่า แบรนด์นั้นต้องช่วยเสริมความมั่นใจในตัวเอง ให้ความเป็นอิสระ และทาให้ความรู้สึกเป็น
กลุ่มก้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรชั่นนั้นมีลักษณะความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสั ย
รวมถึงพฤติกรรมการที่แตกต่างกัน และทุกเจเนอเรชั่นมีความสาคัญกับหลายๆ ธุรกิจอีกด้วย (ผ่า 6 จริตคนไทย
และ 4 แนวทางแบรนด์ “มัดใจ” ผู้บริโภคยุคไร้ Brand Loyalty, https://www.brandbuffet.in.th/2018/04/
brand-health-asset-valuation-yr-thailand/)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ไ ด้ไ ตร่ตรองกับตัวแปร
ทางด้านแบรนด์เกือบทุกตัวแปร อาทิเช่น การรับรู้แบรนด์ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ความผูกพันในแบรนด์ และ
การรับรู้ในคุณภาพของแบรนด์ ยกเว้นตัวแปรด้านความรักในแบรนด์ โดยที่ Lee & Workman (2015) แนะนาให้
ศึกษาตัวแปรด้านความรักในแบรนด์เพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้วิจัยไม่พบงานที่ศึกษาในเรื่องดังกล่าวกับเจเนอเรชั่นเบ
บี้บูมเมอร์ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด อีกทั้งมีการศึกษาเรื่องจริตของคนไทยพบว่า ทั้งเจเนอเรชั่นเบ
บี้บูมเมอร์ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย มีทัศนคติการมองแบรนด์ที่ต่างกัน และแบรนด์รองเท้ากีฬาอย่าง
Adidas เป็นแบรนด์ที่มีพัฒนาการมากที่สุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าที่อยู่ในใจของคนไทย
ในอันดับที่ 7 อีกด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรักในแบรนด์และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองใน
สินค้าประเภทรองเท้ากีฬา เพื่อให้สารวจว่าผู้บริโภคมีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบไหน อย่างไร รวมถึง
พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ผลิตสินค้าพัฒนากล
ยุทธ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคพึงพอใจ พัฒนาจนถึงมีความรัก
ในแบรนด์ และกลั บ มาซื้ อ ซ้ าในที่ สุ ด ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ ผ ลิ ต นั้ น มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั นกั บ คู่ แ ข่ ง ได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

338

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองและความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภค
2) เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองและความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬา
ของผู้บริโภคที่มีเจเนอเรชั่นแตกต่างกัน และ
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรักใน แบรนด์และพฤติกรรมการซื้อรองเท้า กีฬาแบบไม่ได้
ไตร่ตรองของผู้บริโภค

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการศึกษาคือ 1) แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับความรักในแบรนด์ (Brand Loves) 2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง
(Compulsive Buying) และ 3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น (Generations) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาหรับกรอบในการศึกษาเป็นดังนี้
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หมายถึง แตกต่างกัน
หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผลการวิจัยทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง และความรักในแบรนด์ร องเท้ากีฬาของ
ผู้บริโภคในเจเนอเรชั่นต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาในครั้ง นี้ไ ปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรักในแบรนด์นั้นๆ ได้ในที่สุด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ
ในการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับความรักในแบรนด์ในบริบทของคนไทย และขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นต่างๆ

วิธีดาเนินการวิจัย
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1. กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้ง
เพศหญิงและเพศชาย อายุ 18 - 74 ปี มีประสบการณ์ในการซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ในเกณฑ์การแบ่งเจเนอเรชั่นทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ซึ่งมีจานวนประชากรรวมจานวน 61,313,209 คน (กระทรวง
มหาดไทย, 2561) แต่เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1953 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์ปัญญา,
2554) ได้จานวนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 477 คน โดยแบ่งตามสัดส่วนของเจเนอเรชั่น ดังนี้ เจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอร์ จานวน 100 คน เจเนอเรชั่นเอ็กซ์จานวน 111 คน เจเนอเรชั่นวายจานวน 122 คน และเจเนอเรชั่นแซด
จานวน 144 คน โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สาหรับการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างว่า ต้องมีอายุ 18-72 ปี และ
เคยซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง อีกทั้งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) โดยคานึงถึง
สัดส่วนของประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยเครือข่าย (Networking Sampling) โดยให้คนรู้จักช่วย
กระจายแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จนครบตามจานวนที่กาหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยค้นคว้าจาก แนวคิด บทความทางวิชาการ หนังสือ เว็บไซต์ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
ความรักในแบรนด์ พฤติกรรมการซื้อแบบไม่ไ ด้ไตร่ตรอง และเจเนอเรชั่น ซึ่งแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่านและทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยทดลองแจกกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่มจริงจานวน 30 คน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคอนบาซแอลฟ่ารวมทั้งเท่ากับ 0.90 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้นจึงนาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. เกณฑ์การแปลความหมาย จาแนกได้เป็นดังนี้
3.1 ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากี ฬาแบบไม่ไ ด้ไ ตร่ตรอง ใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 4.21 - 5.00 = มากที่สุด, 3.41 - 4.20 = มาก, 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, 1.81 2.60 = น้อย, และ 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด
3.2 ประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึกรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาที่ และการพฤติกรรมการแสดงออกว่ารัก
แบรนด์รองเท้ากีฬา ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 4.21 - 5.00 = มากที่สุด, 3.41 - 4.20 =
มาก, 2.61 - 3.40 = ปานกลาง, 1.81 - 2.60 = น้อย, และ 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด
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3.3 การแปลความหมายความสัมพันธ์ระหว่างความรักในแบรนด์และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้
ไตร่ตรอง ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 0.80 – 0.99 = สูงมาก, 0.60 – 0.79 = สูง, 0.40 –
0.59 = ปานกลาง, 0.20 – 0.39 = ต่า และ 0.00 – 0.19 = ต่ามาก
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคว์สแควร์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน นาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภค ในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย
สามารถจาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
1.1 พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า มี
รองเท้ากีฬาบางแบรนด์ที่ทาให้เกิดความรู้สึกอยากจะซื้อมากๆ นั้น มากที่สุด (Mean = 3.60) รองลงมาคือ การไป
เดินเลือกซื้อรองเท้ากีฬานั้น เกิดจากความรู้สึกลึกๆ เป็นตัวกระตุ้น (Mean = 3.39) และน้อยที่สุด คือ รู้สึก
หงุดหงิดหรือกระวนกระวาย ในวันที่ไม่ได้ออกไปซื้อรองเท้ากีฬา (Mean = 2.65)
1.2 พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
กีฬาโดยเฉลี่ยต่อคู่ราคาคู่ละ 3,000-3,999 บาท (ร้อยละ 28.70) รองลงมาซื้อรองเท้ากีฬ าราคาเฉลี่ยต่อคู่ๆ ละ
2,000-2,999 บาท (ร้อยละ 22.60) และน้อยที่สุดซื้อรองเท้ากีฬาราคาเฉลี่ยต่อคู่ๆ ละ 5,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ
2.90) โดยส่วนใหญ่ซื้อรองเท้ากีฬาในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาจานวน 5 คู่ หรือน้อยกว่า (ร้อยละ 82.40) รองลงมา
ซื้อจานวน 6-10 คู่ (ร้อยละ 13.20) และน้อยที่สุดซื้อมากกว่า 25 คู่ (ร้อยละ 0.20) ซึ่งการจ่ายเงินเพื่อซื้อรองเท้า
กีฬาเป็นรูปแบบเงินสดมากที่สุด (ร้อยละ 68.97) รองลงมา คือ บัตรเครดิต (ร้อยละ 29.12) และน้อยที่สุด คือ
จ่ายเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น โอนเงิน (ร้อยละ 1.91) และผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อรองเท้ากีฬาจากร้านค้ามากที่สุด(ร้อย
ละ 63.04) รองลงมา คือ ซื้อจากเว็บไซต์ซื้อ-ขายของออนไลน์ เช่น ลาซาด้า ช็อปปี้ (ร้อยละ 12.16) และน้อยที่สุด
คือ ซื้อจากสถานที่อื่นๆ เช่น ฝากคนรู้จักซื้อจากต่างประเทศ (ร้อยละ 0.64)
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1.3 แบรนด์รองเท้ากีฬาที่ผู้บริโภคมีครอบครองมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ Nike ส่วน แบ
รนด์รองเท้ากีฬาที่มีครอบครองมากเป็นอันดับที่ 2 คือ Adidas และแบรนด์รองเท้ากีฬาที่มีครอบครองมากเป็น
อันดับที่ 3 คือ Puma และ New Balance ในสัดส่วนเท่ากัน
2. ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก โดยสามารถจาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
2.1 ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์รองเท้ากีฬาที่รักเป็นอันดับที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึก
รักในมิติของความเป็นเอกลักษณ์ (Mean = 3.85) มากที่สุด รองลงมา คือ มิติของความสุข (Mean = 3.79) และ
น้อยที่สุด คือ มิติของความฝัน (Mean =3.42) ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า แบรนด์ที่
รักเป็นอันดับที่ 1 เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุด (Mean = 3.92) รองลงมาคือ รู้สึกว่าสบายใจที่ได้ใช้แบรนด์
ดังกล่าว (Mean = 3.90) และน้อยที่สุดคือ ไม่เคยเปลี่ยนแบรนด์ที่ใช้มานานแล้ว (Mean = 3.36)
2.2 ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์รองเท้ากีฬาที่รักเป็นอันดับที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึก
รักในมิติของความเป็นเอกลักษณ์ (Mean = 3.79) มากที่สุด รองลงมา คือ มิติของความสุข (Mean = 3.68) และ
น้อยที่สุด คือ มิติของความฝัน (Mean = 3.51) และเมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว พบว่า ซึ่งผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า
แบรนด์ที่รักเป็นอันดับที่ 2 เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุด (Mean = 3.87) รองลงมาคือ รู้สึกว่าตนเหมาะกับ
แบรนด์ดังกล่าว (Mean = 3.77) และน้อยที่สุดคือ ไม่เคยเปลี่ยนแบรนด์ที่ใช้มานานแล้ว (Mean = 3.40)
3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองของผู้บริโภคที่มีเจเนอเรชั่นแตกต่าง
กัน พบว่า ผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการซื้อแบรนด์รองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองแตกต่างกันเกือบ
ทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นเรื่องการจ่ายเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น โอนเงิน และการซื้อ
ผ่านร้านค้า, ซื้อผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์ และสถานที่อื่นๆ ที่ผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้า
กีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองไม่แตกต่างกัน โดยรวมเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มีพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ไ ด้ไ ตร่ตรอง
มากกว่าทุกเจเนอเรชั่น รองลงมา คือ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นแซด ตามลาดับ
4. การเปรียบเทียบความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาของผู้บริโภคที่มีเจเนอเรชั่นแตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภค
แต่ละเจเนอเรชั่นมีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาแตกต่างกันเกือบทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.1 ความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์รองเท้ากีฬาที่รักเป็นอันดับที่ 1 พบว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มี
ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬามากกว่าทุกเจอเนอเรชั่น รองลงมา คือ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอ
เรชั่นแซด ตามลาดับ ยกเว้นด้านระยะเวลา (Duration) ที่เจอเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬา
มากกว่าทุกเจเนอเรชั่น ด้านความทรงจา (Memories) และความฝัน (Dream) ที่เจอเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความรักใน
แบรนด์รองเท้ากีฬามากกว่าเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์
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4.2 ความรู้สึก ที่มีต่อแบรนด์รองเท้ากีฬาที่รักเป็นอันดับที่ 2 พบว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มี
ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬามากกว่าทุกเจอเนอเรชั่น รองลงมา คือ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอ
เรชั่นแซด ตามลาดับ ยกเว้นด้านความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) ความสุข (Pleasure) และความใกล้ชิด
(Intimacy) ที่เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬามากกว่าเจเนอเรชั่นวาย แต่ความรู้สึกรักในด้าน
ระยะเวลา (Duration) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนแบรนด์ที่ใช้มาเป็นระยะเวลานานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ความรักในแบรนด์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรอง โดยความรักใน
แบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับที่ 1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบ
ไม่ได้ไตร่ตรองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= 0.57) ในขณะที่ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับที่ 2
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (r= 0.68)

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาแบบไม่ได้ไตร่ตรองอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไตร่ตรองในระดับหนึ่งก่อนซื้อรองเท้ากีฬา อาจเป็นเพราะ 1) รองเท้ากีฬาเป็นสินค้าที่
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเพราะรูปแบบการใช้งาน เพราะผู้บริโภคนอกจากจะซื้อรองเท้ากีฬามาเพื่อใช้ออกกาลังกาย
แล้ว ยังนิยมนามาใส่ในชีวิตประจาวันแทนรองเท้าประเภทอื่นๆ เป็นเพราะรองเท้ากีฬามีรูปแบบที่ทันสมัย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณภรณ์ สินาเจริญ (2558) ในเรื่องปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้ากีฬาอาดิดาส (Adidas) ที่พบว่า ผู้บริโภคซื้อรองเท้าเพราะรูปแบบของรองเท้ากีฬาส่วนใหญ่มีความทันสมัย
มีสีสัน ลวดลาย มีรูปแบบที่หลากหลายให้ผู้บริโภคเลือก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรสวรรค์ สิริวัฒน
เศรษฐ์ (2558) ที่พบว่า ผู้บริโภคนิยมแต่งกายแบบกีฬามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากนักแสดง นักร้อง หรือคนมี
ชื่อเสียงก็เริ่มหยิบเอารองเท้ากีฬามาใส่คู่กับเครื่องแต่งกายต่างๆ ดังนั้น การซื้อรองเท้ากีฬาในปัจจุบันจึงไม่ได้เพียง
เพื่อการออกกาลังกายเพียงเท่านั้น แต่สามารถใช้ในการแต่งกายในทุก ๆ วันได้อีกด้วย และ 2) เส้นทางการซื้อของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไป เพราะผู้บริโภคเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ทาให้มีการค้นหาข้อมูล และไตร่ตรองก่อนที่จะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ม ากยิ่ง ขึ้น ดังจะเห็นได้จากเส้นทางการตั ดสิน ใจซื้อของผู้บริ โภคที่ เปลี่ยนไปจากในอดี ต
(Oakley, 2014) โดยผู้บริโภคมีการรับรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น มีการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้ อ
ได้จากทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ E-book หรือ VDO Content ตลอดจนสามารถหาข้อมูลผ่านการพูดถึงหรือติ
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ชมผ่านทางสื่อออนไลน์ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้ใช้ เช่น การรีวิวสินค้า การแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงการ
แชทกับคนใกล้ตัว
2. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคจะมีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับที่ 1 และ 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยรู้สึกว่า “แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ ” มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ปัทมพร จิ
ระบุญมา (2556 อ้างถึงใน พัชริดา สุภาพันธ์ , 2559) ที่ระบุว่า ตลาดรองเท้ากีฬามีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นผู้ผลิต
รองเท้ากีฬาจึงจาเป็นต้องหาวิธีสร้างคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกัน มีคุณภาพเท่ากัน หรือเหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อ
สร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าของตนเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 1 ในกลยุทธ์ที่การสร้างให้ผู้บริโภครักแบรนด์ที่
ระบุว่า กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค คือ ย้าอัตลักษณ์ของแบรนด์อยู่เสมอ แบรนด์ต้องแสดงจุดเด่นรวมถึงชื่อให้ผู้บริโภค
ทราบ และต้องย้าอยู่เสมอๆ จนผู้บริโภคจาได้
ในส่วนของการแสดงออกเมื่อผู้บริโภครักแบรนด์รองเท้ากีฬา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีการแสดงออก
ในด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในเรื่ อง “พูดถึงแบรนด์ในทางบวก” และ “ชักชวนให้คนรอบข้างเกิด
ความต้องการในแบรนด์นั้น” ซึ่งอยู่ในระดับมาก และพบว่า ความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับที่ 1 และอันดับที่
2 มีความสัมพันธ์กับการพูดถึงแบรนด์ในเชิงบวก และการชักชวนให้คนรอบข้างเกิดความต้องการในแบรนด์ อยู่ใน
ระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธาสินี นิยมศาสตร์ (2558) Ismail & Spinelli
(2012) Wallance et al. (2014) Carroll & Ahuvia (2006) และ Albert, Cerag & Wesford (2009) ที่พบว่า
ความรักในแบรนด์จะส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นเป็นกระบอกเสียง และบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าของแบรนด์ในเชิงบวก
3. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีเจเนอเรชั่นแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง
เกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ เศวต วัชรเสถียร (2556) ที่มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เจเนอเรชั่นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยบังเอิญ หรือถูกกาหนดอย่างตายตัวโดยช่วงปี เจ
เนอเรชั่นถูกสร้างขึ้นโดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะประชากร ปัจจัยทางสังคม อย่างเช่น การเลี้ยงดู
อบรมสั่ง สอน โดยประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ได้หล่อหลอมให้กลุ่มคนนั้นๆ มีวิธีคิด ลักษณะนิสัยที่คล้ายกัน
ค่านิยม แรงบันดาลใจ โลกทัศน์และความเชื่อ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า คนที่เกิดในช่วงวัยเดียวกันจะมีอัตลักษณ์
ร่วมกัน และในแต่ละช่วงวัยก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน และสามารถแยกเจเนอเรชั่นหนึ่งออกจากอีกเจเนอเรชั่น
หนึ่งได้อย่างชัดเจน
4. จากผลการวิจัยพบว่า แบรนด์รองเท้ากีฬาที่ผู้บริโภครักทั้งอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 แต่ละเจเนอเรชั่น
รักแตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เป็นเจเนอเรชั่นที่มีความรักในแบรนด์มาก
ที่สุด อาจเป็นเพราะเป็นวัยที่อยู่มานาน รวมถึงรับรู้การสื่อสารของแบรนด์รองเท้ากีฬามานานกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มีความสัมพันธ์กับแบรนด์นานกว่าเจเนอเรชั่นอื่น ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิด
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เกี่ยวกับความรักของ Sternberg (1986) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของความรักทางอารมณ์ว่า ความสนิทสนมเป็น
ส่วนหนึ่งของความรักที่เกิดจากความใกล้ชิดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือมีความสัมพันธ์เป็นเวลานาน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Carroll & Ahuvia (2006) ที่กล่าวถึงความรักในแบรนด์ว่า มักเป็นผลจากความสัมพันธ์อันยาวนาน
ของผู้บริโภคกับแบรนด์
5. จากผลการวิจัยพบว่า ความรั กในแบรนด์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับที่ 1 และ
พฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างความรักใน
แบรนด์ ร องเท้ า กีฬ าอั นดั บ ที่ 2 และพฤติ ก รรมการซื้ อ แบบไม่ ไ ด้ ไ ตร่ ต รองอยู่ใ นระดั บ สู ง แสดงว่ า ผู้ บ ริ โ ภคมี
พฤติกรรมการซื้อแบบไตร่ตรองอยู่บ้างในการซื้อรองเท้ากีฬาในแบรนด์ที่รักเป็นอันดับที่ 1 อาจเป็นเพราะผู้บริโภค
คาดหวังกับแบรนด์ที่รักเป็นอันดับที่ 1 มากกว่าอันดับที่ 2 เมื่อผู้บริโภครักแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมากกว่า มักจะ
เกิดการคิดไตร่ตรองก่อนซื้อสินค้า เพราะมีความคาดหวังว่าสินค้าจากแบรนด์ที่รักต้องดีที่สุด และมักจะเป็นสินค้า
ที่ผู้บริโภคใช้เป็นประจา ดังนั้นใช้เวลาพิจารณาสินค้าใน แบรนด์นั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความรักในแบรนด์รองเท้ากีฬาในมิติของเอกลักษณ์ (Uniqueness)
ความสุข (Pleasure) และความใกล้ชิด (Intimacy) เป็น 3 มิติแรกตามลาดับ ซึ่งแบรนด์รองเท้ากีฬาสามารถสร้าง
ให้ผู้บริโภคเกิดความรักในแบรนด์ได้โดยใช้การมิติต่างๆ ดังที่ก ล่าวมาได้ นอกจากนี้ การสื่อสารการตลาดโดยใช้
แนวคิดความรักในแบรนด์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรักในแบรนด์ ทั้งนี้อาจใช้การทา Storytelling
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ซึ่งในเนื้อหาสามารถใช้อัตลักษณ์ของแบรนด์ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
แบรนด์อื่นๆ อยู่แล้ว และหากสามารถทาเรื่องราวให้ผู้บริโภครู้สึกสนุกหรือประทับใจไปด้วย จะเป็นการทาให้
ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ร่วมไปกับแบรนด์ จนเกิดการจดจาความรู้สึกดีๆ ที่แบรนด์สร้างขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นแบ
รนด์ในใจของผู้บริโภคในที่สุด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาความรักในแบรนด์ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรองของแบรนด์
รองเท้ากีฬา ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปอาจพิจารณาศึกษาแบรนด์แฟชั่นอื่นๆ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า หรือ แบรนด์
หรูหราที่มีราคาแพง แต่มีคุณค่าทางจิตใจ นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
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ด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่านการสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริโภคแต่ละเจเนอเรชั่น เพื่อหาถึงแรงจูงใจ และเหตุผลใน
การซื้อ/รักแบรนด์ต่อไป
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เทคนิคภาพยนตร์ในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า
Cinematic Techniques in Thai Films from GDH 559 Co., Ltd
สุรศักดิ์ บุญอาจ1
1อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเรื่อง“เทคนิคภาพยนตร์และการวิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า”

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง เทคนิคภาพยนตร์ในภาพยนตร์ไ ทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2561 ทั้งหมด 6 เรือ่ ง ได้แก่ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว (2559), พรจากฟ้า (2559), ฉลาด
เกมส์โกง (2560), เพื่อน..ที่ระลึก (2560), น้อง.พี่.ที่รัก (2561) และโฮมสเตย์ (2561) ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาของการ
ผลิตภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสาเร็จทั้งรายได้และรางวัล รูปแบบงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ แบบวิเคราะห์ตัวบท
โดยใช้แนวคิดด้านเทคนิคภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพยนตร์ รูปแบบดีวีดี รูปแบบออนไลน์ แหล่ง ข้อมูลประเภทเอกสาร บทวิจารณ์ภาพยนตร์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นฉากภาพยนตร์ที่ใช้สถานที่จริง อุปกรณ์ประกอบฉาก
ที่สอดคล้องกับเรื่องราวภาพยนตร์ มีการกาหนดตาแหน่งการแสดงสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร มีการ
กาหนดเสื้อผ้า การแต่งหน้า และทรงผมของนักแสดงสมจริง สอดคล้องกับเรื่องราว มีการจัดแสงภาพยนตร์ เพื่อ
เป็นส่วนสาคัญในการเล่าเรื่องภาพยนตร์ รวมถึงเน้นความสาคัญของภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ ซึ่งสื่อสารและ
สร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมภาพยนตร์
ส่วนรูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบร่วมสมัย ร่วมกับรูปแบบ
ธรรมชาติ มีความสมจริง ซึ่งเป็นการจัดองค์ประกอบรวมในฉากสาหรับภาพยนตร์ที่เน้นเรื่องราวร่วมสมัย อีกทั้งยัง
ผสมผสานรูปแบบการละครในเชิงจินตนาการ รูปแบบเน้นการแสดงออกของตัวละคร และรูปแบบเน้นโครงสร้าง
เรื่องราวของภาพยนตร์ จึงทาให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาและสนุกสนานไปกับภาพยนตร์
คาสาคัญ: เทคนิคภาพยนตร์ องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ภาพยนตร์ไทย จีดีเอช ห้าห้าเก้า
Abstract
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This research aims to study the cinematic techniques in Thai movies from GDH 5 5 9 Co. ,
Ltd between 2016-2018, a total of 6 movies including One day (2016), The gift (2016), Bad genius
( 2017) , The promise ( 2017) , Brother of the year ( 2018) and Homestay ( 2018) which are a case
study of successful Thai movie production both income and awards. This research is a qualitative
research using textual analysis, and the concept of cinematic techniques related to the elements
of mise- en- scene. The movies are analyzed from movies, DVDs, online, documentary sources,
movie reviews and related research. The research results are as follows:
Regarding the elements of mise-en-scene, real locations are used in most of the movies.
The Props correspond to the movie story. The blocking of acting are in accordance with the
characters of the movies. Costume, make-up and hairstyles of the actors are used as part of the
narrative marker. The lighting of movies is an important part in storytelling. The importance of
images in movies which can communicate and create emotions for movie viewers.
Considering the style of mise- en- scene, most of the movies utilise the form of everyday
mise- en- scene with naturalism and realism, which are a collection of elements in the scene for
movies focusing on the contemporary stories. It also combines imaginative Theatrical mise- enscene, the Expressive mise- en- scene and Constructive mise- en- scene, which can be easily
accessed to the contents and can be entertainment movies for movie viewers.
Keyword: Cinematic techniques, Mise-en-scene, Thai movies, GDH 559

ที่มาและความสาคัญ
ภาพยนตร์ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง การที่ศิลปะของภาพยนตร์จะดารงอยู่ตามความคาดหวัง ของสัง คม
ศิลปินผู้สร้างงานภาพยนตร์ก็ต้องคานึงถึงศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายด้าน ทั้งในด้านบทภาพยนตร์
การผลิ ต ภาพยนตร์ และวิ ธี ก ารน าเสนอ รวมถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของเทคนิ ค ภาพยนตร์ (Cinematic
techniques) นอกจากนั้น Alex Ferrari (2016) ได้กล่าวว่าเทคนิคภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมใน
ฉากภาพยนตร์หรือมีส -ออง-แซง (Mise-en-scene) นั้นเป็นสิ่ง ที่ควรคานึง ถึง เช่นกัน เพราะสามารถนาองค์ ประกอบของ “ภาพ” มาใช้เพื่อสื่อความหมายและเล่าเรื่องภาพยนตร์
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วาจวิมล เดชเกตุ (2551,5) อธิบายว่า Mise-en-scene เป็นคาศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่นิยมอ่านออกเสียงว่า
มีส-ออง-แซง ใช้เป็นคาทับศัพท์ในแวดวงละครเวทีและภาพยนตร์ องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์เป็นงาน
สร้ า งสรรค์ เพื่ อ สื่ อ อารมณ์ ใ ห้ ผู้ ช มคล้ อ ยตามหรื อ เข้ า ถึ ง เนื้อ หาของภาพยนตร์ ซึ่ ง Wendy Haslem (2012)
กล่าวถึงจอร์จ เมลิแยร์ (Georges Méliès) ผู้กากับภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบความสาคัญของการจัด ฉาก
และอุ ป กรณ์ ประกอบฉากภาพยนตร์ จากการก ากับ ภาพยนตร์เ รื่อง A Trip to the moon (1902) จึ ง ท าให้
องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา
สาหรับภาพยนตร์ไทยนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2559 บริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อวงการ
ภาพยนตร์ไทย หลังจากการปิดตัวของจีทีเอช โดยบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่กับหับโห้หิ้นบางกอก จัดตั้งบริษัทขึ้นมา
ในชื่อ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ซึ่งอาจกล่าวได้ภาพยนตร์ของบริษัทจีดีเอชในยุคใหม่นั้นล้วนประสบความสาเร็จทั้งรายได้
และรางวัล เนื้อหาของภาพยนตร์มีการสื่ออารมณ์ให้ผู้ชมคล้อยตามหรือเข้าถึงผ่านการจัดองค์ประกอบรวมในแต่
ละฉากของภาพยนตร์ และเน้นความสาคัญของภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยเฉพาะเรื่องฉลาดเกมส์โกง (2560)
ที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งด้านรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างในฉบับฮอลลีวูด
อีกทั้งยังได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ในสาขากากับศิลป์ยอดเยี่ยม ถ่ายภาพยอดเยี่ยม นักแสดง
ยอดเยี่ยม ผู้กากับยอดเยี่ยม และภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และนักแสดงนาหญิงยอด
เยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
ในแวดวงการศึกษาจากงานวิจัยของประกายกาวิล ศรีจินดา (2558) “เรื่องอัตลักษณ์การเล่าเรื่องและ
ตระกูลของภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยจีทีเอช” ได้ศึกษาถึงอัตลักษณ์ของภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยจีทีเอชก่อนจะ
เปลี่ยนมาเป็นจีดีเอช มีการวิเคราะห์ตัวบทภาพยนตร์ผ่านการเล่าเรื่อง พบว่าภาพยนตร์บางเรื่องเป็นทุนสัญลักษณ์
ให้กับจีทีเอชว่าเป็นบริษัทที่ผลิตผลงานภาพยนตร์ระดับคุณภาพมิไ ด้มีเพียงแต่ภาพยนตร์ที่มุ่ง เน้นในการสร้าง
รายได้ อีกทั้งยังได้รับรางวัล เช่น เรื่องมหา'ลัย เหมืองแร่ (2548) แต่อาจจะทาให้มองเห็นภาพรวมของอัตลักษณ์
ภาพยนตร์ที่สะท้อนอุดมคติของชนชั้นกลางไทย อันมีลักษณะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
จึง เสนอให้มีการศึกษาในส่วนของสุนทรียศาสตร์ด้ านอื่นของโลกทัศน์ภาพยนตร์ เช่น ด้านเทคนิคภาพยนตร์ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ก็จะทาให้ได้ผลการวิจัยที่ลึกและรอบด้านมากขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเทคนิคภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์
ของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ทั้งหมด 6 เรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ได้แก่ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว
(2559), พรจากฟ้า (2559), ฉลาดเกมส์โกง (2560), เพื่อน..ที่ระลึก (2560), น้อง.พี่.ที่รัก (2561) และโฮมสเตย์
(2561) ซึ่ง ถือเป็นกรณีศึกษาของการผลิ ต ภาพยนตร์ไ ทยที่ ประสบความส าเร็ จ ทั้ง รายได้แ ละรางวัล เพื่อเป็ น
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ประโยชน์ในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทย และส่งเสริมการรับชมภาพยนตร์ไทยคุณภาพที่มี
คุณค่าทางศิลปะให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
เทคนิคภาพยนตร์ (Cinematic techniques) คือ การพิจารณาเทคนิคภาพยนตร์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ และรูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์
มีส-ออง-แซง (Mise-en-scene) คือ การจัดองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ และภาพที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า คือ ภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวที่แต่งขึ้นในเชิงภาพยนตร์
และการแสดงที่เรียกว่าภาพยนตร์บันเทิง (Dramatic feature film) ที่ผลิตโดยบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2559 – 2561 เท่านั้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ วาจวิมล เดชเกตุ (2551,22-42) อธิบายว่าองค์ประกอบที่ควร
คานึงถึง คือ การจัดฉากภาพยนตร์ อุปกรณ์ประกอบฉากภาพยนตร์ การกาหนดตาแหน่งการแสดง การกาหนด
เสื้อผ้า การแต่งหน้า ทรงผมของนักแสดง และการจัดแสงภาพยนตร์ นอกจากนั้น ประวิทย์ แต่งอักษร (2557)
อธิบายเพิ่มเติมว่าการนาแนวคิดขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ไ ปใช้ในการวิจารณ์ภาพยนตร์ ด้วยการ
วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบภาพอย่างเป็นระบบสาหรับฉากใดฉากหนึ่งในภาพยนตร์นั้น ต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคภาพยนตร์ประกอบกัน เช่น ขนาดภาพ และมุมกล้อง เป็นต้น
2. รูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ วาจวิมล เดชเกตุ (2551,14-19) อธิบายว่าเป็นเรื่อง
สาคัญของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ และการนารูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ไปใช้ในภาพยนตร์
นั้น มีหลากหลายประเภทและหลากหลายแนวทางในการนาเสนอ จึงแบ่งเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบธรรมชาติ (Naturalistic mise-en-scene) คือ รูปแบบที่เลียนแบบความเป็นจริงตามธรรมชาติ
โดยทั่วไป และนาความสมจริงนั้นมาเป็นหลักพิจารณาประกอบการจัดฉากภาพยนตร์
รูปแบบย้อนยุค (Historical mise-en-scene) คือ รูปแบบที่ให้รายละเอียดของเรื่องเกี่ยวข้องกับ ยุค
สมัยหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสร้างบรรยากาศสมจริงให้กับยุคสมัยนั้น
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รูปแบบร่วมสมัย (Everyday mise-en-scene) คือ รูปแบบที่เน้นเรื่องราวร่วมสมัย โดยนาเนื้อหา
ภาพยนตร์มาพิจารณาร่วมกับบุคลิกลักษณะตัวละครสาคัญของเรื่อง
รูปแบบการละคร (Theatrical mise-en-scene) คือ รูปแบบที่เน้นภาพยนตร์ในแนวเหนือจริงหรือเชิง
จินตนาการ และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ภาพยนตร์มีสีสัน แปลก น่าสนใจ และได้สาระสอดคล้องกับเนื้อหา
ภาพยนตร์
รูปแบบเน้นการแสดงออก (Expressive mise-en-scene) คือ รูปแบบที่เน้นองค์ประกอบรวมในฉาก
ภาพยนตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของตัวละครในแต่ละฉาก ซึ่งตัวละครต้องมีบุ คลิกที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเรื่อง
รูปแบบเน้นโครงสร้าง (Constructive mise-en-scene) คือ รูปแบบที่เน้นองค์ประกอบรวมในฉาก
ภาพยนตร์ โดยใช้โครงสร้างเรื่องราวของภาพยนตร์มากาหนดทิศทางการออกแบบหรือควบคุมองค์ประกอบศิลป์
ของภาพยนตร์
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบงานวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) การ
วิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาของการผลิตภาพยนตร์ไ ทยที่
ประสบความสาเร็จทั้งรางวัลและรายได้ โดยใช้แนวคิดเทคนิคภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบรวมในฉาก
ภาพยนตร์ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพยนตร์ ทั้งในโรงภาพยนตร์ รูปแบบดีวีดี (DVD) รูปแบบออนไลน์
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ตีพิมพ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทาการศึกษาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตงานวิจัย
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาภาพยนตร์ข องบริ ษัท จี ดี เ อช ห้ า ห้ า เก้ า ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยมี เ กณฑ์ ใ นการ
คัดเลือกภาพยนตร์บันเทิง (Dramatic feature film) ไม่ใช่ภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) ทั้ง หมด 6
เรื่อง ได้แก่ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว (2559), พรจากฟ้า (2559), ฉลาดเกมส์โกง (2560), เพื่อน..ที่ระลึก
(2560), น้อง.พี่.ที่รัก (2561) และโฮมสเตย์ (2561)
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ภาพ: ภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561
ที่มา: https://www.gdh559.com

เรื่องย่อภาพยนตร์กรณีศึกษา
เรื่องย่อภาพยนตร์กรณีศึกษาจะเป็นการลาดับความ เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาในภาพยนตร์แต่ละเรื่องของ
บริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 ทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้
แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว: เรื่องราวของเด่นชัย พนักงานฝ่ายไอทีที่แอบหลงรัก นุ้ยพนักงานฝ่าย
การตลาด เมื่อบริษัทได้พาพนักงานไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นุ้ยเกิดอุบัติเหตุจากการ
เล่นสกีทาให้มีอาการความจาเสื่อมชั่วคราว (Transient Global Amnesia: TGA) เขาจึงสวมรอยเป็นแฟนนุ้ยใน
หนึ่งวัน เพื่อทาให้ตนเองสมหวังแม้เพียงชั่วคราว
พรจากฟ้า: เรื่องราวจากเพลงพระราชนิพนธ์ 3 บทเพลง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องที่ 1 ยามเย็น เรื่องราวของบีมในงานเลี้ยงอาลาของนักเรียนทุนรัสเซียที่
เกิดขึ้นในยามเย็นหนึ่งวัน เขาเป็นนักเรียนทุนสาขาฟิสิกส์ ที่เป็นนักแสดงตัวแทนท่านทูต ร่วมกับแป้ง นักร้อง
ประสานเสียงการแสดงเพลงยามเย็น ที่เป็นนักแสดงตัวแทนภริยาท่านทูต ซึ่งเขาได้เกิดความชอบแป้งจึงพยายาม
จีบตั้ง แต่แรกพบ เรื่องที่ 2 Still on my mind เรื่องราวของฟา ที่เพิ่ง สูญ เสียแม่ เธอจึง ต้องดูแลพ่อที่เป็นโรค
ความจาเสื่อมเพียงคนเดียว ความเหนื่อยล้า ความไม่เข้าใจ จึง ทาให้เธอเกิด ความท้ อแท้ โดยฟาได้รับความ
ช่วยเหลือจากเอ ช่างเทคนิคด้านเปียโนที่เคยช่วยตั้งเสียงเปียโนให้กับแม่ของฟามาก่อน ทาให้เธอได้รู้ว่าเพลง Still
on my mind ที่แม่เธอเล่นเปียโนให้พ่อฟังนั้นมีความหมายกับพ่อของเธอมากเพียงใด และ เรื่องที่ 3 พรปีใหม่
เรื่องราวของหลง นักดนตรีเพลงร็อค ที่ตัดใจจากการเล่นวงดนตรีมาเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งทาให้เขาได้พบกับคิม
พนักงานฝ่ายบุคคล เธอพยายามผลักดันให้เขามาร่วมในชมรมวงดนตรีสมัครเล่น เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนใน
บริษัท
ฉลาดเกมส์โกง: เรื่องราวของลิน นักเรียนหัวกะทิ ที่มีจุดเริ่ มต้นจากการช่วยเหลือเกรซและพัฒน์ในการ
เฉลยคาตอบในห้องสอบ จนนักเรียนหลายคนในโรงเรียนยินดีจ่ายค่าตอบแทนแลกกับการได้รับคาตอบจากลิน เมื่อ
เกรซและพัฒน์ยื่นข้อเสนอให้ลินโกงข้อสอบ STIC ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการสอบเพื่อใช้คะแนนยื่น เข้า
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มหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ลินจึงต้องร่วมมือกับแบงค์ นักเรียนทุนคู่แข่งของเธอ เพื่อทาภารกิจการโกงข้อสอบ
ครั้งนี้ให้สาเร็จ
เพื่อน..ที่ระลึก: เรื่องราวของบุ๋มและอิ๊บ เพื่อนรัก 2 คน ที่ชวนกันไปฆ่าตัวตายที่ตึกร้างอดีตคอนโดหรูใจ
กลางเมืองที่พ่อของทั้งคู่ร่วมทุนกันสร้าง แต่กลับถูกระงับโครงการกะทันหัน เพราะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง แต่แล้ว
คาสัญญาของทั้งคู่กลับถูกทาลายลง เพราะบุ๋มซึ่งเห็นเพื่อนตายต่อหน้าเกิดกลัวและวิ่งหนีไป จึงทาให้อิ๊บกลายเป็น
วิญญาณแค้นรอมาทวงสัญญาคืน จนเวลาผ่านไป 20 ปี บุ๋มเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มีลูกสาวชื่อเบล และ
ได้กลับไปที่ตึกนั้นอีกครั้งเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของเธอ
น้อง.พี่.ที่รัก: เรื่องราวของชัชกับเจน ทั้งคู่เป็นพี่ชาย-น้องสาวที่อายุห่างกัน 5 ปี และเป็นไม้เบื่อไม้เมา ไม่
ถูกกันมาตั้งแต่เด็กจนโต ชัชเป็นคนไม่เอาไหนในทุกเรื่อง ขณะที่เจนนั้นล้วนประสบความสาเร็จในทุกอย่าง เมื่อเจน
พบรักและต้องการแต่งงานกับโมจิหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่น ชัชจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางความรักของทั้งคู่ แต่ใน
ที่สุดเจนก็ได้แต่งงานกับโมจิและย้ายไปสร้างครอบครัวที่ประเทศญี่ปุ่น
โฮมสเตย์: เรื่องราวของวิญญาณดวงหนึ่ง ที่บังเอิญได้รับโอกาสกลับมาเกิ ดใหม่อีกครั้งในร่างของมิน เด็ก
หนุ่มมัธยมปลาย ที่จบชีวิตของตัวเองด้วยการกินยาฆ่าตัวตาย เงื่อนไขเดียวที่วิญญาณเร่ร่อนจะต้องทาให้สาเร็จ
ภายใน 100 วัน คือ การหาสาเหตุให้ได้ว่ามินที่กลายมาเป็นโฮมสเตย์ของเขานั้น ฆ่าตัวตายเพราะอะไร เพราะหาก
ทาไม่สาเร็จ เขาก็จะต้องออกจากร่างนี้ไป และไม่มีสิทธิ์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ภาพยนตร์จากภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์ โดยได้ดาเนินการหยุดภาพเพื่อให้
เป็นภาพนิ่ง พบว่าองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ทั้งหมด 6 เรื่องนั้น สามารถสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมเป็น
ตาราง ดังนี้
ตารางแสดงภาพรวมเทคนิคของภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์
ในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า
พรจากฟ้า
ภาพยนตร์
เทคนิคภาพยนตร์

แฟน
เดย์

ยาม
เย็น

Still
on
my
mind

พรปี
ใหม่

ฉลาด
เกมส์
โกง

/

/

/

/

เพื่อน น้อง.
ที่ระลึก พี่.ที่รัก

โฮม
สเตย์

องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์
การจัดฉาก
ภาพยนตร์

ใช้สถานที่จริง

/

สร้างในสถานที่จริง

/
/
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อุปกรณ์
ประกอบฉาก
ภาพยนตร์
การกาหนด
ตาแหน่งการ
แสดง
สอดคล้อง
การกาหนด
เสื้อผ้า การ
แต่งหน้า ทรง
ผมของ
นักแสดง
การจัดแสง
ภาพยนตร์

สร้างในโรงถ่าย
สอดคล้องกับเรื่องราวภาพยนตร์
สื่อความหมายภาพยนตร์
สื่อสะท้อนวัฒนธรรม
ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์
บุคลิกลักษณะของตัวละคร
การแสดงสีหน้าและน้าเสียงของนักแสดง
ความสามารถในการแสดงของนักแสดง
เทคนิคการนาเสนอภาพยนตร์
ความสมจริงที่สอดคล้องกับเรื่องราว

/

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

ส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่อง
สร้างความโดดเด่นให้กับตัวละคร

/

ส่วนสาคัญของการเล่าเรื่อง

/

สื่อความหมายแฝงนัย
แสดงแนวหรือประเภทภาพยนตร์
สื่อหรือสร้างความเร้าใจให้ผู้ชม

/

/

/
/

/
/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/
/

/
/
/

/

/

/

/
/
/

รูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์
รูปแบบร่วมสมัย

/

/

รูปแบบธรรมชาติ
รูปแบบเน้นการแสดงออก

/

/

/

/

/

/
/

รูปแบบเน้นโครงสร้าง
รูปแบบการละคร
รูปแบบย้อนยุค

/

/

/

/
/
/

จากตารางแสดงภาพรวมเทคนิคของภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ใน
ภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดฉากภาพยนตร์ อุปกรณ์ประกอบฉาก
ภาพยนตร์ การกาหนดตาแหน่งการแสดง การกาหนดเสื้อผ้า การแต่งหน้า ทรงผมของนักแสดง และการจัดแสง
ภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบดังนี้
- ฉากภาพยนตร์ที่ใช้สถานที่จริง พบว่าทุกเรื่องมีการเลือกใช้สถานที่จริงในการถ่ายทาภาพยนตร์ ซึ่งมี
การใช้สถานที่หลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทาให้เกิดความเหมาะสมกับเนื้อหาของภาพยนตร์มาก
ที่สุด โดยเฉพาะสถานที่ในต่างประเทศ ที่ทาให้เห็นการลงทุนด้านงบประมาณในการผลิตภาพยนตร์มี 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่องแฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว มีการใช้สถานที่จริง คือ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสถานที่นี้เป็นจุดพลิก
ผัน (Turning Point) ของเรื่อง เพราะนุ้ยได้ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสกีจนหมดสติ พอฟื้นขึ้นมาก็กลับมีอาการ
ความจาเสื่อมชั่วคราวเพียงหนึ่งวัน เขาจึง สวมรอยหลอกเธอว่าเป็นแฟนกัน จนได้ใช้เวลาเที่ยวที่ฮอกไกโดด้วยกัน
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สองคน โดยมีความหวังว่าหญิงสาวที่ตนแอบรักนั้นจะให้ความสนใจในตัวเขาบ้าง ส่วน เรื่อ งน้อ ง.พี่.ที่รัก ก็ใช้
ประเทศญี่ปุ่นเป็นฉากภาพยนตร์ที่ใช้สถานที่จริงในการถ่ายทาเช่นเดียวกัน โดยใช้เป็นบทสรุปของเรื่ อง (Resolution) เพื่อให้ตัวละครพี่ชาย-น้องสาวได้ปรับความเข้าใจกัน และเรื่องฉลาดเกมส์โกง มีการใช้สถานที่จริง คือ
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบ เนื่องจากการสอบ STIC นักเรียนทุกประเทศต้องสอบในเวลา
เดียวกัน ลินกับแบงค์จึงต้องบินไปสอบในประเทศออสเตรเลียที่เวลาเร็วกว่าประเทศไทย ซึ่งส่งผลทางอารมณ์ของ
ผู้ชมกับเงื่อนไขของเวลาในสถานที่ที่ต่างออกไป จึง สรุปได้ว่าภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง มีการใช้ประโยชน์จากฉาก
ภาพยนตร์ที่ใช้สถานที่จริงเพื่อขับเคลื่อนเรื่องราวและสื่ออารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ในภาพยนตร์
- อุปกรณ์ประกอบฉากที่สอดคล้องกับเรื่องราวภาพยนตร์ พบว่าทุกเรื่องมีการจัดอุปกรณ์ประกอบฉาก
สอดคล้องกับฉากและเรื่องราวการนาเสนอภาพยนตร์ โดยเฉพาะเรื่องเพื่อน..ที่ระลึก มีการเล่าเรื่องย้อนอดีต
กลับไปในปี พ.ศ. 2540 เหตุการณ์วิกฤตต้มยากุ้ง จึงมีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากเป็นรูปสติ๊กเกอร์ เครื่องเพจเจอร์
และเครื่องเล่นเทปแบบพกพา ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สร้างความสอดคล้อง และสร้างความสาคัญกับเรื่องราวได้ เป็น
อย่างดี เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจาของเพื่อนรักของบุ๋มและอิ๊บโดยเฉพาะเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทแบบ
พกพา ที่อิ๊บมักจะพกเพื่อฟังเพลงเดียวดายกลางสายลมแม้ ในนาที ที่ฆ่า ตัว ตาย รวมถึง เครื่องเพจเจอร์ ที่ มี รู ป
สติ๊กเกอร์ของทั้งคู่ซึ่งถูกทิ้งไว้อยู่ในตึกร้างตั้งแต่ตอนที่อิ๊บตาย จนกระทั่งเวลาผ่านไป 20 ปี บุ๋มต้องการใช้ประโยชน์
จากตึกนั้น เธอจึงได้กลับไปพร้อมกับลูกสาวชื่อเบล ซึ่งเบลพบเครื่องเพจเจอร์จึงได้นากลั บไปที่บ้าน เบลได้กดอ่าน
ข้อความก็พบเนื้อเพลงเดียวดายกลางสายลมทาให้เธออยากรู้ว่าแม่ติดต่อสื่อสารกับใคร จนเกิดเหตุการณ์เลวร้าย
ตามมา เมื่อบุ๋มพบสิ่งของเหล่านี้เธอก็มั่นใจว่าวิญญาณของอิ๊บตามมาหลอกหลอนและหมายเอาชีวิตเธอกับลูก เธอ
จึงตัดสินใจเผาสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเหล่านี้นอกจากจะสอดคล้องกับเรื่องราว
แล้วยังสื่อความหมายภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นจุดที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง (Conflict) ระหว่างตัวละครกับตัวละคร
และตัวละครกับสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ
- การกาหนดตาแหน่งการแสดงมีความสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร พบว่าตัวละครสาคัญ
ของเรื่องมีบุคลิกลักษณะ (Character) สอดคล้องกับเรื่องราวการนาเสนอภาพยนตร์ นักแสดงที่รับบทบาทเป็นตัว
ละครได้มีการศึกษาบุคลิกลักษณะของตัวละครนั้น และใช้ความสามารถแสดงบทบาทของตนเอง การแสดงแต่ละ
ครั้งจึงมีการกาหนดตาแหน่งการแสดง (Blocking) เพื่อให้การแสดงสอดคล้องกับการถ่ายทาภาพยนตร์ โดยเฉพาะ
เรื่องโฮมสเตย์ บทของฤดี แม่ของมิน นาแสดงโดยสู่ขวัญ บูลกุล ซึ่งนักแสดงมีการทาการบ้าน เตรียมตัวก่อนเข้า
ฉาก ทั้งการทาผมแต่งหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของตัวละครแม่ที่ดูอบอุ่น โดยเฉพาะฉากกินทุเรียน
หน้าตู้เย็นระหว่างแม่กับมินที่มีการกาหนดตาแหน่งการแสดงให้ทั้ง 2 คนอยู่ใกล้ชิด โดยใช้ภาพขนาดปานกลาง
(Medium two-shot) และระยะใกล้ (Close up) เป็นภาพที่แม่กาลังปอกทุเรียนให้มินกิน ซึ่งก่อนที่มินยังมีชีวิต
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นั้น มินไม่ชอบทุเรียน แต่เมื่อวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในร่างของมิน ทาให้เขาสามารถกินทุเรียนได้ และจบลงที่ภาพของ
แม่-ลูกกอดกัน มุมภาพเน้นการเห็นสีหน้าและปฏิกิริยาของมินและแม่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะแม่ที่เกิดความรู้สึก
เหมือนได้ลูกคนใหม่ การกาหนดตาแหน่งการแสดงเน้นให้ผู้ชมเข้าถึง ความรู้สึกของตัวละครแม่ ประกอบกั บ
บรรยากาศฉากห้องครัวในบ้านซึ่งดูอบอุ่น จึงสรุปได้ว่ากาหนดตาแหน่งการแสดง และการใช้ขนาดภาพช่วยสื่อ
ความหมายให้เห็นผู้ชมได้เห็นความรัก และความผูกพันของตัวละคร

ภาพ: เบื้องหน้า-เบื้องหลัง Blocking เพื่อให้การแสดงสอดคล้องกับการถ่ายทาภาพยนตร์โฮมสเตย์
ที่มา: ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ (2561)

- การกาหนดเสื้อผ้า การแต่งหน้า และทรงผมของนักแสดง สมจริง สอดคล้อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
การเล่าเรื่องภาพยนตร์ พบว่ามีความสมจริง สอดคล้อง และเล่าเรื่องภาพยนตร์ โดยเฉพาะเรื่องฉลาดเกมส์โกง
การเล่าเรื่องผ่านลินในฉากที่ถ่ายรูปติดบัตรนักเรียน เมื่อเกรซเข้าไปจัดการกับทรงผมของลิน และให้ถอดแว่นเพื่อ
ปรับบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น เมื่อเธอเข้าสู่ขบวนการโกงข้อสอบเพื่อสร้างรายได้ เธอจึงนาไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ราคาแพง
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ให้กับพ่อของเธอซึ่งปกติพ่อใส่แต่เสื้อทางานตัวเก่า เพราะเป็นชนชั้นกลางจึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ ายในการแต่งตัว
ส่วนแบงค์ ผู้ปฏิเสธการโกง ประกอบอาชีพสุจริตทางานซักรีดช่วยแม่ เขาถูกพัฒน์ส่งคนไปทาร้ายร่างกายจนสลบ
และทิ้งไว้ในสถานที่เก็บขยะกลางแจ้ง เสื้อผ้า หน้า ผมของเขาในฉากนี้สอดคล้องกับการเล่าเรื่องเป็นอย่างดี เพราะ
สภาพที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าใบหน้ามีรอยฟกช้า ทรงผมกระเซอะกระเซิง ร่างกายเต็มไปด้วยโคลนตม ส่วนเสื้อ
นักเรียนสีขาวก็มีทั้งคราบสกปรกและรอยเปรอะเปื้อนจากเศษขยะ แต่เขายังต้องกลับมาซักเสื้อผ้าของตนเองให้
สะอาด รวมถึงเสื้อผ้าของลูกค้าที่เขารับจ้างด้วย เหตุการณ์นี้จึงเป็นส่วนผลักดันทาให้เขาต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโกง จึงสรุปได้ว่าการกาหนดเสื้อผ้า การแต่งหน้า และทรงผมของนักแสดง
ถูกนามาเสนอผ่านเหตุการณ์เพื่อเล่าเรื่องซึ่งมีเหตุและผลตอบรับกัน องค์ประกอบในส่วนนี้จึงถูกนามาใช้ประโยชน์
ประกอบการเล่าเรื่องภาพยนตร์ได้อย่างสมจริง
- การจัดแสงภาพยนตร์เพื่อเป็นส่วนสาคัญของการเล่าเรื่อ งภาพยนตร์ พบว่าการจัดแสงถูกนามาใช้
ประกอบการเล่าเรื่องภาพยนตร์ ซึ่งเข้ากับเนื้อหาของเรื่อง และเน้นผลเพื่อการสื่ออารมณ์ร่วมให้กับผู้ชม เพราะ
การจัดแสงเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดอารมณ์ของภาพยนตร์ และสื่ออารมณ์กับผู้ชมได้ ไม่ซับซ้อน มีการสื่อภาพ
ให้ออกมาโดยง่าย สร้างความชัดเจนในการเล่าเรื่องภาพยนตร์ โดยเฉพาะเรื่องเพื่อนที่ระลึก ซึ่งเป็นภาพยนตร์
แนวสยองขวัญ (Horror) และระทึกขวัญ (Thriller) ตัวละครในเรื่องต้องมีปมในใจบางอย่าง ขณะเดียวกันภาพใน
เรื่องก็จัดในโทนมืดทึบแบบโลว์คีย์ (Low Key) เพื่อสร้างความมืดแก่ภาพทาให้ดูลึกลับและสร้างความสยองขวัญได้
โดยง่าย สถานที่ภายในตึกร้างจะออกมาดามืด ผิดกับภายนอกที่ออกมาดูสว่างสดใส บ้านไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย แต่
เป็นสิ่งอันตรายต่อชีวิตตัวละครได้เช่นกัน จึงเป็นการจัดแสงแบบขาวจัด ดาจัดแบบ High Contrast ที่สร้างความ
แตกต่างในการเล่าเรื่องแต่ละฉากได้อย่างชัดเจน
สรุปภาพรวมของการจัดแสงภาพยนตร์ของจีดีเอชโดยใช้การเล่าเรื่องภาพยนตร์ในการวิเคราะห์จะพบการ
จัดแสง 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกเป็นการจัดแสงแบบไฮคีย์ (High Key) ในภาพยนตร์ 3 เรื่อง คือ เรื่องแฟนเดย์..
แฟนกันแค่วันเดียว, พรจากฟ้า และน้อง.พี่.ที่รัก เป็นการเล่าเรื่องความรัก ความสดใส และความหวัง จึงมีการจัด
แสงออกมาเป็นแสงสว่างจัดจ้าในแบบไฮคีย์ ทาให้แสงอ่อนนุ่มและออกมาดูหวาน และแบบที่สองเป็นการจัดแสง
แบบโลว์คีย์ ในภาพยนตร์ 3 เรื่อง คือ เรื่อง ฉลาดเกมส์โกง, เพื่อนที่ระลึก และโฮมสเตย์ เป็นการเล่าเรื่องที่ว่าด้วย
ความกลัวและความทุกข์ จึงสร้างให้เกิดความระทึก การจัดแสงและภาพจะออกมาแบบโทนเทามืดทึบแบบโลว์คีย์
จึงสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดแสงจะปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อหา แก่นความหมาย อารมณ์ ประเภทหรือตระกูลของ
ภาพยนตร์ และใช้เป็นส่วนสาคัญของการเล่าเรื่องภาพยนตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

360

ภาพ: แถวบนเป็นการจัดแสงแบบไฮคีย์ ในภาพยนตร์ 3 เรื่อง คือ แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว, พรจากฟ้า และน้อง.พี่.ที่รัก ส่วน
แถวล่างเป็นการจัดแสงแบบโลว์คีย์ ในภาพยนตร์ 3 เรื่อง คือ ฉลาดเกมส์โกง,เพื่อนที่ระลึก และโฮมสเตย์
ที่มา: ภาพยนตร์ในรูปแบบดีวีดี (DVD) และรูปแบบออนไลน์ (Online)

2. รูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ เป็นเรื่องสาคัญที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละฉากของภาพยนตร์ ซึ่งผลการวิจัยพบดังนี้
- รูปแบบร่วมสมัย เป็นการจัดองค์ประกอบรวมในฉากสาหรับภาพยนตร์ไทยของจีดีเอชที่พบมากที่ สุด
โดยมักเน้นเรื่องราวร่วมสมัยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะตัว
ละคร ตัวอย่างเช่น เรื่องแฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว เนื่องจากเด่นชัยมีบุคลิกออกในแนวเนิร์ด (Nerd) ผมหยิก
ใส่แว่น ลงพุง เขาหลงรักนุ้ย หญิงสาวสวย ผมตรง ตาโต หุ่นดี การแต่ง ตัว เสื้อผ้า หน้าผมของทั้ง คู่จึง ใช้หลัก
พิจารณาตามลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตัวละคร นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบเรื่องการจัดแสงเมื่อทั้ง คู่เป็น
แฟนกันวันเดียว เมืองฮอกไกโดที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะ จึงมีการจัดแสงออกโทนขาว ชวนฝันเหมือนตกอยู่ในภวังค์
แห่งรัก เช่นเดียวกับ เรื่องพรจากฟ้า ตอน Still on my mind การจัดแสงในตอนท้ายซึ่งเป็นฉากแห่งความทรง
จาของพ่อที่เต้นรากับแม่คลอด้วยเสียงเปียโนที่ฟาเล่น ทิศทางของการจัดแสง (Direction) ในฉากนี้จึงเป็นแสงที่มา
จากด้านหลัง (Back lighting) สร้างความรู้สึกนุ่มนวลและล่องลอย ส่วนในตอนพรปีใหม่ ฉากสุดท้ายของพนักงาน
ในบริษัทที่ร่วมร้อง ร่วมเต้น ร่วมเล่นดนตรีในเพลงวันปีใหม่ เป็นการปลุกความมีชีวิตชีวา และความสามัคคีของทุก
คน ซึ่งเป็นฉากที่แสดงความสุข ดังนั้น การจัดแสงจึงเน้นความสดใส สว่างไสวแบบไฮคีย์ เป็นต้น
- รูปแบบธรรมชาติ เป็นการจัดองค์ประกอบเลียนแบบความเป็นจริงตามธรรมชาติโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น
เรื่องพรจากฟ้า ตอนยามเย็น ภาพยนตร์ถ่ายทอดให้เห็นฉากภาพยนตร์และอุปกรณ์ประกอบฉากที่เป็นงานเลี้ยง
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ในโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่จริง การจัดแสงจึงเป็นธรรมชาติติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายก่อนเริ่ม
งานจนถึงช่วงเย็นหลังเลิกงาน สอดคล้องกับเรื่องราวของหนุ่มสาวที่กาลังเรียนรู้จากความรักและพลัดพรากซึ่งเป็น
เรื่องธรรมชาติของชีวิต เป็นต้น
- รูปแบบเน้นการแสดงออก เป็นการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของตัวละครใน
แต่ละฉาก ตัวอย่างเช่น เรื่องเพื่อน..ที่ระลึก ฉากเปิดตัวด้วยภาพระยะไกล (Long shot) ของบุ๋มตอนโตในบทบาท
ผู้บริหารระดับสูงในห้องทางานส่วนตัวที่อยู่ในตึกสูงใจกลางเมืองหลวง องค์ประกอบทุกอย่างช่วยส่งเสริมบุคลิก
ความมั่นใจ แต่เธอกลับยืนกัดเล็บตัวเองด้วยความกังวลใจกับเรื่องราวในอดีต ภาพต่อมาจึงเป็นภาพของเธอใน
ระยะใกล้ที่สุด (Extreme close up) โดยมีจุดเน้นริมฝีปากกับนิ้วที่อยู่ตรงกลางของภาพ ดังนั้นการจัดขนาดภาพ
จึงช่วยเน้นการแสดงออกของตัวละครในฉากนี้เป็นพิเศษ เป็นต้น

ภาพ: รูปแบบเน้นการแสดงออกขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์เพื่อนที่ระลึก
ที่มา: ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนที่ระลึก ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

- รูปแบบเน้นโครงสร้าง เป็นการจัดองค์ประกอบโดยใช้โครงสร้างเรื่องราวของภาพยนตร์มากาหนดทิศ
ทางการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ของภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น เรื่องฉลาดเกมส์โกง โครงสร้างของเรื่องเป็นแนว
อาชญากรรม (Crime) จึงมีการใช้กล้องมุมเอียง (Oblique angle/Dutch angle) ซึ่งเป็นมุมกล้องที่ถ่ายทาโดยไม่
ยึดติดกับเส้นขอบฟ้า เอียงไปทางใดทางหนึ่ง ใช้เพื่อบ่งบอกถึงภาวะของตัวละครที่ไม่ปกติ ทั้งตอนวางแผนการโกง
ข้อสอบ STIC และตอนที่กาลังโกงข้อสอบในต่างประเทศ จึงเป็นการเล่าเรื่องที่ใช้สถานการณ์ในการสร้างขึ้นมา
เพื่อควบคุมทั้งการกากับภาพ และการกาหนดตาแหน่งการแสดงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง ทาให้ผู้ชมตึง
เครียดไปกับสถานการณ์ลุ้นระทึกอย่างได้ผล เป็นต้น
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ภาพ: การใช้กล้องมุมเอียง (Oblique Angle/Dutch Angle) ในภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกง
ที่มา: ภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกง ในรูปแบบดีวีดี (DVD)

- รูปแบบการละคร เป็นการจัดองค์ประกอบรวมโดยเน้นภาพยนตร์ในแนวเหนือจริง ตัวอย่างเช่น เรื่อง
โฮมสเตย์ โครงสร้างของเรื่องเป็นแนวจินตนาการและระทึกขวัญ มีเรื่องของวิญญาณเร่ร่อนซึ่งมีผู้ดูแลที่รูปกาย
ภายนอกเป็นเด็กชั้นประถมฯ ถูกเปลี่ยนร่างมาเป็นผู้คุมซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะแปลงบุคลิกให้กลายเป็นใครก็
ได้ ภาพยนตร์จึงใช้ Computer graphic techniques และ Visual effects เข้ามาเป็นส่วนสาคัญในการเล่าเรื่อง
ทั้งฉากที่มินยืนคุยกับผู้คุมนอกตึก เมืองกลับหัว นาฬิกาทรายย้อนกลับ เม็ดยาลอยได้ รถยนต์ตีลังกา ฝกตกขึ้นฟ้า
และฝนที่ตกนั้นอยู่คนละทิศกับที่ตัวละครยืน ซึ่งภาพยนตร์สามารถแสดงศักยภาพทางด้านเทคนิคภาพยนตร์เข้ามา
ประกอบการสร้างฉาก และกาหนดแสงให้ภาพยนตร์ จนทาให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนาน น่าติดตาม และลุ้นระทึกเป็นต้น

ภาพ: Computer graphic techniques และ Visual effects ในภาพยนตร์เรื่องโฮมสเตย์
ที่มา: ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ (2561)

อภิปรายผลการวิจัย
องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่าฉากภาพยนตร์ใช้สถานที่จริง และอุปกรณ์ประกอบ
ฉากที่สอดคล้องกับเรื่องราวภาพยนตร์ โดยเฉพาะเรื่องเพื่อน..ที่ระลึก มีการเล่าเรื่องย้อนอดีตในปี พ.ศ. 2540
เหตุการณ์วิกฤตต้มยากุ้ง โดยมีตึกร้างระฟ้าสาธรยูนีคเป็นฉากภาพยนตร์ที่ใช้สถานที่จริง มีการใช้อุปกรณ์ประกอบ
ฉากเป็นรูปสติ๊กเกอร์ เครื่องเพจเจอร์ และเครื่องเล่นเทปแบบพกพา ซึ่ง อุปกรณ์เหล่านี้สอดคล้อง และสร้าง
ความสาคัญกับเรื่องราวได้เป็นอย่างดี
ในอีกมุมหนึ่ง เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ (2560) อธิบายว่าการออกแบบงานสร้าง (Production Design)
ของภาพยนตร์เรื่องเพื่อน..ที่ระลึก จงใจเล่นกับพื้นที่ของตึกร้าง ซึ่งทั้งแคบ ชื้นแฉะ เต็มไปด้วยแสงเงาและเหลี่ยม
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มุมอันซับซ้อน ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงกลายเป็นความระลึกขวัญที่ทั้งบีบคั้นและกดดันผู้ชม โดยไม่จาเป็นต้องให้ผี
ออกมาหลอนหลอนแบบชัดเจน แม้ภาพยนตร์จะโดดเด่นอย่างมากในแง่ของการออกแบบงานสร้าง แต่ผู้กากับ
ภาพยนตร์รวมถึงทีมเขียนบทกลับไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตึกสาทรยูนีคได้อย่างเต็มที่ นั่นคือตัวตึกที่รกร้างถูก
ใช้เป็นประโยชน์เพียงแค่สถานที่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ถูกเน้นย้าในเชิงสัญลักษณ์ คือ ผีที่คอยตาม
หลอกหลอน หรือถูกใช้ให้เป็นเหมือนหนึ่งในตัวละครสาคัญที่มีบทบาทต่อการเดินเรื่องของภาพยนตร์
นอกเหนือจากองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ที่เป็นส่วนสาคัญ บทภาพยนตร์ก็มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ซึ่ง วิระชัย ตั้งสกุล (2554) อธิบายว่าบทภาพยนตร์จั ดเป็น เหมื อนพิมพ์ เขี ยวสาคัญ ในการตั้ง ต้น ของการผลิ ต
ภาพยนตร์ ซึ่งผู้อานวยการสร้าง ผู้กากับภาพยนตร์ และทีมงานทุกคนจะต้องยึดถือ เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทา
ให้เป็นเรื่องราว ด้วยการวิเคราะห์และตีความด้วยการแปลงตัวหนังสือให้เป็นภาพและเสียง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ปรึกษาหารือกันเพื่อให้เรื่องราวที่เขียนขึ้นมานั้นสามารถนาไปผลิตเป็นภาพยนตร์ได้อย่างน่า สนใจและชวนติดตาม
ด้วยการใช้องค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ เพื่อให้กลายเป็นภาพดึง ดูดผู้ชมรู้สึกตามจินตนาการของผู้ผลิต
ภาพยนตร์ ดังเช่นภาพยนตร์ในแนวเหนือจริง เรื่องโฮมสเตย์ ที่เล่าเรื่องจินตนาการ (Fantasy) และระทึกขวัญ
(Thriller)
รูปแบบขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบร่วมสมัย อีก
ทั้ง ยัง ผสมผสานรูปแบบเน้นการแสดงออกของตัวละคร และรูปแบบเน้นโครงสร้างเรื่องราวของภาพยนตร์ ซึ่ง
ภาพยนตร์ เ รื่ อ งฉลาดเกมส์ โ กงเป็ น ภาพยนตร์ ที่ ป รากฏทั้ ง 3 รู ป แบบ โดยเฉพาะรู ป แบบเน้ น โครงสร้ า ง
(Constructive mise-en-scene) มีการจัดองค์ประกอบภาพอย่างประณีตและคานึงถึงศิลปะทางภาพยนตร์ ด้วย
การใช้ขนาดภาพระยะใกล้ กล้องมุมเอียงอย่างบ่อยครั้งในการสื่อความหมาย ทั้งในฉากวางแผนการโกงข้อสอบ
และขณะก าลั ง ท าข้ อ สอบ ซึ่ ง เป็ น การเล่ า เรื่ อ งที่ ใ ช้ ส ถานการณ์ ใ นการสร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ท าให้ ผู้ ช มรู้ สึ ก ไปกั บ
สถานการณ์ลุ้นระทึก และส่งผลทางอารมณ์ของภาพยนตร์อย่างได้ผล
ในอีกมุมหนึ่ง ชญานิน เตียงพิทยากร (2560) อธิบายว่าภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกง นาเสนอศักยภาพ
ด้านเทคนิคภาพยนตร์ชัดเจนและน่าชื่นชม แต่หากได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว พลัง และความหนักแน่นของ
ภาพยนตร์ที่ตกค้างอยู่ในใจจะลดน้อยถอยลงมามาก เพราะเทคนิคดังกล่าวทาให้มองเห็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลัง
มหกรรมโกงข้อสอบทั้งในระดับโรงเรียนและระดับข้ามชาติ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ภาพยนตร์ไ ทยซึ่ง แสดง
ศักยภาพทางด้านเทคนิคภาพยนตร์ได้อย่างเต็มที่ สนุกสนาน น่าติดตาม และมีค วามน่าสนใจกลับไม่สามารถก้าว
ผ่านรายละเอียดความสมจริงนี้ไปได้ ทั้งที่มีความเป็นไปได้มากมาย
ดั ง นั้ น สุ ร ศั ก ดิ์ บุ ญ อาจ (2561) เสนอว่ า ภาพยนตร์ ไ ม่ ไ ด้ มี ไ ว้ ส าหรั บ ทุ ก คน (A film is not for all)
ภาพยนตร์บางเรื่องที่ดีมีคุณค่าทางศิลปะสาหรับผู้ชมกลุ่มหนึ่ง แต่ผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่งอาจเห็นแตกต่างไป จึงควร
พิจารณาหาสิ่งที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ทั้งการให้ข้อคิดและคุณค่าทางการศึกษา เพราะหากพิจารณาถึง
ประเด็นความประณีตของการจัดองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พบในงานวิจัย ทาให้เห็นว่าบริษัท
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จีดีเอช ได้ตระหนักในความหมาย และให้ความสาคัญกับภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ จนทาให้ผู้ชมคล้อยตามความ
สมจริง เข้าถึงเนื้อหาและสนุกสนานไปกับภาพยนตร์ ดังเช่น David Bordwell และ Thompson Kristen. (1993)
กล่าวว่าพลังขององค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ (The power of mise-en-scene) นอกจากจะตอบสนอง
จินตนาการของผู้ผลิตภาพยนตร์แล้ว หากเข้าใจหลักการเรื่องของภาพก็สามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มี คุณ ค่า
ทางศิลปะได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาถึงเทคนิคภาพยนตร์ด้านการตัดต่อภาพ (Editing) งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงเทคนิค
ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบรวมในฉากภาพยนตร์ แต่ยังขาดการศึกษาเรื่องการตัดต่อภาพ ซึ่งเป็นการ
ประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ที่มีความสาคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการร้อยเรียงภาพที่บันทึกไว้
เพื่อให้เป็นเรื่องราวเหตุการณ์เดียวกันตามบทภาพยนตร์ ดังนั้นจึงควรทาการศึกษาถึงเทคนิคภาพยนตร์ด้านการตัด
ต่อภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกุญแจสาคัญที่ไขเข้าไปสู่เรื่องเล่าในภาพยนตร์
การศึกษาถึงการวิเคราะห์ผู้รับสาร (Receivers analysis) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ
ศึกษาเทคนิคภาพยนตร์ในภาพยนตร์ไทยของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า งานวิจัยในอนาคตอาจนามาต่อยอดด้านการ
วิเคราะห์ผู้รับสาร โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ของผู้รั บสารในงานวิจัย เชิง ปริม าณ หรือ
การศึกษาเรื่องความสาเร็จด้านรายได้ของภาพยนตร์ไทยโดยบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยนั้นมีปัจจัยอะไรที่ส่ง ต่อ
ความสาเร็จ เพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ในเชิงการสื่อสารการตลาด (Marketing communication) และเป็น
ความสาคัญต่อธุรกิจภาพยนตร์
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การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม
ภูวัช สุริยวงศ์1 และ ตระหนักจิต ยุตยรรยง2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้และการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม ” ใน
ครั้ง นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริ ม าณ (Quantitative research) อาศัยวิธีการวิจัย เชิง สารวจ (Survey research) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัด สินใจซื้อ เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลัก ในการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 250 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) การแสดงตารางแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) สาหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ (Criteria) ในการแปลความหมาย (Interpretation) ผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (มัชณิมเลขคณิต หรือ Arithmetic mean)
ผลการวิจัยมีดังนี้
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิม มีระดับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล
̅ = 3.10, S.D. = 0.77) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับปานกลาง (X
การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม มากที่สุด ร้อยละ
85.60 ด้วยจานวนเงินระหว่าง 501 – 1,000 บาทต่อครั้ง จะยี่ห้อเดิมเป็นประจา คิดเป็นร้อยละ 58.40 และ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللลักษณะการซื้อซ้า คิดเป็นร้อยละ 4.00
̅ = 3.43, S.D. = 1.08) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللโดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
̅
ระดับระดับความคิดเห็นในกระบวนการ ขั้นตอนระหว่างการตัดสินใจ มากที่สุด โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
= 3.77, S.D. = 0.98)
ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับระดับความคิดเห็น ในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮา
ลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม ในขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮา
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̅ = 3.96,
ลาล ( )حاللของยี่ห้อที่ซื้อและซื้อยี่ห้อเดิมในครั้ งต่อๆ ไป มากที่สุด โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
S.D. = 1.14)
คาสาคัญ: การรับรู้การสื่อสารการตลาด การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องหมายฮาลาล ( )حاللสตรีมุสลิม

ABSTRACT
The research aims to studying “the perception and purchasing decisions halal cosmetics
( )حاللof Muslim women consumer” Quantitative research based on survey research. To study
the perception, communication, marketing and purchasing decisions on halal cosmetics ( ) حال ل
by using the questionnaire for collecting data from the sample of 250 people, Descriptive statistics
were analyzed by frequency distribution, Percentage, Mean and Standard Deviation ( S. D. ) for
Criteria Interpretation, (Arithmetic means)
Research Methodology:
Muslim women consumers’ awareness about the marketing of Halal cosmetics ( ) حال ل
̅ = 3. 10, S. D. 0. 77) Transit media was the
among Muslim women. The average was medium (X
highest awareness. Consumers have decided to buy Halal Cosmetics (  ) حال لfor their own use.
With a purchase of 2-3 pieces per brand, 1-2 times a month. 85.60% spending amount between
501- 1,000 baht per time on a regular basis. 58. 40% and made the decision to purchase Halal
cosmetics ()حالل
The result found that the consumer had decision by quality and purchased on a regular
̅ =3.96, S.D.=1.14) Students’ perception of UTCC’s messages was the only marketing
basis average (X
communication factor that positively influenced the university’s reputation at a moderately high
level. Nonetheless, students’ exposure to UTCC’s media was not significantly influential to
reputation.
บทนา
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ปัจจุบันธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง (Cosmetics business) ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม และเป็นที่
สนใจของบรรดาผู้ประกอบการ (เส้นทางเศรษฐีออนไลน์: 2561) เป็นที่ทราบกันดีว่าด้านตลาดความงามของไทย มี
การเติบโตจากปี 2560 ที่ผ่านมาร้อยละ 3.8 มีมูลค่าตลาดรวมถึง 57,000 ล้านบาท เป็นตลาดที่น่าสนใจและมี
ศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามที่ขับเคลื่อนการเติบโตให้กับตลาดมากที่สุด คือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหน้า ทั้งในกลุ่ม Face Care และ Make up สามารถแบ่ง สัดส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาด
รวมไปถึงการเติบโตของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดย (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Face Care) เติบโตร้อยละ 5
(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพ (Make Up) เติบโตร้อยละ 8.70 (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์ (Body Care) เติบโตร้อย
ละ 5 และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผมและศีรษะ (Hair Care) เติบโตร้อยละ 0.80 (พีพี แบรนด์บุฟเฟ่, 2561: ย่อหน้าที่ 2)
จะเห็นได้ว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางมีอัตราการเจริญเติบโตย่างต่อเนื่อง ทั้งข้อมูลภาพรวมตลาดความ
งาม การรู้ แ ละเข้ า ใจถึ งพฤติก รรมและความต้ องการ ตลอดจนแนวโน้ มตลาดของกลุ่ ม เป้ า หมาย และตลาด
เป้าหมาย
ด้าน สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เผย 7 ธุรกิจเทรนด์เครื่องสาอางในปี 2019 ประกอบด้วย (1) เครื่องสาอางออแกนิก (2) นวัตกรรมเทคโนโลยี
ความงาม นวัตกรรมและเทคโนโลยี (3) สมุนไพรไทย ไอโอที สมาร์ท บิวตี้ (4) Internet of Things ตอบโจทย์ทุก
เฉดสีผิว (6) Anti-pollution และ (7) กลิ่นหอมสร้างแรงบันดาลใจ ในความหลากหลายของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางแล้ว ยังมีความหลากหลายในวิธีการใช้คุณภาพ และราคาก็แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ผู้ประกอบการ
จึง จาเป็นที่จะต้องหากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ไ ด้ มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด ดัง จะเห็นได้ว่าตลาดธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับผู้หญิง ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางสาหรับผู้ชาย ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับเพศที่สาม เครื่องสาอางออแกนิก เครื่องสาอางสมุนไพร
ไทย หรือแม้กระทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของผู้บริโภคสตรีมุ สลิม หรือสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม จนทาให้
ผู้ประกอบการต่างสร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึง
การใส่ใจในวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการนามาเป็น่สวนผสมในเครื่องสาอางอีกด้วย (เอสเอ็มอี ไทยแลนด์ คลับ. 2561:
ย่อหน้าที่ 5)
เมื่อพิจารณาประชากรชาวมุสลิมในประเทศไทยมีมากกว่า 7.4 ล้านคน ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ของประเทศ
ไทยอาศัยอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้สุดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ชาวไทยมุสลิม
เพียงร้อยละ 18 เท่านั้นที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัด ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่กระจายไปทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานครและตลอดพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ สาหรับชาวมุสลิมแล้วถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคตลาดการค้า
ขนาดใหญ่และมีกาลังซื้อปริ มาณมหาศาลมาก ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของชาวมุสลิมกลุ่มนี้ จะให้
ความสาคัญ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา บริโภคได้อย่างปลอดภัยและต้องปราศจากการปนเปื้อนสิ่ง ต้องห้าม
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เพราะวัตถุดิบที่ใช้ผสมเครื่องสาอางส่วนใหญ่มาจากไขมันสัตว์ ดังนั้นชาวมุสลิมจึงให้ความสาคัญ เป็นอย่างมาก
สาหรับเครื่องสาอางกับมาตรฐานฮาลาล ( )حاللคือ การผลิตการให้บริการหรือการจาหน่ายใดๆ ที่ไ ม่ขัดต่อ
บัญ ญัติของศาสนา ซึ่งฮาลาลจะเน้นเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอน ทั้ง วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต และ
สถานที่ผลิต รวมทั้งขั้นตอนการผลิตและการขนส่ง ที่ต้อ งถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามทุกประการ
โดยการออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฮาลาล
( )حاللจึง เป็นกุญแจสาคัญที่ทาให้ผู้ ประกอบการธุรกิ จสุ ขภาพและความงามที่ก าลัง เติ บโตในประเทศไทย
สามารถขยายฐานลูกค้า เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี ตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นกระแสหนึ่ง ใน
การตลาดแห่งเอเชียที่ได้รับความนิยม และติดอันอับ 5 ใน 8 ของกระแสการตลาดแห่งเอเชียที่น่าจับตามอง
ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสาคัญของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันในตลาดโลก มีผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมอยู่
ประมาณ 2,000 ล้านคน ในประเทศไทยมีขนาดจานวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือมุสลิมเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีประชากรชาวไทยมุสลิมในปี 2557 จากจานวนประชากรอายุ
13 ปีขึ้นไป จาแนกตามศาสนา เพศ และภูมิภาค ทั่วราชอาณาจักรจานวน 2,389,751 คน แบ่ง เป็น เพศชาย
1,195,530 คน เพศหญิง 1,194,226 คน (สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ด้วยการสื่อสารทางการตลาด
ทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ในข้อมูล ได้ทาความรู้จักและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง อาทิ ตราสินค้า คุณภาพ ราคา ส่วนประสมทางการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย หรือแม้แต่
เครื่องหมายฮาลาล ( )حاللที่ประชากรมุสลิมได้ให้ความสาคัญ เพราะเป็นการรับรองในกระบวนการผลิตว่าไม่ขัด
ต่อหลักศาสนาอิสลาม การนาแนวคิดในการนาการสื่อสารการตลาดมาใช้เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบเห็นตราสิน ค้า บ่อ ยครั้ง และเกิดความคุ้น เคยกั บ ตราสิน ค้ า ซึ่ง
ความคุ้นเคยจะนาไปสู่ความชอบ และความชอบจะนาไปสู่ความไว้วางใจ และความไว้วางใจจะนาไปสู่การตัดสินใจ
ซื้อในที่สุด ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถเห็นตราสินค้าจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร
หนังสือพิมพ์ หรือได้รับการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด เมื่อมีการสื่อสารตราสินค้าบ่อยๆ จะนาไปสู่ความ
ต่อเนื่องของการสื่อสารการตลาด ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในทุกขั้นตอน (เสรี วงษ์มณฑา, 2547: 75-76) จึง
เป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การรับรู้และการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภค
สตรีมุสลิม”

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้สารวจแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับมุสลิมและศาสนาอิสลาม เชค ริฎอ อะหมัด สมะดี
มีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาล ( )حاللว่า ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนประกอบของสุกร จะเปลี่ยน
สภาพส่วนประกอบนั้นจนกลายเป็นวัตถุอีกสภาพหนึ่ง ถ้าตรวจสอบส่วนประกอบอย่างแน่ชัด ว่ามีส่วนประกอบ
จากสุกรก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าหากไม่ทราบหรือไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน สามารถใช้ได้ถ้ามีความจาเป็น
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสาร รัจรี นพเกตุ (2540) ซึ่งกล่าวไว้
ว่า การรับรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพลังมากระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึกกระบวนการการที่อวัยวะรับความรู้สึกแล้ว
ประมวลตีความข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และเกิดการแปลความหมายการรับรู้จึงจะเกิดขึ้น
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์
ทีปะปาล (2553) ได้อธิบายไว้ว่า สื่อโฆษณาเคลื่อนที่เป็นสื่อโฆษณาที่จั ดทาขึ้นเพื่อโฆษณาสินค้า เป็นคุณลักษณะ
สาคัญของสื่อนอกอาคารสถานที่โฆษณาต่างๆ ที่กลุ่มผู้บริโภคสตรีมุสลิมพบเห็นเมื่อออกจากบ้านและสัญจรไปมา
ในสถานที่ต่างๆ สื่อโฆษณาดังกล่าว ให้ความถี่สูง ผู้คนที่ผ่านเส้นทางไปมาเป็นประจา ไป – กลับ จะมีโอกาสอ่าน
โฆษณาหลายเที่ยว จึงทาให้เกิดการรับรู้และจดจาโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยา
4.
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคและกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ Kerin (2552)
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในขั้นตอนการพิจารณาทางเลือก (ระหว่างการตัดสินใจ) เป็นการประเมินคุณค่า
เมื่อผ่านขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะ (1) กาหนดมาตรฐาน หรือจุดที่ต้องพิจารณาการซื้อ (2) การ
จัดเตรียมข้อมูลของตราผลิตภัณฑ์ที่อาจผ่านมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ (3) การกาหนดคุณค่าที่ได้รับ หรือการให้
คะแนนในแต่ละมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
5.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มยุรา วงษ์สันต์ (อาอิชะห์ มุนีร) (2546) วิถีของสตรีมุสลิม ผู้บริโภคเพศหญิง
ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีภาพลักษณ์มักปรากฏส่วนใหญ่ คือ แต่งตัวมิดชิด บ้างก็ปิดหน้าปิดตา หรือสตรีคลุม
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ศีรษะด้วยฮิญาบ ( )حجابหรือผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม ซึ่งศาสนาอิสลามระบุให้ผู้หญิงสวมผ้าคลุมศีรษะ
เพื่อเป็นการปกปิดร่างกายให้มิดชิด ดังนั้นข้อคนพบดัง กล่าวอาจจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต และการใช้ชีวิตตาม
หลักการศาสนาอิสลามเป็นคาสั่งของพระเจ้า ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นการสารวม ไม่ให้ทากิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม สังคม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งการคลุมผ้าของสตรีมุสลิมนั้นเป็นบทบัญญัติหนึ่งของศาสนา ซึ่งคาว่า
ฮิญาบ แปลว่า ปิดกั้น

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้ อเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม” โดยมุ่งศึกษาเฉพาะผู้บริโภคสตรีมุสลิม หรือประชากรเพศหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมี
ภาพลักษณ์ คือ คลุมศีรษะด้วยฮิญาบ ( )حجابแต่งตัวมิดชิด หรือปิดหน้า อายุระหว่าง 20-55 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้
หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللในชีวิตประจาวัน จานวน 250 คน ในช่วงเดือนตุลาคม 2561

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดจะได้รับจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ก ารวิจัย จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร
การตลาดเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللสามารถนาไปประยุกต์ใ ช้ได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาการสื่อสารการตลาดให้ได้เต็มประสิทธิภาพ การประเมินผลการสื่อสารการตลาดเพื่อ
ปรับปรุง และนาไปใช้วางแผนการสื่อสารการตลาดเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللรวมไปถึงพฤติกรรมของสตรี
มุสลิมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ()حالل

วิธีดาเนินการ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สตรีมุสลิม มีลักษณะภายนอก คลุมผมด้วยฮิญาบ ( )حجابแต่งตัวมิดชิด หรือปิดหน้า อายุ
ระหว่าง 20-55 ปี และเป็นผู้ที่รับรู้ข่าวสารและซื้อใช้ หรือเคยซื้อใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ทางผู้ศึกษาได้กาหนด
ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลา กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนด
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ขนาดกุล่มตัวอย่างจังหวัดละ 50 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่งอาศัยทั้งหลักความน่าจะเป็นและไม่ใช้หลัก
ความน่าจะเป็น ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จานวน 250 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามพื้นที่ แบบกาหนด
โควตา สุ่มแบบเจาะจง และแบบบังเอิญเพื่อเก็บข้อมูล
ศึกษานาแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริงการทดสอบ
เครื่องมือ ดาเนินการโดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับบุคคลที่มีลักษณะเหมือนประชากรของ
การศึกษานี้จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยนามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร Coefficient alpha
ของ Cranach แล้ ว จึ ง น าข้ อ ผิ ด พลาดต่ า งๆ มาแก้ ไ ขในการเก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง ส าหรั บ ผลจากการทดสอบใช้
แบบสอบถามจานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น จึงใช้สูตรของ Cronbach เพื่อคานวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ความเชื่อมั่นของ
ชุดคาถามวัดตัวแปร ค่า  = .80 ขึ้นไป แสดงว่าชุดคาถามวัดตัวแปรมีความเชื่อมั่นในระดับดีมาก ค่าความ
เชื่อมั่นการรับรู้การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม อยู่ในระดับดี
มาก ( = .88) และ ค่าความเชื่อมั่นการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภค
สตรีมุสลิม ( = .94)

ผลการศึกษาพบว่า
1. ลักษณะทางพฤติกรรมศาสตร์และเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิมจานวน
250 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.80 มีระดับการศึกษาในปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 72.80 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.40 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.80
2. การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิม มี ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของ
̅ = 3.10, S.D. = 1.19) โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับปานกลาง (X
สื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม มากที่สุด คือ การโฆษณาผ่าน
̅ = 3.79, S.D. = 1.13)
สื่อเคลื่อนที่ เช่น โฆษณาข้างรถโดยสารประจาทาง โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
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ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ตั วอย่า งผู้ บ ริโ ภคสตรีมุ ส ลิ มส่ วนใหญ่มี การรับ ชมโฆษณาผ่ านสื่ อ เว็ บ ไซต์ออนไลน์
(Website online) คิดเป็นร้อยละ 62.00 รับชมโฆษณาผ่านสื่อชนิดต่างๆ 1 – 2 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ
48.80 จะเลือกชมประเภทโฆษณาพร้อมข่าวสารความรู้ คิดเป็นร้อยละ 50 รับชมสื่อในระหว่างช่วงเวลา 18.01 22.30 น. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.80 และกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคสตรี มุ ส ลิ ม มี ก ารรั บ รู้ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดผลิ ต ภั ณฑ์
เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللด้วยการรับชมโฆษณาผ่านช่องทางผ่านช่องทาง เว็บไซต์ออนไลน์ (Website online)
คิดเป็นร้อยละ 79.20 เป็นส่วนใหญ่
3. การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคสตรีมุสลิมส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการซื้อใช้เองมากกว่าซื้อให้ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 98.00 มีการซื้อใน
แต่ละครั้งจานวน 2 – 3 ชิ้นต่อยี่ห้อ คิดเป็นร้อยละ 51.20 ด้วยการซื้อจานวน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ
85.00 ด้วยจานวนเงินระหว่าง 501 – 1,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.20 มีการเลือกเครื่องสาอางฮาลาล
( )حاللด้วยการซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจา คิดเป็นร้อยละ 58.40 และผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللโดยการซื้อซ้า คิดเป็นร้อยละ 96.00
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุ ส ลิม
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิมส่วนใหญ่มีระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮา
̅ = 3.43, S.D. = 1.08) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
̅ = 3.77, S.D. =
ระดับการตัดสินใจในขั้นตอนระหว่างการตัดสินใจ มากที่สุด โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
̅ = 3.60, S.D. = 1.14) ขั้นตอน
0.98) รองลงมาคือ ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
̅ = 3.26, S.D. = 1.10) และกลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจในขั้นตอนระหว่างการ
ก่อนการตัดสินใจซื้อ (X
̅ = 3.11, S.D. = 1.10) ตามลาดับ
ตัดสินใจน้อยที่สุด โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับปานกลาง (X
ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮา
ลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม ในขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮา
̅ = 3.96,
ลาล ( )حاللของยี่ห้อที่ซื้อและซื้อยี่ห้อเดิมในครั้งต่อๆ ไป มากที่สุด โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
S.D. = 1.14) รองลงมา คือ ในขั้นตอน ระหว่างการตัดสินใจซื้อ โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอางที่ มี
เครื่องหมายฮาลาล ( )حاللเพราะกลัวว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางทั่วไปจะฮารอม จากนะยิสของ
̅ = 3.94, S.D. = 1.06) และกลุ่มตัวอย่ างมี ระดั บ การตั ด สิน ใจใน
ส่วนผสม โดยเฉลี่ย จั ดอยู่ใ นระดับ มาก (X
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللเพราะพนักงานขาย ณ จุดจาหน่าย แนะนาให้ซื้อ น้อยที่สุด โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับ
̅ = 1.88, S.D. = 1.27) ตามลาดับ
น้อย (X
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การอภิปรายผล
การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคสตรีมุสลิม มีระดับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللโดย
̅ = 3.10, S.D. = 0.77) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
เฉลี่ยจัดอยู่ในระดับปานกลาง (X
ฮาลาล ผ่านการสื่อสารการตลาดในครั้งนี้พบว่ามีค่าเฉลี่ยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางฮาลาลอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีความสนใจ การสื่อสารการตลาด
ของข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล สอดคล้องกับแนวคิด สาโรช โสภีรักษ์ (2548) ได้กล่าวว่าการรับ รู้จะ
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้ สามารถอธิบายได้ดังนี้ทฤษฎีการรับรู้เ กิด
เนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกว่าเครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิดคือ ตา หู
จมูก ลิ้น และผิวหนัง เพราะการรับรู้เป็นหนทางที่นาไปสู่การแปลความหมายที่เข้าใจกันได้ซึ่งหมายถึงการรับรู้เป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ถ้าไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้การรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้
เกิดความคิดรวบยอดทัศนคติของมนุษย์อันเป็นส่วนสาคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอน
จึงจาเป็นจะต้องให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องมากที่สุด
เมื่อพิจารณาค่ า เฉลี่ ยการรั บรู้ก ารสื่อ สารทางการตลาดผลิ ตภั ณฑ์ เ ครื่องส าอางฮาลาล ( )حاللของ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม มากที่สุด คือ การโฆษณาผ่านสื่อเคลื่อนที่ เช่น โฆษณาข้างรถโดยสารประจาทาง โดยเฉลี่ยจัด
̅ = 3.79, S.D. = 1.13) สาเหตุเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาครั้งนี้ อาจเป็นผู้ที่เคย
อยู่ในระดับมาก (X
ได้รับข้อมูลจากการมองเห็นป้ายโฆษณาข้างรถโดยสารมาแล้วจึงเกิดการรับรู้มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
รัจรี นพเกตุ (2540) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การรับรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพลังมากระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึกกระบวนการ
การที่อวัยวะรับความรู้สึกแล้วประมวลตีความข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และเกิดการแปลความหมายการรับรู้
จึงจะเกิดขึ้น ขัดกับข้อค้นพบของ อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ (2556) พบว่ากลุ่มผู้บริโภคเครื่องสาอาง การรับรู้การตลาด
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสื่อ เฟสบุ๊ค (Facebook) ส่วนมากเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการการ
ติดต่อกับเพื่อนฝูง และสอดคล้องกับ ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553) ได้อธิบายไว้ว่า สื่อโฆษณา
เคลื่อนที่ (Transit หรือ Transport advertising) เป็นสื่อโฆษณาที่จัดทาขึ้นเพื่อโฆษณาสินค้า เป็นคุณลักษณะ
สาคัญ ของสื่อนอกอาคารสถานที่ (Out of home media characteristics) โฆษณาต่างๆ ที่กลุ่มผู้บริโภคสตรี
มุ ส ลิ ม พบเห็ น เมื่ อ ออกจากบ้ า นและสั ญ จรไปมาในสถานที่ ต่ า งๆ สื่ อ โฆษณาดั ง กล่ า ว ให้ ค วามถี่ สู ง ( High
frequency) ผู้คนที่ผ่านเส้นทางไปมาเป็นประจา ไป – กลับ จะมีโอกาสอ่านโฆษณาหลายเที่ยว จึงทาให้เกิดการ
รับรู้และจดจาโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللได้อย่างแม่นยา ทั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
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สตรีมุสลิมมีระดับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللจากการเข้าร่วมสัมมนา
̅ = 3.62, S.D. = 1.23) นั้น เป็นเพราะ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللโดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางต้องอาศัยการสาธิตการท างานของสินค้า (Demonstration center) ซึ่ง สอดคล้องกับ
อรชร มณีสงฆ์ และคณะ (2548) ที่ว่าบทบาทการสื่อ สารการตลาด มีจุดมุ่ง หมายเพื่อจะสามารถเข้ าถึ ง กลุ่ ม
ผู้บริโภคเพื่อสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการแจ้ง ข้อมูลข่าวสาร (To inform) การชักจูง (To
persuade) การเตือนความจา (To remind) ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللจะขายได้ก็ต่อเมื่อมีการสาธิต
การทางานของสินค้า ดังนั้นจึงจาเป็นต้องจัดงานสัมมนาเพราะการสาธิตการทางานของสิ นค้า ทาให้กลุ่มเป้าหมาย
ที่ชมการสาธิตเกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากได้อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความ
เข้าใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคเชื่อมั่นในตราสินค้าอีกด้วย
สาหรับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผู้บริโภครับรู้ น้อยนั้นอาจสืบเนื่องมาจากการ
ช่องทางดังกล่าว ไม่ได้เป็นช่องทางที่ผู้บริโภครับรู้ผ่านการใช้อวัยวะสัมผัส จึงไม่เกิดปฏิกิริยาในการรับรู้ สอดคล้อง
กับ สุขา จันทน์เอม (2544) ได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้เกิดจากการที่บุคคลจะรับรู้ผ่านการใช้อวัยวะสัมผัส (Sense
organ) ที่มีอยู่ ได้แก่ จมูกผิวหนังแล้วเกิดปฏิกิริยาภายหลังจากการที่บุคคลเข้าติดต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าที่อยู่
รอบๆ ตัวเช่นบุคคล สัตว์ สิ่งของและปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เป็นกระบวนกับสิ่งเร้าทั้งสิ้นโดยเกิดการรับรู้
แล้วจะต้องมีการตีความหมายจากการรับสัมผัสหรือต้ องมีการใส่ความหมายให้กับสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในการรับ
สัมผัสต่างๆ ผ่านสิ่งเร้านั้นด้วย
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อ งสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคสตรีมุสลิมมีระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللโดย
̅ = 3.43, S.D. = 1.08) โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับระดับความคิดเห็น ในกระบวนการ
เฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
̅ = 3.77, S.D. = 0.98) สอดคล้องกับ
ขั้นตอนระหว่างการตัดสินใจ มากที่สุด โดยเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับมาก (X
Kerin (2552) ของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ในขั้นตอนการพิจารณาทางเลือก (ระหว่างการตัดสินใจ) เป็น
การประเมินคุณค่า เมื่อผ่านขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคจะ (1) กาหนดมาตรฐาน หรือจุดที่ต้อ ง
พิจารณาการซื้อ (2) การจัดเตรียมข้อมูลของตราผลิตภัณฑ์ที่อาจผ่านมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ (3) การกาหนด
คุณค่าที่ได้รับ หรือการให้คะแนนในแต่ละมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน ในบางกรณี ผู้บริโภคอาจมีข้อมูลไม่เพียง
พอที่จะเลือก เพราะข้อมูลที่ได้ยังไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เรียกว่า มาตรฐานในการ
ประเมินของผู้บริโภคให้ชัดเจน เพื่อจะนาเสนอคุณค่าที่ดีที่สุดในสายตาของผู้บริโภค
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผู้บริโภคสตรีมุสลิมกับ ระดับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللในขั้นตอนพฤติกรรมหลัง การซื้อ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮาลาล
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( )حاللของยี่ห้อที่ซื้อและซื้อยี่ห้อเดิมในครั้งต่อๆ ไป นั้น สอดคล้องกับ Kerin (2552) ในกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ คุณค่าในการใช้ง าน หลัง จากการซื้อผลิ ตภั ณฑ์ ผู้บริโภคทาการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งประสบการณ์ที่เกิดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริโภครับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ ความพึง พอใจและไม่พึงพอใจของผู้บริโภคส่ง ผลต่อ
พฤติกรรมการสื่อสาร และการซื้อซ้า ผู้บริโภคที่พึงพอใจจะบอกต่อประสบการณ์การนี้ไปยังบุคคลอื่นอีก 3 คน
และผู้ที่พึงพอใจมีแนวโน้มจะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นจากผู้ขายคนเดิม หรือร้านค้าเดิมมากกว่า เป็นการเชื่อใจ ด้านกลุ่ม
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม ให้ความสาคัญกับหลักเกณฑ์ทางศาสนา สอดคล้องกับข้อค้นพบ นิรัชรา ลิลละฮ์ และ ปัทมา
สุพรรณกุล (2561) วิถีชีวิต แนวทางของการดาเนินชีวิต หลักการรับบริโภคผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นฮาลาล ซึ่งหมายถึง
อาหารหรือสิ่งที่อนุมัติตามหลักบัญญัติอิสลาม อีกทั้งยี่ห้อที่ซื้อและซื้อยี่ห้อเดิมในครั้ง ต่อๆ ไป เป็นเพราะความ
คุ้นเคยและไว้ใจสถานประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสาอางมีแนวปฏิบัติสาหรับสถานประกอบการที่
ขอรับรองฮาลาล ซึ่งทางโรงงานผู้ ผลิตจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถดาเนินการผลิตสินค้ าที่มี
ความสะอาดปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม สอดคล้องกับข้อค้นพบ กัสมีรัตน์ มะสูสี (2557) ปัจจัย
ความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาลคุณภาพอาหารตราสินค้าและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคชาวมุสลิม
ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา รวมไปถึงวัตถุดิบ หลักในการผลิต ตลอดจนเครื่องปรุง
อื่นๆ ที่ไม่แปดเปื้อนกับสิ่งต้องห้ามนั้น ผู้บริโภคชาวมุสลิม ตระหนักรู้ถึงในบทบาทหน้าที่ของฮาลาล แม้ว่าบนบรรจุ
ภัณฑ์อาหารจะไม่มีตราเครื่องหมายฮาลาล มีความรู้ เกี่ยวกับอาหารฮาลาลมากพอ แต่มีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ที่บรรจภุ่ณฑ์ที่ไม่มีตราฮาลาล สอดคล้องกับ ฮิมรอน มะลูลิม (2536) ซึ่งเป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไป
สามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยสนิทใจ จะสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮา
ลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสาคัญ “เครื่องหมายฮาลาล” เป็นวิถีที่
ชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามหลักศาสนา อีกด้วย
เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตุ ได้ ว่า ผู้ บ ริ โ ภคสตรี มุ ส ลิ ม มี ระดั บ การตั ด สิ นใจในกระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภัณฑ์
เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللน้อยที่สุด ณ จุดจาหน่าย ด้วยพนักงานขาย แนะนาให้ซื้อ นั้นอาจเป็นเพราะ
ลักษณะการจัดศูนย์สาธิตการทางานของสินค้า เสรี วงษ์มณฑา (2547) สินค้าบางอย่างจะขายได้ก็ต่อเมื่อมีการ
สาธิตการทางานของสินค้าแบบสถานการณ์จาลอง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องตั้งศูนย์สาธิตการทางานของสินค้าไว้ที่ใดที่
หนึ่ ง ศู น ย์ ส าธิ ต การท างานของสิ น ค้ า ท าให้ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ช มการสาธิ ต เกิด ความเข้ า ใจและเกิ ด การเรียนรู้
เนื่องจากได้อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง บางครั้งพนักงานขายอาจจะให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้าด้วยตนเอง
รวมไปถึง การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) นั้น ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม สตรี มุ ส ลิ ม
เพราะ มีข้อจากัดของการขาย ด้วยการโน้มน้าวใจ และการตรวจติดตามผล ของนักขาย ณ จุดจาหน่าย ด้วย
พนักงานขาย ในอีกแง่มุมหนึ่ง จากข้อข้นพบว่า ผู้บริโภคสตรีมุสลิม ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางฮ าลาล
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( )حاللณ จุดจาหน่าย ด้วยพนักงานขาย น้อยที่สุด นั้น สอดคล้องกับ มยุรา วงษ์สันต์ (อาอิชะห์ มุนีร) (2546) ที่
กล่าวไว้ว่า วิถีของสตรีมุสลิม ผู้บริโภคเพศหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีภาพลักษณ์มักปรากฏส่วนใหญ่ คือ
แต่งตัวมิดชิด บ้างก็ปิดหน้าปิดตา หรือสตรีคลุมศีรษะด้วยฮิญาบ ( )حجابหรือผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม ซึ่ง
ศาสนาอิสลามระบุให้ผู้หญิงสวมผ้าคลุมศีรษะเพื่อเป็นการปกปิดร่างกายให้มิดชิด ดังนั้ นข้อคนพบดังกล่าวอาจจะ
เป็นเรื่องของวิถีชีวิต และการใช้ชีวิตตามหลัก การศาสนาอิ สลามเป็นค าสั่ง ของพระเจ้า ต้องปฏิบัติตามอย่ า ง
เคร่งครัด เป็นการสารวม ไม่ให้ทากิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม สังคม หรือเศรษฐกิจ ซึ่งการคลุมผ้าของสตรีมุสลิม
นั้นเป็นบทบัญญัติหนึ่งของศาสนา ซึ่งคาว่า ฮิญาบ แปลว่า ปิดกั้น นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ ขอเสนอแนะทั่วไปต่อแบรนด์ องค์กรและนักสื่อสารการตลาด
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของ
ผู้บริโภคสตรีมุสลิม ” สามารถนามาประกอบการรายงานและสื่อสารการตลาดในโอกาสต่อไปได้โดย (1) การ
วางแผนให้อยู่ในโทรทัศน์เป็นสื่อหลักและใช้กลยุทธ์ด้านการลดราคาในจุดวางจาหน่ายมาเป็นจุดขาย (2) จากข้อ
ค้นพบว่าเนื้อหาสื่อส่วนใหญ่ผู้บริโภคยังไม่สามารถจดจาและรับรู้ได้ดังนั้นจึงควรมีการวางสื่อที่เน้นเนื้อหาของสื่อ
มากกว่านี้ (3) ปัจจัยด้านด้านช่องทางการจัดจาหน่ายทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อและเกิดการรับรู้จึงควรมีการวางกล
ยุทธ์ในด้านราตาและช่องทางการจัดจาหน่ายให้มากขึ้น (4) สามารถนาผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลผ่านการสื่อสาร
การตลาดมาเป็นจุดขายหรือตั้งสโลแกนให้กับองค์กรได้ (5) มุมมองของผู้ศึกษามีความเห็นว่าการโฆษณาผ่านสื่อ
วิทยุซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถครอบคลุมได้อย่างกว้างขวางและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางฮา
ลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม ” ซึ่งเป็นการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการศึกษาใน
รูปแบบการวิจัยเชิง อาศัยวิธีการวิจัยเชิงสารวจ ซึ่งใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ในการทา
วิจัยครั้งต่อไปควรทาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสั มภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นและ
สามารถนาไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคได้
2. สาหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาในด้านการรับรู้ การรับรู้สื่อและเนื้อหาสาระของสื่อ รวมไปถึง
การศึกษาทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในการเลือกใช้เครื่องสาอางฮาลาล ( )حاللของผู้บริโภคสตรีมุสลิม
อย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมาย
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3. ควรศึกษาการวัดผลการสื่อสารการตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อให้ทราบกลยุทธ์การสื่อ สาร
การตลาดที่นามาใช้กับกลุ่มเป้าหมายว่าส่งผลต่อการรับรู้ มากน้อยเพียงใดการใช้สื่อหรือกิจกรรมใดบ้างที่ดึง ดูด
ความสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการสื่อสารของผู้ฝึกสอนต่ อ
นักกีฬาฟันดาบเพื่อ ผลัก ดันไปสู่ เป้ า หมาย โดยผู้วิจัยทาการคัด เลือกกลุ่ ม ตัวอย่ างด้วยวิ ธีก ารสุ่ม แบบเจาะจง
(Purposive sampling) และสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจากผลการแข่งขันตั้งแต่
รอบ 64 คนสุดท้าย และมีคะแนนสูงในรอบแบ่ง สายการแข่ง ขันโดยมีผู้ ฝึก สอนคอยสื่อ สารตลอดการแข่ ง ขั น
จานวน 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประสบความสาเร็จ และ กลุ่มไม่ประสบความสาเร็จ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์การสื่อสารแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษาในช่วงเวลาการแข่งขันรายการ Asian Fencing Championships ประเภท ฟอล์ยบุคคลหญิง ตามกรอบทฤษฎีวัจนภาษาและอวัจนภาษา พบว่า จากผู้ฝึกสอนทั้งหมด 10 คน
ที่มาจากหลายหลายประเทศล้วนแต่มีบุคลิกการสื่อสารไม่เหมือนกัน แต่การใช้วัจนภาษาส่วนใหญ่เหมือนกัน
ข้อค้นพบอันดับแรกคือการใช้น้าเสียงที่รัวเร็วในการสื่อสารไปยัง นักกีฬาเพื่อกระตุ้นความมุ่ง มั่น ไปสู่
ความสาเร็จ รองลงมาจะใช้น้าเสียงขึ้นลงเป็นจังหวะเพื่ออธิบายให้นักกีฬาเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วน้าไปใช้ประโยชน์
ในการแข่งขัน ทั้งสองลักษณะนี้จะใช้ผสมกันกันในระหว่างการแข่งขันแล้วแต่สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า และสุดท้าย
ที่ผู้ฝึกสอนจะไม่นิยมใช้กันคือการใช้น้าเสียงที่ดัง เพราะเปรียบเสมือนการกระแทกเสียงใส่นักกีฬาทาให้เกิดความ
กดดันในตัวนักกีฬา ทาให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมชาติ
ในส่วนการใช้อวัจนภาษาที่ผู้ฝึกสอนถ่ายทอดไปยังนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทั้งหมดจะใช้สายตาในการวิเคราะห์
พิจารณานักกีฬาและคู่ต่อสู้ เพื่อแก้ไขการเล่นบางจังหวะของนักกีฬา ตามมาด้วยการใช้กริยาท่าทางการเคลื่อนไหว
ทางมือและทั้งหมดร่างกาย เพื่อประกอบการใช้วัจนภาษาให้นักกีฬาเข้าใจและเห็นภาพที่ผู้ฝึกสอนคอยแก้ไขปัญหา
ให้นักกีฬาให้นาไปใช้ และเมื่อจบการแข่งขันผู้ฝึกสอนจะมีการเดินไปจับมือเป็นมารยาทของแต่ละประเทศ เมื่อจับ
มือกับกรรมการและผู้ฝึกสอนฝั่งตรงข้ามเสร็จไม่ว่านักกีฬาจะประสบความสาเร็จหรือไม่ก็ตาม ผู้ฝึกสอนจะเข้ามา
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จับมือนักกีฬาและให้กาลัง ใจกับนักกีฬาเสมอ ดังนั้นการที่นักกีฬาประสบความสาเร็จได้ใช้วัจนภาษาและอวัจน
ภาษาของผู้ ฝึ ก สอนมีค วามส าคั ญต่ อจิ ต ใจของนัก กีฬ าเป็ นอย่ า งมาก แต่ ใ นทางด้ า นร่ า งกายจะไม่ มี ผ ลอันใด
เนื่องจากจะเป็นประสบการณ์ของนักกีฬาและการฝึกซ้อมของนักกีฬาเท่านั้น ผู้ฝึกสอนไม่มีส่วนช่วยให้ร่างกายของ
นักกีฬาแข็งแรงในระหว่างการแข่งขันได้
คาสาคัญ: ผู้ฝึกสอน วัจนภาษา อวัจนภาษา เป้าหมาย การสื่อสารกีฬา

ABSTRACT
This research aimed to investigate the effect of the communication coach to fencing
athlete for push forward to target. The researcher selected by mean of the accidental sampling
method. The sample group was composed of 6 4 final scored and hi scored round. By coach
communication Throughout the competition of 10 person. Divided two groups i.e. success group
and unsuccessful group. By use communication verbal language model and Nonverbal language
analysis in games Asian Fencing Championships.
The result indicated from theory coach 1 0 persons from many countries not same
personality. But use verbal language is same. First use fast speaker communication to athlete for
motivate to successful. Second use high and low tones speaker for explain athlete and use in
game. Both methods to mixed in game according to the situation. And last coach popular not
use high tone. Because emotional impact and pressure to athlete. The competition is not natural.
All the coach will use their eyes to analyze the athlete and the opponent to fix some
rhythm of the athlete. followed by the use of gestures, hand movements and the whole body.
For Let the athlete understand is coach fix the problem athlete use.
And at the end of game coach Shake hands coach each country. Coach shake hands and
encourage athlete always.
In Conclusion, successful athletes use communication acquisition language model and
Nonverbal language of coach. Coach are important to the mind athlete. But no effect to physical
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because athlete to train only. Coaching does not contribute to the strength of the athlete's body
during the competition.
KEYWORDS: COACHING VERBAL LANGUAGE NON-VERBAL LANGUAGE TARGET SPORT
COMMUNICATION
บทนา
ในปัจจุบันการสื่อสารมีความสาคัญอย่างมากกับมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมที่
ต้องการรับสารและส่งสารไปในช่องทางต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือสื่อสารเพื่อให้เข้าใจตรงความกันและ
กัน ซึ่งในภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันมีความหลากหลายที่จะให้อีกฝ่ายรับรู้และเข้าใจ เช่น สัญลักษณ์ หรือคาพูด
แทนเพื่อสื่อสารออกไป เป็นเสมือนเงาของกันและกันแล้วการสื่อสารยังถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเปลี่ยน
แปลงสัง คมทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรมอีกด้วย ทาให้ ประชาชนได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที
จาเป็นต่อการดารงชีวิตมีความรู้ ความเข้าใจถึงความจาเป็นของการพัฒนา จึงถือได้ว่าการสื่อสารเป็นปัจจัย ทที่
สาคัญงต่อการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น (รัตติกาล สิทธิพันธุ์ ,2552) ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจสารก็
สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ส่งสารได้ทันที ผู้ส่งสารก็สามารถปรับปรุงแก้ไขสารที่ส่งออกไปให้เข้า
กับความต้องการและความเข้าใจของผู้รับสารได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน (นุจรินทร์ อัครเมฆโสภณ, 2552)
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ มี ก ารพั ฒ นาและมี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นสื่ อ สารมวลชนมากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคคลที่ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งกีฬาเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคคลในชาติ ประกอบกับปัจจุบันนี้วงการกีฬาเป็นที่นิยมและมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง
ทาให้บุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนทางด้านกีฬ าเป็นที่ต้องการมากขึ้นจึงมีความ จาเป็นที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนทางการกีฬาเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาวงการวิชาการ การสื่อสารมีการ
นามาใช้ในการแข่งขันกีฬาซึ่งมีการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนที่สื่อสารไปยังนักกีฬาโดยเนื้อหาที่สื่อสารออกไปคือ
วิธีการซ้อมการฝึกฝนต่าง ๆ เป็นเหมือนผู้ให้ความรู้ด้านกีฬาประเภทนั้น ๆ เพื่อให้นักกีฬาเข้าใจและทาตามในสิ่งที่
ผู้ฝึกสารต้องการ ซึ่งบางครั้งถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดในการย้าเตือนนักกีฬา ส่วนด้านนักกีฬาอาจจะมีการตอบ
รับกลับไปยังผู้ฝึกสอนโดยแสดงเป็นอวัจนภาษาที่เข้าใจตรงกัน ส่งผลไปยังในการแข่งขันให้นักกีฬาไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ในกรณีศึกษาของกีฬาฟันดาบสากลเกิดขึ้นประมาณสมัยยุคกลางศตวรรษที่ 5 ถึง 15 ดาบถูกใช้เป็นอาวุธ
ในเชิงรุกสาหรับการรบในระยะประชิดตัว หลังจากพ้นวิถีอาวุธปืน พัฒนาการของดาบนั้นดาเนินการโดยต่อเนื่องมี
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ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งเอเชียและยุโรป พัฒนามาเป็นกีฬาดาบสากลในศตวรรษที่ 19 ต่อมากีฬาฟันดาบเข้ามาใน
ประเทศไทยในปี 2478 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นกีฬาที่แปลกและใหม่สาหรับคนไทย จนกระทั่ง
ในปีพ.ศ. 2508 กีฬาฟันดาบเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีประชาชนทั่วไปทดลองศึกษาและเล่นกีฬานี้ จึงเกิดเป็น
สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยในปี 2513 หลังจากนั้นกีฬาฟันดาบเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วและเป็นที่แพร่หลาย
มากในเมืองหลวง องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบันจึงได้มีการเริ่มต้น
ให้การสนับสนุนด้า นต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่ง ผลให้เหล่าบรรดาเยาวชนเริ่มมีความสนใจในกีฬาฟันดาบ
หลังจากมีการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยและทางสมาคมฯ ก็ได้มีการนากิจกรรมเกี่ยวกับการฟัน
ดาบเข้าไปนาเสนอในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของทหารทาให้กีฬาฟันดาบค่อยๆ พัฒนาและได้รับความ
นิยมมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นการสื่อสารของผู้ฝึกสอนไปยังนักกีฬาจึงมีความสาคัญ เนื่องจากผู้ฝึกสอนจะพัฒนาตัวนักกี ฬาให้
ประสบความสาเร็จสู่ความเป็นเลิศ ทาให้มีชื่อเสียงผู้คนจึงหันมาสนใจเล่นกีฬาฟันดาบสากล และเป็นที่นิยมพัฒนา
ในกีฬาชนิดนี้ต่อไปในอนาคต
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้
ทราบถึงวิธีการสื่อสารของผู้ฝึกสอนส่งไปยังนักกีฬานักกีฬาในช่วงระหว่างการแข่งขันและทาให้นักกีฬาประสบ
ความสาเร็จ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการสื่อสารของผู้ฝึกสอนต่อนักกีฬาฟันดาบเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย
คาถามงานวิจัย
1. ลักษณะการสื่อสารของผู้ฝึกสอนต่อนักกีฬาฟันดาบเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย เป็นอย่างไร

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีวัจนภาษาและอวัจนภาษา (Verbal - non Verbal Communication )
มนุษย์ทุกคนใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ทุกคนย่อมสื่อสารกันเพื่อให้เข้าใจ
ความหมายของกันและกัน หรือบางครั้งมนุษย์สื่อสารกันโดยใช้สัญลักษณ์ในการตีความโดยที่มีประสบการณ์ต่อ
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สัญลักษณ์นั้นก่อน มิฉะนั้นการใช้สัญลักษณ์หรื อท่าทางก็จะสื่อความหมายกันไม่ได้ เกณฑ์ในการพิจารณาภาษา
การสื่อสารของมนุษย์มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม จึงมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมี 2 ประเภท
1. การสื่อสารเชิงวัจนภาษา (Varbal Communication) คือ การที่ผู้ติดต่อสื่อสารส่งข้อความไปยังผู้รับ สาร
โดยใช้ภาษาพูดหรือเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยคาเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบและ
สุภาพในการสื่อสารกันสามารถเข้าใจได้ ซึ่งผู้รับสารสามารถเข้าใจในประโยคที่ติดต่อสื่อสารจึงจดจาคาพูด และ
ตีความตอบกลับไปยังผู้ติดต่อแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1.1 ภาษาพู ด ภาษาพู ด เป็ น ภาษาที่ ม นุ ษ ย์ เ ปล่ ง เสี ย งออกมาเป็ น ถ้ อ ยค าเพื่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น นั ก
ภาษาศาสตร์ถือว่าภาษาพูดเป็นภาษาที่แท้จริง ของมนุษย์ จะมีการพูดติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งในเรื่อง
ส่วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรัก ความเข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน
สังคมมนุษย์ได้มากมาย
1.2 ภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้อักษรเป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการสื่อสาร ภาษาเขียนเป็น
สัญลักษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้บันทึกภาษาพูด เป็นตัวแทนของภาษา
พูดในโอกาสต่าง ๆมาเป็นเวลาช้านาน
2. การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) คือ การติดต่อสื่อสารโดยที่ใช้สัญ ลัก ษณ์
หรือท่าทางในการสื่อสารจะไม่ออกมาเป็นคาพูด แต่จะแสดงออกโดยกิริยาท่าทางต่าง ๆ เช่นภาษามือ สายตา
กิริยาท่าทางต่าง ๆ
2.1 การแสดงออกทางดวงตา เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารที่สื่อความหมายหรือถ่ายทอดข้อความ
บางอย่างให้แก่ผู้ส่งสาร ถ้าผู้ส่งสารยิ้มแย้มแจ่มใส ย่อมสื่อความหมายว่า ผู้ส่งสารพอใจในการสื่อสารนั้น นัยน์ตา
ของผู้ส่งสารทั้งแววตาและสายตา ที่ส่งไปยังผู้ส่งสารแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความแปลกใจ ความ
สนใจ แต่ถ้ามีสีหน้าบึ้งตึงผู้รับสารอาจรับสารไปในทางตรงข้าม แม้ถ้อยคาที่ใช้จะเป็นคาพูดที่ นอบน้อมก็ตาม การ
แสดงออกทางใบหน้าเป็นการแสดงเจตนาในการสื่อสารได้หลายอย่าง เช่น เจตนาที่จะให้เป็นเรื่องจริงจัง ทีเล่นที
จริง ขอร้อง หรือข่มขู่ เป็นต้น
2.2 ท่ายืน ท่านั่ง และการทรงตัว ในขณะที่ผู้ส่งสารแสดงออกทางท่ายืน ท่านั่ง และการทรงตัวของผู้ส่ง
สารที่ไม่สมควรต่อการสื่อสารมีผลต่อการรับสารมาก เช่น นั่งไขว่ห้าง ยืนล้วงกระเป๋ากางเกง ขณะสนทนากับบุคคล
ที่อาวุโสกว่า ผู้รับสารจะสื่อความหมายว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ แต่ถ้าผู้ สื่อสารนั่งหรือยืนโดยมือประสานกัน โดยวางฝ่า
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มือข้างหนึ่งซ้อนบนหลังมืออีกข้างหนึ่งโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ส่งสารมีเจตนาเคารพต่อ
ผู้รับสาร เป็นต้น
2.3 การแต่งกาย เวลาที่จะไปเจรจาต่อรองกับใครในทุกโอกาสและสถานที่ ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับ
บรรยากาศโดยรอบตัว และควรรู้จักถึงผู้ที่เราจะไปสนทนาด้วย มิฉะนั้นผู้ส่งสารก็จะโดนมองว่าแต่งกายไม่สมควร
กับงานนั้น ๆ ถ้าไปเจรจาเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะโดนพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเป็นได้
2.4 การเคลื่อนไหว ในขณะที่พูด ผู้พูดย่อมเคลื่อนไหวบ้างเป็นธรรมดา ทั้งนี้ต้องให้พอเหมาะแก่เนื้อหา
ของสารและเจตนาในการส่งสาร จึงจะช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ดี
2.5 การใช้มือและแขน จะช่วยเน้นความหมายของสารที่ส่งออกไป ให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น
จะบอกความสาคัญของสิ่งที่กาลังพูดอยู่ โดยการผายมือหรือชี้มือไปจะช่วยบอกทิศทางต่าง ๆในความหมายนั้น
2.6 การใช้น้าเสียง การใช้คาพูดที่เปล่งออกด้วยน้าเสียงต่างกัน จะสื่อความหมายต่าง ๆ กันไปได้ ขึ้น
อยู่กับสถานการณ์วาระในการพูด กาลเทศะที่พูดกับบุคคลต่าง ๆ เช่น การทาน้าเสียงที่นุ่มนวลในการคุยกับผู้ใหญ่
การตอบข้อโต้แย้งโดยใช้น้าเสียงที่ เหมาะสมกับช่วงเวลาอายุของแต่ละบุคคล และถือเป็นมารยาทในสังคมด้วย
(อวัจนภาษา ภาษาที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคาในการติดต่อสื่อสาร สืบค้นจาก http://www.thaieditorial.com,เปิดเมื่อ
28 มีนาคม 2561)
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เรื่อง “การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับลูกทีมนักกีฬา เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย”
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) โดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation
observation) จากการศึกษาของผู้ฝึกสอนแต่ละประเทศ ในการแข่งขันรายการ Asian Fencing Championships
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
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วัจนะภาษา (verbal communication)
ผู้
ฝึกสอน

การพูดด้วย การพูดด้วย การพูดน้าเสียง
น้าเสียงขึ้นลง น้าเสียงดัง
ที่รวั เร็ว
✓

อวัจนะภาษา (nonverbal communication)
สายตา
(เนตรภาษา)

กิริยาท่าทาง
(อาการภาษา)

การสัมผัส
(สัมผัสภาษา)

จริงจัง,เคร่งขรึม,
วิเคราะห์,สีหน้า
เคร่งเครียด

ปรบมือ,การ
เคลื่อนไหวมือ,นั่ง
กอดอก

จับมือนักกีฬา
,จับมือ
กรรมการ,จับ
มือโค้ชอีกฝ่าย

ประเทศ
ญี่ปุน

✓

ประเทศ
จีน

✓

จริงจัง,วิเคราะห์,สี
หน้าเรียบเฉย

ปรบมือ,นั่งมือ
ประสานกันที่เข่า,
การเคลื่อนไหวมือ

จับมือ
กรรมการ,
จับมือโค้ชอีก
ฝ่าย,จับมือ
นักกีฬา

ประเทศ
เกาหลี

✓

วิเคราะห์,สีหน้าอมยิ้ม
นิดๆ

ปรบมือ,นั่งกอดอด,
การเคลื่อนไหวมือ
,พยักหน้า

จับมือนักกีฬา
,จับมือ
กรรมการ,จับ
มือโค้ชอีกฝ่าย

ประเทศ
ไต้หวัน
(ไทเป)

✓

✓

จริงจัง,วิเคราะห์,สี
หน้าเรียบเฉย

นั่งโน้มตัวมือพาด
เข่า,เคลื่อนไหวมือ

ตบไหล่
นักกีฬา

ประเทศ
อิหร่าน

✓

✓

จริงจัง,วิเคราะห์สีหน้า ยืนมือจับคาง,
จับมือนักกีฬา
เรียบเฉย,
เคลือ่ นไหวมือ, ปรบ
มือ,เท้าเอว

ประชากรในงานวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ฝึกสอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาฟันดาบของแต่ละ
ประเทศในการแข่งขันรายการ Asian Fencing Championships ประเภท ฟอล์ยบุคคลหญิง ในวันที่ 18 มิถุนายน
2561 ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ แบบตามสะดวก (Convenience
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Sampling) โดยคัดเลือกจากรอบ 64 คนสุดท้ายเป็นต้นไป และผลคะแนนที่สูงของรอบแบ่งสายโดยมีผู้ฝึกสอน
คอยสื่อสารตลอดการแข่งขัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บวิจัยคือ ตารางเก็บข้อมูลวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา เพื่อนามาเป็นแบบวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อลดอคติในงานวิจัยฉบับนี้ที่อาจเกิดจากตัวผู้วิจัยและเปิดมุมมอง
การวิเคราะห์วัจนภาษาและอวัจนภาษาของผู้ฝึกสอนระหว่างนักกีฬา ผู้วิจัยได้จัดให้มีผู้ร่วมลง รหัส (Co coder) ที่
มีความสนใจและเรื่องเดียวกันคือ นางสาว กันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ที่ประสบความสาเร็จ ได้มีแนวทางในการสื่อสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงระหว่างนั้น เมื่อนักกีฬามีคะแนนนาหรือคะแนนตาม ผู้ฝึกสอนจะต้องเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ตรงหน้า วิเคราะห์พิจารณานักกีฬาและคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา โดยมีองค์ประกอบการสื่อสารวัจ
นภาษาและอวันจภาษาดังนี้
ตารางแสดงการสื่อสารของผู้ประสบความสาเร็จ
สื่อสารโดยวัจนภาษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารโดยใช้วัจนภาษา ส่งไปยังนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบที่ทาให้
นักกีฬาประสบความสาเร็จ พบว่า การใช้น้าเสียงขึ้นลงเป็นจังหวะโดยที่ผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่จะตะโกนเข้าไปในสนาม
เน้นการสร้างพลังให้นักกีฬามีความฮึกเหิม ถัดมาผู้ฝึกสอนจะใช้น้าเสียงที่รัวเร็วประกอบกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า
นักกีฬาไม่ควรเล่นในรูปแบบเดิม โดยส่วนใหญ่การใช้น้าเสียงแบบนี้จะอยู่ในระยะการแข่งขันในช่วงสุดท้าย เป็น
การกระตุ้นให้นักกีฬาตื่นตัว ถึงแม้ในจังหวะที่นักกีฬาเป็นฝ่ายคะแนนตาม ผู้ฝึกสอนจะรีบใช้น้าเสียงนี้ให้นักกีฬาทา
คะแนนได้หรือเทียบเท่ากับคู่แข่ง และอันดับสุดท้ายผู้ฝึกสอนจะไม่ค่อยนิยมใช้น้าเสียงนี้มากเท่าไร คือการใช้
น้าเสียงดัง เพราะเป็นการทาให้นักกีฬากดดันตัวเองมากเกินไปจึงเล่นไม่ค่อยออก จะเห็นได้ว่ามีแค่ ผู้ฝึกสอนของ
ประเทศญี่ปุ่นเพียงคนเดียวที่ใช้น้าเสียงเช่นนี้ เพราะความคาดหวังของผู้ฝึกสอนที่อยากให้นักกีฬาชนะนักกีฬาของ
ประเทศญี่ปุ่นมากไป แต่พอถึงช่วงท้ายเกมผู้ฝึกสอนจึงเปลี่ยนน้าเสียงมาเป็นน้าเสียงที่รัวเร็วกระตุ้นนักกีฬาอย่าง
เดิม
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านักกีฬาที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่มากจากสื่อสารทางวัจนภาษาที่เหมาะสมของผู้
ฝึกสอนที่ถ่ายทอดไปยังนักกีฬาจึงมีความเข้าใจและยินดีที่รับฟังการสอนของผู้ฝึกสอน
สื่อสารโดยอวัจนภาษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารโดยใช้อวัจนภาษา ส่งไปยังนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันแต่ ละรอบที่ทา
ให้นักกีฬาประสบความสาเร็จ จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท พบว่า การสื่อสารทางสายตา หรือ เนตรภาษา ผู้ฝึกสอน
ทุกคนจะส่งสายตาวิเคราะห์การเล่นของนักกีฬาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก จึงหันไปวิเคราะห์วิธีการเล่นของฝั่งตรง
ข้าม และมีสายตาที่จริงจังไม่มีการหันไปทางอื่น พร้อมกับมีสายตาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้นักกีฬาอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งการแสดงออกทางสายตาจึงมาพร้อมกับการบ่งบอกทางสีหน้าของผู้ฝึกสอน โดยส่วนใหญ่ผู้ฝึกสอนจะมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันไปตามนิสัยของตนเอง แต่ 2 ใน3 ของการเก็บข้อมูล มากที่สุดจะมีสีหน้าที่เรียบเฉยไม่แสดงอาการ
โมโหใส่นักกีฬา แต่จะมองการเล่นในระยะเวลาที่แข็งขัน แสดงออกทางสายตามากกว่า ต่อมาผู้ฝึกสอนอีก 2 คนจะ
มีอาการที่แตกต่างออกไป โดยทางผู้ฝึกสอนของเกาหลีจะมีสีหน้าที่อมยิ้มนิดๆ ประเมินการเล่นของนักกีฬา ซึ่งเมื่อ
นักกีฬาหันมาจะทาให้มีกาลังใจยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารของผู้ฝึกสอนที่ไม่มีท่าทีที่หงุดหงิดเมื่อนักกีฬาทาพลาดใน
บางครั้ง และคนสุดท้ายที่ทาให้นักกีฬาอาจจะกดดันเล็กน้อย ซึ่งผู้ฝึกสอนจะมีสีหน้าที่เคร่งเครียดในการวิเคราะห์
ประกอบกับสายตาที่จริงจัง เพื่อส่งไปยังนักกีฬาให้รับรู้
การสื่อสารทางกิริยาท่าทาง หรือ อาการภาษา โดยส่วนใหญ่อันดับแรกที่โค้ชจะทาให้นักกีฬาคือปรบมือ
เป็นการให้กาลังใจนักกีฬาไม่ว่านักกีฬาจะอยู่ในช่วงที่คะแนนนาหรือคะแนนตาม จะไม่ยืนนิ่งให้กับนักกีฬา สิ่งที่
โค้ชจะทาต่อมาคือเคลื่อนไหวทางมือ เพื่อให้นักกีฬารับรู้ท่าทางการเล่นฟันดาบ โดยผ่านทางมือประกอบกับการ
พูดให้นักกีฬาเข้าใจและทาตาม อาจจะมีเวลาเล็กน้อยที่นักกีฬาหันมาแล้วผู้ฝึกสอนจะรู้โดยปริยายว่านักกีฬา
ต้องการคาแนะนา จึงใช้เวลาเพียงเล็กน้อยบอกท่าทางที่ควรทาก่อนกรรมการจะเรียกไปที่เส้นเริ่มต้น จากนั้นกิริยา
ท่าทางต่าง ๆ ที่ผู้ฝึกสอนแสดงออกมาจะเป็นบุคลิกของแต่ล ะคนออกไป ซึ่ง ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น การนั่ง
กอดอก นั่งมือประสานกันที่เข่า พยักหน้า นั่งโน้มตัวมือพาดเข่า ยืนมือจับคาง มือเท้าเอว เป็นต้น เพราะแต่ละคน
มีการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนกันออกมา ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการเล่นของนักกีฬาหรือการแพ้ชนะแต่อย่างใด
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วัจนะภาษา (verbal communication)
ผู้ฝึกสอน

การพูดด้วย
น้าเสียงขึ้นลง

ประเทศ
เกาหลี

อวัจนะภาษา (nonverbal communication)

การพูดด้วย
น้าเสียงดัง

การพูดน้าเสียง
ที่รัวเร็ว

สายตา
(เนตรภาษา)

✓

✓

จริงจัง,เคร่งขรึม
,เป็นมิตร

ปรบมือ,ยิ้ม
ประกอบการพูด,ยืน
กอดอก,พยักหน้า
ปรบมือ,ยิ้ม
ประกอบการพูด,นั่ง
โน้มตัวมือพาดเข่า,
เคลื่อนไหวมือ,
เคลื่อนไหวทั้งตัว,สี
หน้าผิดหวัง,สีหน้ายิ้ม
แย้ม
นั่งมือพาดเสากันที่นั่ง
,ยกนิ้วโป้ง

ประเทศ
ฮ่องกง

✓

✓

เป็นมิตร,
วิเคราะห์,จริงจัง
,สีหน้า
เคร่งเครียด

ประเทศ
ฟิลิปปินส์

✓

✓

เคร่งขรึม,
วิเคราะห์,จริงจัง
,สีหน้าขมวดคิ้ว
เล็กน้อย
เคร่งขรึม,
วิเคราะห์,จริงจัง
,หน้าบึ้งตึง

ประเทศ
อินเดีย

✓

✓

ประเทศ
สิงคโปร์

✓

✓

เคร่งขรึม,
วิเคราะห์,จริงจัง
,สีหน้าเรียบเฉย
ขมวดคิ้ว
เล็กน้อย

กิริยาท่าทาง
(อาการภาษา)

การสัมผัส
(สัมผัสภาษา)
แตะไหล่
นักกีฬา,จับมือ
กรรมการ,จับ
มือโค้ชอีกฝ่าย
สัมผัสศีรษะ
นักกีฬา,จับมือ
กรรมการ,จับ
มือโค้ชอีกฝ่าย

จับมือ
กรรมการ,จับ
มือโค้ชอีกฝ่าย

นัง่ มือเท้าเข่าข้างหนึ่ง, จับมือนักกีฬา
เคลื่อนไหวมือ,
เคลื่อนไหวทั้งตัว,พยัก
หัว,มือจับคางสี
ยืนมือกอดอด,
แตะไหล่
เคลื่อนไหวมือ,พยักหัว นักกีฬา
,ยักไหล่
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การสื่อสารทางการสัมผัส ในส่ วนนี้จะเป็นการให้กาลัง ใจโดยตรง มีผลต่อจิตใจของนักกีฬา และเป็น
มารยาททางการสื่อสารอย่างหนึ่ง ซึ่งในรอบท้าย ตั้งแต่รอบ 32 ถึง รอบ Final จะมีการจับมือในการจบการแข่งขัน
โดยที่ผู้ฝึกสอนแต่ละทีมที่ทาการแข่งขันกัน เมื่อจบการแข่งขันจะมีการเดินมาจับมือกรรมการและจับมื อผู้ฝึกสอน
ฝั่งตรงข้าม เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันต่อไป ส่วนทางด้านนักกีฬาเมื่อจบการแข่งขัน โค้ชส่วนใหญ่จะเข้ามาจับมือ
ยิ้มแย้มแสดงความยินดีกับนักกีฬาและจะพูดคุยเล็กน้อยก่อนจะให้นักกีฬาไปพักผ่อน แต่เมื่อผู้ฝึกสอนบางคนเห็น
นักกีฬาอยู่ในอาการเหนื่อยผู้ฝึกสอนจะเข้ามาตบไหล่ยิ้มแย้มให้นักกีฬา
ดังนั้นผู้ฝึกสอนที่ทาให้นักกีฬาประสบความสาเร็จได้ อันดับแรกคือการให้กาลังใจนักกีฬา ต่อมาคือการ
เคลื่อนไหว เพราะการเคลื่อนไหวของผู้ฝึกสอนทางกีฬาเป็นการสอนและบอกท่าทางไปในตัว ทาให้นักกีฬาทาตาม
และเข้าใจในวิธีการสอน ต่อมาสัมผัส เพราะการสัมผัสจะทาให้นักกีฬารู้สึกผ่อนคลายมีกาลังใจในการเล่นรอบ
ต่อไปมากขึ้น และสุดท้ายคือการใช้น้าเสียง จะทาให้นักกีฬามีแรงกระตุ้น ฮึกเหิม ในการแข่งขันในรอบนั้น ๆ ส่วน
ทางด้านนักกีฬาจะคอยทาตามคาสั่งของผู้ฝึกสอนโดยไม่มีท่าทางที่หงุดหงิดตอบกลับผู้ฝึกสอน
2. ผู้ที่ไม่ประสบความสาเร็จ ผู้ฝึกสอนมีแนวทางในการสื่อสารทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงระหว่างนั้น ส่วนใหญ่นักกีฬามีคะแนนตาม ผู้ฝึกสอนจะต้องเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ตรงหน้า วิเคราะห์พิจารณานักกีฬาและคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา โดยมีองค์ประกอบการสื่อสารวัจ
นภาษาและอวัจนภาษา ดังนี้
ตารางการแสดงการสื่อสารของผู้ไม่ประสบความสาเร็จ
สื่อสารโดยวัจนภาษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารโดยใช้วัจนภาษา ส่งไปยังนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบที่ทาให้
นักกีฬาประสบความสาเร็จ พบว่า ผู้ฝึ กสอนทั้งหมดที่ได้เก็บข้อมูลใช้น้าเสียงที่รัวเร็ว ในตอนกลางการแข่งขันไล่
จนเทียบเท่า ตลอดจนจบการแข่งขันในรอบนั้น ประกอบกับการใช้น้าเสียงขึ้นลงเป็นจังหวะในแต่ละสถานการณ์
ตอนนั้น และจะมีผู้ฝึกสอนเพียงคนเดียวที่ใช้น้าเสียงที่ดังกังวาลประกอบการพูดที่รัวเร็วสลั บกัน เพราะในช่วงตอน
นั้นเป็นคะแนนเท่ากัน จึงทาให้มีความกดดันนักกีฬาเล็กน้อย และเมื่อเจอสถานการณ์สู่สีกัน เมื่อได้คะแนนนักกีฬา
จะร้องกรี๊ดเพื่อปลดปล่อยความกดดันและเพื่อสร้างกาลังภายในให้มีความฮึกเหิมที่จะเอาชนะ เมื่อเจอความกดดัน
ของผู้ฝึกสอนก็ทาให้เล่นไม่ออกเข้าไปยิ่งนัก
สื่อสารโดยอวัจนภาษา
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารโดยใช้อวัจนภาษา ส่งไปยังนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบที่ทา
ให้นักกีฬาไม่ประสบความสาเร็จ จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท พบว่า
การสื่อสารทางสายตา หรือ เนตรภาษา ผู้ฝึกสอนทุกคนจะมีสายตาที่คอยพิจารณานั กกีฬาอย่างจริง จัง
และวิเคราะห์คู่ต่อสู้ที่อับดับสูงกว่า แต่ผู้ฝึกสอนก็ไม่ละทิ้งความพยายามที่ทาให้นักกีฬาของตนเองชนะในรอบ
แรกๆ ผู้ฝึกสอนจะรู้จักนักกีฬาในวงการฟันดาบ จึงทาให้รู้ได้ว่านักกีฬาคนไหนเล่นเป็นอย่างไร แต่ก็จะมีผู้ฝึกสอน
อยู่ 2 ใน 3 ที่มีสายตาจริงจัง วิเคราะห์ แต่ก็สายตาเป็นมิตรสีหน้าอมยิ้มในการเล่นของนักกีฬาและการตัดสินของ
กรรมการ นอกนั้นสีหน้าของผู้ฝึกสอนจะเรียบเฉยจริงจังกับนักกีฬา
การสื่อสารทางกริยาท่าทาง หรือ อาการภาษา เมื่อนักกีฬาเป็นรองคู่ต่อสู้ ผู้ฝึกสอนก็จะมีกริยาท่าทางที่
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะนิสัย ซึ่งจะปรบมือเพื่อเรียกสตินักกีฬา ยกนิ้วโป้งให้นักกีฬาเมื่อนักกีฬาได้คะแนน
แต่ผู้ฝึกสอนทุกคนจะทาเหมือนกันคือ การเคลื่อนไหวมือ เป็นท่าทางของฟันดาบให้นักกีฬารับรู้ทาตาม และกิริยา
ท่าทางของผู้ฝึกสอนในการประเมินตัวนักกีฬา จะมีท่านั่งที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น นั่งมือพาดเสากันที่นั่ง นั่ง
โน้มตัวมือพาดเข่า ซึ่งบางคนจะนั่งไม่ค่อยได้เพราะลุ้นคะแนนต่อคะแนน ในสถานการณ์นี้จะเป็นสถานการณ์ที่
นักกีฬาหมดกาลังใจง่าย หงุดหงิด ซึ่งผู้ฝึกสอนก็จะมีท่าทางที่ให้กาลังใจไม่เหมือนกัน
การสื่อสารทางการสัมผัส ในส่วนนี้จะเป็นการให้กาลัง ใจโดยตรง มีผลต่อจิตใจของนักกีฬา และเป็น
มารยาททางการสื่อสารอย่างหนึ่ง ซึ่งในรอบท้าย ตั้งแต่รอบ 32 ถึง รอบFinal จะมีการจับมือในการจบการแข่งขัน
โดยที่ผู้ฝึกสอนแต่ละทีมที่ทาการแข่งขันกัน เมื่อจบการแข่งขันจะมีการเดินมาจับมือกรรมการและจับมือผู้ฝึกสอน
ฝั่งตรงข้าม เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันต่อไป จะเหมือนกันกับผู้ฝึกสอนที่ทาให้นักกีฬาประสบความสาเร็จ เพราะ
ไม่ว่านักกีฬาจะแพ้ด้วยคะแนนเท่าไร ผู้ฝึกสอนจึง ยอมรับกับผลที่ไ ด้มาพร้อมกลับไปฝึกฝนนักกีฬาให้มี ค วาม
แข็งแกร่งขึ้นไป ในส่วนของนักกีฬาเมื่อพบว่าผลที่ออกมาจะแพ้ ผู้ ฝึกสอนทุกคนจะเข้ามาสัมผัสนักกีฬาที่แตกต่าง
กันออกไป บางคนจะสัมผัสที่ศีรษะนักกีฬา บางคนจะจับไหล่ และบางคนจะจับมือนักกีฬา แต่ผู้ฝึกสอนทุกคนจะ
ทาเหมือนกันคือการสอนและบอกในสิ่งที่นักกีฬาทาผิดพลาดในการเล่น ผู้ฝึกสอนจึงพร้อมที่จะพัฒนาความสามรถ
ของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการที่โค้ชถ่ายทอดการสื่อสารที่ทาให้นักกีฬากดดันตัวเองขึ้นไป ทาให้นักกีฬาไม่สามารถ
เล่นหรือคิดออกในคะแนนนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมของนักกีฬาด้วย เพราะผู้ฝึกสอนพร้อมที่
จะถ่ายทอดความรู้ ถ้านักกีฬาทาตามไม่ได้ก็ไม่เกิดผลที่ทาให้ประสบความสาเร็จ ฉะนั้นผู้ที่ไม่ประสบความสาเร็จ
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ส่วนใหญ่ผู้ฝึกสอนจะกระตุ้นมากกว่าที่จะกดดันนักกีฬา และพร้อมทาให้นักกีฬาฝึกฝนตนเองแล้วกลับมาเอาชนะผู้
ต่อสู้

อภิปรายผลการวิจัย
1..วัจนภาษาของผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอนทุกคนจะใช้วิธีการสื่อสารโดยผ่านทางคาพูดหรือ วัจนภาษา (verbal) เพื่อถ่ายทอดไปยังนักกีฬา
ให้รับรู้ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อการของผู้ฝึกสอนที่ถ่ายทอดความรู้ไปยังนักกีฬาแบบตัวต่อตัว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคลคล ของระวิรัฐ รุ่งโรจน์ , 2559 อธิบายไว้ว่า การสื่อสารของบุคคล
อย่างน้อย 2 คน ที่มีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน เป็นการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า เพื่อสื่อความหมายร่วมกันในส่วน
ที่ เป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก ในระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาได้เห็นท่าทาง ความคิดของผู้ฝึกสอน ทา
ให้นักกีฬาสามารถประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จ ก็ตาม และทาให้เห็นพฤติกรรมการตอบรับของ
นักกีฬาสามารถส่งพฤติกรรมตอบรับให้ผู้ฝึกสอนทันที ซึ่งสื่อสารกันอย่างรวดเร็วนาทีต่อนาทีเพราะการแข่งขันเริ่ม
ขึ้นกรรมการจะงดการสื่อสารชั่วคราวในขณะที่กรรมการกาลังสั่งเริ่ม
โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้วัจนภาษาของผู้ฝึกสอนจะใช้น้าเสียงที่รัวเร็วเหมือนกัน เพื่อให้นักกีฬารับรู้อย่าง
เข้าใจ และกระตุ้นให้นักกีฬาฮึกเหิมสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้กับนักกีฬาประสบความสาเร็จในการแข่งขัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร จันทศรี (2550, หน้า 10) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ มา
กระตุ้นหรือชักนา ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเอง
ต้องการ ไล่เรียงมาเป็นการใช้น้าเสียงแบบขึ้นลงแบบเป็นจังหวะ เนื่องจากเป็นการอธิบายอย่างช้า ๆ ให้นักกีฬา
เข้าใจอย่างแท้จริงและเกิดพฤติกรรมทาตามที่ผู้ ฝึกสอนได้ถ่ายทอดความรู้ออกมาให้นักกีฬา เป็นการโน้มน้าวใจ
นักกีฬาแสดงถึงความน่าเชื่อถือ
ผลยังสอดคล้องกับงานวิจัย (คัทลิป และ เซ็นเตอร์, 1978 อ้างถึงใน พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์, 2526) ในแง่
ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร หรือผู้ส่งสาร (Source credibility) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารมีน้าหนัก และ
ได้รับความสนใจจากผู้รับสารมายิ่งขึ้น โดยผู้ฝึกสอนใช้น้าเสียงนี้เมื่อนักกีฬาอยู่ในสถานการณ์ที่มีคะแนนนาหรือ
คะแนนเสมอคู่ต่อสู้ เพื่อที่จะอธิบายแนวทางในการเอาชนะได้ และสุดท้ายเป็นส่วนน้อยที่ผู้ฝึกสอนจะใช้น้าเสียงที่
ดัง สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ของผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นแนวทางที่ติดลบของการสื่อสารเพราะเมื่อนักกีฬารับรู้ถึงเสียงที่ส่ง
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มาถึง จะเป็นการกดดันนักกีฬาทาให้การเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่เป็นธรรมชาติ ความคิดถูกบีบให้เป็นไปตาม
คาพูดของผู้ฝึกสอนเกินไปและทาให้ผู้อื่นมองผู้ฝึกสอนในทางลบทาให้นักกีฬาเกร็งเล่นไม่เป็นธรรมชาติ ดังงานวิจัย
ของ บุญ วดี เพชรรัตน์ (2543, หน้า 200) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมที่ปลดปล่อยความโกรธ ความกลัว และภาวะ
หวาดหวั่น ไปยังบุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน จะกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรง ดังนั้นผู้ฝึกสอนส่วน
ใหญ่จะไม่ใช้น้าเสียงแบบนี้ แต่ด้วยสถานการณ์ที่เป็นรองคู่ต่อสู้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ฝึกสอนจะแสดงน้าเสียงนี้
ฉะนั้นผู้ฝึกสอนทางกีฬามีเทคนิคเฉพาะตนที่สื่อสารด้วยคาพูดที่ต่างกันออกไป แต่ก็ไม่ได้ใช้น้าเสียงเดียวที่
สื่อออกไปตลอดทั้งเกม จะมีการใช้น้าเสียงที่ผสมกันด้วยสถานการณ์ที่อยู่ตอนนั้น
2.อวัจนภาษาของผู้ฝึกสอน
ทางสายตา ผู้ฝึกสอนทุกคนจะส่งสายตาเพื่อพินิจพิจารณานักกีฬาอยู่เสมอและคอยช่วยแก้ปัญ หาให้
นักกีฬาเมื่อนักกีฬาเกิดปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่ให้พลาดการเล่นของนักกีฬาคะแนนต่อคะแนน ซึ่งความสาคัญของผู้
ฝึกสอนจะทาให้นักกีฬาการพัฒนาความสามารถ ทักษะและความเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดเพื่อทาให้นักกีฬาประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งสายตาก็แสดงออกพร้อมกับสีหน้าของผู้ฝึกสอนแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะสี
หน้านิ่งเรียบเฉยไม่มีสีหน้าหงุดหงิดส่งให้นักกีฬารับรู้ตลอดการแข่งขัน
ทางกิริยาท่าทาง ผู้ฝึกสอนจะคอยบอกท่าทางการแข่งอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเวลาที่อยู่ในสนาม นักกีฬา
จะไม่รู้ตัวการเล่นต่าง ๆ กับคู่แข่ง ดังนั้นผู้ฝึกสอนจะไม่ปล่อยให้นักกีฬาสมาธิหลุดจะบอกท่าทางเมื่อนักกีฬาหันมา
ตลอดให้เข้าใจและทาตามที่โค้ชคอยบอก ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัย ชาญวิทย์ ผลชีวิน (2533) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้
ฝึกสอนกีฬาเป็นบุคคลที่สาคัญในทางการกีฬา มีบทบาททางตรงและทางอ้อมในการสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬาไม่ว่า
จะเป็นแรงจูงใจภายนอกหรือแรงจูงใจภายใน ที่ทาให้นักกีฬาประสบความสาเร็จ ส่วนทางผู้ที่ไ ม่ประสบความ
สาเร็จผู้ฝึกสอนก็ให้คาแนะนาแล้วฝึกซ้อมต่อไป
ทางการสัมผัส โดยผู้ฝึกสอนทุกคนเมื่อการแข่งขันจบจะเข้ามาจับมือและยิ้มเพื่อยอมรับผลการตัดสิน ซึ่ง
เป็นมารยาททางสังคมที่ถ่ายทอดกันมาดั่งเช่นการยิ้ม สอดคล้องกับงานวิจัย ผะอบ โปษะกฤษณะ ( 2532 : 2 ) ซึ่ง
มารยาทนั้นมีความหมายกว้างออกไปถึงการแสดงออกทุกอย่ างของมนุษย์เราที่ปรากฏออกมาให้ผู้อื่นเห็น เช่น
กิริยาท่าทาง สีหน้า คาพูด การแต่งกาย และหันมาสัมผัสไหล่ ศีรษะ หรือจับมือกับนักกีฬาเพื่อเป็นการให้กาลัง ใจ
กับนักกีฬาอีกครั้ง ไม่ว่าเป็นการแพ้หรือชนะก็ตาม ผู้ฝึกสอนทุกคนจะคอยเป็นกาลังใจให้นักกีฬา

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

394

ฉะนั้นการแสดงออกทุกอิริยาบถของผู้ฝึกสอน ส่วนมากมีผลการแพ้หรือชนะของนักกีฬาทางด้านจิตใจของ
นักกีฬาเท่านั้น แต่ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวของนักกีฬาจะไม่มีผลที่มาจากผู้ฝึกสอน เนื่องจากร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหวของนักกีฬาจะเป็นทางการฝึกซ้อมเพื่อมาแข่งขัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
งานวิจัยการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับลูกทีมนักกีฬา เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย กรณีศึกษา: กีฬาฟันดาบ
สากล ไม่ไ ด้มีประโยชน์ทางด้านการกีฬาฟันดาบอย่างเดียว แต่มีประโยชน์ในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทางกีฬาอื่น
สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงสื่อสารทั่ วไปกับ ทุก ช่วงอายุ ที่สามารถใช้ กลยุทธ์ ท างการสื่อ สารด้ วยวั จนภาษา
และอวัจนภาษาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถทาให้เกิดแรงจูงใจให้คนภายในองค์กรได้ ทาให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการตอบรับทางการสื่อสารของนักกีฬาจากผู้ฝึกสอนที่ถ่ายทอดออกไป
2. ควรศึกษาการวิเคราะห์บทสนทนาแบบเจาะลึกเพื่อให้เห็นถึงจุดประสงค์ที่ผู้ฝึกสอนถ่ายทอดออกไปยัง
นักกีฬา
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการและแรงจู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง
จัง หวัดกาญจนบุรี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและแรงจูง ใจที่ส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการที่อยู่ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ในเขตอ าเภอเมื อ งกาญจนบุ รี จ านวน 350 คน เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการที่ส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง จัง หวัด
กาญจนบุรี ได้แก่ ด้านความต้องการดารงอยู่ พบว่า การเลือกซื้อประกันชีวิต/อัคคีภัย/ประกันรถยนต์เป็นการลด
ความเสี่ยงในการดารงชีวิต ความต้องการความสัมพันธ์ พบว่ามีความจาเป็นที่ต้องใช้จ่ายเพื่อเป็นการเลี้ยงตอบ
แทนผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่บ่อยครั้ง และความต้องการเจริญก้าวหน้า พบว่าต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในการ
ทางาน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เป็นอยู่ให้มากขึ้น 2) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ แรงจูงใจภายใน พบว่า มักเกิดความพึงพอใจเสมอเมื่อ
ได้ซื้อสินค้า/บริการตามความต้องการของตนเอง และแรงจูงใจภายนอก พบว่า ดารา/นักร้อง/Net idol มีอิทธิพล
ต่อการใช้จ่าย 3) ความต้องการและแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ในระดับมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ความต้องการของข้าราชการ แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตและการเป็นหนี้ พฤติกรรมผู้บริโภค ข้าราชการ
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Abstract
The objectives of this research were 1) aimed to conduct a needs and motivations on
quality of life of government officials in Mueang District Kanchanaburi Province 2) to study quality
of life of government officials in Mueang District Kanchanaburi province 3) to Study of the
Relationship between needs and motivation on quality of work life factors contributing to work
efficiency of government officials in Mueang District Kanchanaburi Province. A sample from 350
government officials who work for Department of Local Administration of Mueang District
Kanchanaburi province were selected. The instruments used in the study were questionnaires.
The statistics used were percentage, arithmetic mean, standard deviation.
The results showed that 1) the needs that affect the quality of life of government officials
in Muang, Kanchanaburi, including the needs of existence found that choosing to buy life
insurance / fire insurance / car insurance reduces the risk of living, Relationship needs found that
there was a need to spend in order to raise the subordinate often. And the need for progress
found that they wanted to be trained in work which will increase the chances of progress in the
career. 2) Motivation that affects the quality of life of government officials in Muang, Kanchanaburi,
including internal motivation found that the satisfaction was always achieved when purchasing
products / services according to their own needs. And external motivation found that celebrities
/ singers / Net idol have influence on spending. 3) needs and motivation is related to the quality
of life of government officials in Muang, Karnchanaburi at a high level and in the same direction
with statistical significance at 0.01 level.
Keyword: Government officials needs Motivation Quality of life and debt Consumer behavior
Government officials

บทนา
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ปัจจุบันความต้องการของมนุษย์มีอยู่อย่างไม่จากัด ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม หรือเกือบจะทุกๆด้าน
ของการดารงชีวิต และเมื่อมนุษย์เกิดความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว มนุษย์จะพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเหล่านั้น เมื่อเป็นที่พึงพอใจในสิ่งนั้นๆ แล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการในด้านอื่นๆตามมาอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด อาจจะเป็นความต้องการที่เกิดจากตัวเอง คนรอบข้างกระตุ้น หรือเกิดความต้องการตามกระแสนิยมจาก
สื่อต่างๆที่ได้รับมาจากหลายแหล่งข้อมูล เพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมี
การพัฒนาด้าน แอพพลิเคชั่นทางการสื่อสาร รวมถึงด้านอินเตอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
ในยุคปัจจุบันและในอนาคต สิ่งเหล่านี้ก็มักจะมากระตุ้นให้ตัวเราเกิดความต้องการต่างๆ ขึ้นมา โดยเป็นเหมือน
แรงจูงใจทาให้เกิดความต้องการ
จากข้ อ มู ล ของศู น ย์ วิจั ย เศรษฐกิ จ ธุร กิจ หรื อ อี ไ อซี ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ (2560) ที่ ไ ด้ ท าการส ารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริโภคทั้งในด้าน ไลฟ์สไตล์ รูปแบบ
สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการ รวมถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจจับตามอง
และปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 ได้อย่างทันท่วงที โดยสารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 5,701 ตัวอย่าง กว่า 67% เป็นผู้หญิง และ 33% เป็นผู้ชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุระหว่าง
31-41 ปี เป็นพนักงานบริษัทกว่า 48% รองลงมาคือราชการและรัฐวิสาหกิจ 14% และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่
3-5 หมื่นบาท 51% อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและอีก 49% อยู่ในต่างจังหวัด พบว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมีการใช้จ่าย
เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน ไลฟ์สไตล์มากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีรายได้สูงยังมีการใช้จ่ายนอกบ้าน
มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มผู้สูง วัยจะเน้นความเป็นอยู่ ที่ดี และให้ความสาคัญ กั บ การ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม หากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับการท่องเที่ยวเป็นอันดับ
1 รองลงมาคือการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และการออกไปทานอาหารนอกบ้าน (วิธาน เจริญผล, 2560)
ปัจจุบันเรามักจะได้ยินว่าคนไทยมีค่านิยมชอบใช้ของต่างประเทศ ชอบเลียนแบบชาวต่างประเทศโดยรับ
เอาวัฒนธรรมของต่างประเทศเข้ามามาก โดยลืมคานึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งคาว่า “ค่านิยม” ถือว่าเป็น
ปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ หรือสิ่งอื่นใดก็
ตามที่เป็นตัวกากับหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นๆ ซึ่งความสาเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ
ทางการตลาดขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับค่านิยมเป็นสาคัญ ดังนั้น ค่านิยมจึงเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นด้วยวิธีที่มีมาตรฐาน ซึ่งบุคคลจะถูกกระตุ้นให้ มีส่วนร่วมในพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุค่ านิยม และความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาด ในขณะที่แต่ละชั้นของสังคมจะมีลักษณะของค่านิยม
และพฤติกรรมในการบริโภคที่แตกต่างกันออกไป (พิมพา หิรัญกุล, 2551)
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ด้วยเหตุนี้แรงจูงใจจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้มนุษย์เกิดความต้องการ เนื่องจากเปรียบเสมือนแรงกระตุ้น/
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมหรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2556) แรงจูงใจสามารถเกิดขึ้นจากกลุ่ม
อ้างอิง (Reference Group) เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกับผู้บริโภค แต่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก กลุ่มอ้างอิงโดยส่วนใหญ่จะหมายถึงบุคคลสาธารณะ เช่น ดารา
นักร้อง นักกีฬา นักธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งในหลายๆคนสามารถควบคุมการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการได้ แต่ก็มี
อีกหลายคนที่ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายเพื่อมาตอบสนองความต้องการนั้นได้ นั่นเป็นสาเหตุของการเกิดภาระ
การกู้ยืม และเกิดการเป็นหนี้ อาจจะเป็นการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน หรือการกู้ยืมนอกระบบ เพื่อซื้อความต้องการ
ที่เกิดขึ้นนั้นให้สมบูรณ์
จากพฤติกรรมความต้ องการดังกล่าวนี้ ได้มีการสารวจข้อมูล ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า
ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีร้อยละ 51.0 โดยมีจานวนหนี้สินเฉลี่ย 177,128 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้
เพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 76.1) คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 40.3 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 34.0 และหนี้เพื่อ
ใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้น สาหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ พบว่าเป็นหนี้ที่ใช้ทาการเกษตร
ร้อยละ 12.9 และใช้ทาธุรกิจร้อยละ 10.5 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่นามาใช้ในครัวเรือน ซึ่ง
เป็นการก่อหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ แต่ในทางกลับกันการก่อหนี้เพื่อทาธุรกิจ และทาการเกษตร ซึ่งเป็นการก่อ
หนี้เพื่อการทุนที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นกลับมีสัดส่วนที่น้อย ทาให้รายได้ของครัวเรือนกลับคืนมาน้อยแตกต่างกับ
หนี้สินที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
นอกจากนี้ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่าครัวเรือนทั่ว
ประเทศเป็นหนี้ประมาณ 11 ล้านครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนใหญ่ครัวเรือน
เป็นหนี้ในระบบ โดยครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบอย่างเดียวร้อยละ 89.2 และครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งในระบบและนอก
ระบบร้อยละ 4.6 สาหรับครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว มีเพียง 6.2 และพบว่าจานวนเงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้ใน
ระบบสูง กว่าหนี้นอกระบบถึง 35 เท่า (172,188 บาท และ 4,940 บาท ตามลาดับ) (สานักงานสถิติแห่ง ชาติ ,
2560)
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและการเป็นหนี้ดังกล่าว ทาให้ผู้วิ จัยสนใจศึกษา
ความต้องการและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ของข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนา
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการและแก้ปัญหาของข้าราชการเกิดภาระหนี้สูงเกิน
ความจาเป็นในหน่วยงานราชการต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านความต้องการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราการ
2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราการ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอทฤษฎี ERG ซึ่งเน้นการทางานให้เกิดความพึงพอใจ
ตามความต้องการของมนุษย์ แต่ไม่คานึงถึงขั้นต้องว่าจะเกิดผลก่อนหรือหลัง และความต้องการบางอย่างอาจ
เกิดขึ้นพร้อมกันได้ ดังนี้
1. ความต้องการดารงชีวิต (Existence Need) หรือ E ความต้องการในกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้ องกับความต้องการ
ทางร่างกายและปัจจัยที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตซึ่งเปรียบเทียบได้กับความต้องการทางร่างกายและ
ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงตามทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow)
2. ความต้องการสัมพันธ์ (Relatedness Need) หรือ R เป็นความต้องการทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ กับ
บุคคลอื่นๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานและคนที่ต้องการจะมีความสัมพันธ์ด้วย
ความต้องการกลุ่มนี้เทียบได้กับความต้องการสังคมและความต้องการการยอมรับนับถือตามทฤษฎีของ
มาสโลว์ (Maslow)
3. ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Need) หรือ G เป็นความต้องการที่จะพัฒนาตามศักยภาพสูงสุด
เทียบได้กับความต้องการความสาเร็จสูงสุดแห่งตน และความต้องการยอมรับนับถือในตนเองตามทฤษฎี
มาสโลว์ (Maslow) (วรางคณา ซับซ้อน, 2559)
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
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แรงจูงใจ (Motivation) (Davies, Banyard, Norman, & Winder, 2010) ให้ความหมายแรงจูงใจ ไว้ว่า
เป็นกลไกหรือ กระบวนการ ที่ กระตุ้นให้บุคคลกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแรงจูงใจหลักของบุคคล อาจจะไม่
สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน แต่ต้องอาศัยการศึกษาและการสังเกตอย่างรอบคอบ แรงจูงใจอยู่ภายในตัวบุคคลเป็น
พลัง ผลักดันที่ทาให้บุคคลกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสาเร็จ
ลักษณะของแรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) เป็นสิ่ง ผลักดันจากภายในตัว บุ ค คลซึ่ง อาจจะเป็นเจตคติ
ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการฯลฯสิ่งต่างๆดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมค่อนข้างถาวรเช่นคนงานที่เห็นองค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีต่อ
องค์การ และองค์การบางแห่งขาดทุนในการดาเนินการก็ไ ม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ดีแต่ด้วยความผูกพันพนักงานก็
ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันทางานอย่างเต็มที่
2. แรงจู ง ใจภายนอก (Extrinsic motives) เป็ น สิ่ ง ผลั ก ดั น ภายนอกตั ว บุ ค คลที่ ม ากระตุ้ น ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คาชม หรือยกย่อง แรงจูง ใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
(ศิริพรรณ รักษาภักดี , 2554) ได้ให้ความหมาย ของคุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ อยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมที่ดี
งามตามมาตรฐานที่ยอมรับ ของสังคม พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
(อารดา ธีระเกียรติกาจร, 2554) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การ รับรู้ความพึงพอใจและ
การรับรู้สถานะในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพร่างกายและด้านจิตใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นหนี้
ปัญหาหนี้สินอาจเกิดจากรายได้ลดลงและรายจ่ายเพิ่มขึ้น เช่น การว่างงาน สมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น
การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ คดีความ ภัยพิบัติ การหย่าร้างหรือสูญเสียคู่ชีวิต เป็นต้น ปัจจุบันสัดส่วนระหว่างหนี้สินและ
รายได้ในครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ทาให้ครัวเรือนมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเสี่ย งสูงต่อการเกิด
ปัญหาหนี้สิน
การบริโภคและการใช้จ่ายมากเกินไปหรือเกินฐานะเป็นสาเหตุสาคัญของปัญหาหนี้สิน ผู้บริโภคบางส่วน
เป็นหนี้จากการใช้จ่ายเพื่อแสวงหาความสุขความเพลิดเพลิน การยอมรับทางสัง คมหรือเพื่อคลายความทุ ก ข์
ความเครียด ปัญหาหนี้สินจะเกิดขึ้นได้ง่ายในผู้บริโภคที่มีบุคลิกภาพ เช่น ผู้ที่เป็นวัตถุนิยม มีนิสัยเสพติดการซื้อ มี
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ทัศนคติดีต่อการเป็นหนี้ ชอบแสวงหาความเสี่ยง ให้ความสาคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคต หรือมองอนาคตในแง่ดี
เกินไป มีการใช้จ่ายเงินในอนาคต เพราะคาดว่าจะมีรายได้มั่นคงหรือรายได้เพิ่มขึ้น
ปัญหาอาจเกิดจากผู้บริโภคมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการการเงินต่า ทาให้เลือกแหล่งสินเชื่อที่มี
ต้นทุนสูง เสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น โอกาสเกิดปัญหาหนี้สินสูงขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค
ที่มีความอ่อนไหว เช่น ผู้บริโภคอายุน้อย สูงอายุ หรือมีรายได้ต่า เพราะนอกจากมีความรู้น้อย มักมีทรัพยากรและ
แหล่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากัด และถูกหว่านล้อมได้ง่ายหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์
ครัวเรือนมีเหตุผลในการกู้ยืมหลายประการในช่วงต้นของวงจรชีวิตครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นหนี้จากการ
ใช้จ่ายในการดารงชีวิต (Consumption motives) เช่น การซื้อและตกแต่งที่อยู่อาศัย การซื้อพาหนะ การศึกษา
ของตนเองหรือคนในครอบครัว การซื้อสินค้าคงทน (เครื่องเรือน อุปกรณ์อานวยความสะดวก) การท่องเที่ยวและ
การพักผ่อนหย่อนใจ ผู้บริโภคอาจมีก ารกู้ยื มเงิน ฉุก เฉิน (Contingent motives) เพื่อแก้ปัญ หาภัยพิบั ติ การ
รั ก ษาพยาบาล หรื อ เมื่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม หรื อ รายได้ ล ดลงอย่ า งกะทั น หั น ผู้ บ ริ โ ภคอาจเป็ น หนี้ จ ากการลงทุ น
(Investment motives) เช่น การทาธุรกิจ การเก็งกาไรหุ้น ทองคา หรืออสังหาริมทรัพย์ ผู้บริโภคอาจเป็นหนี้
เพราะอิทธิพลทางสังคม (Social motives) เช่น การบริโภคเพื่อกาหนดสถานภาพหรือความประทับใจแก่คนใน
สั ง คม การซื้ อ ตามค าแนะน าของกลุ่ ม อ้ า งอิ ง และผู้ บ ริ โ ภคอาจเป็ น หนี้ เ พราะมี เ ครดิ ต ให้ ใ ช้ (Utilization of
opportunity) เช่น การมีบัตรเครดิต หรือการกู้ใหม่มาชาระหนี้เก่า
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ
สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร เพื่อช่วยให้มี
ความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญมีทั้งที่กาหนดให้เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของ
งานในแต่ละตาแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย โดยสวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทน
เพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการดารงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการ
ให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติง าน โดยทั้ง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็น
เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจให้ ข้ า ราชการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบั ง เกิ ด
ประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบ
ราชการ (ไพรัช สร้างถิ่น, 2559)
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กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าปัญหาหนี้ในสังคมไทย
นั้นจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นทุกที ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ความง่ายของการเข้าถึงแหล่งเงินกู้
อาชีพหรือฐานะในสังคมที่เอื้อต่อการเป็นหนี้ พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยตามกระแสนิยม ส่งผลต่อการเป็นหนี้
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สิน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้
สามารถนามาสร้างองค์ความรู้ได้ว่า ความต้องการและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีนั้น ประกอบด้วยสาเหตุและปัจจัยทางด้านใดบ้าง ทาให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของ
การเป็นหนี้และปัญหาที่เกิดจากการเป็นหนี้ได้ ซึ่งจากความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานนี้จะนาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม กาหนดกรอบในการวิจัย และใช้เป็นเหตุ ผ ลสนับ สนุนการพิ สู จ น์
สมมุติฐาน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และกาหนดนโยบาย ในการแก้ไขปัญหา
การเป็นหนี้ของข้าราชการ ได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนี้ยังสามารถนาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ต่อไปในอนาคต สาหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการ

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องความต้องการและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากข้าราชการสังกัดสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการที่อยู่ในสัง กัดสานักงานส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี สาเหตุในการเลือกประชากรจากพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีความหลากหลายของหน่วยงาน และหลากหลายสภาพแวดล้อมการทางาน มีทั้งหมด 15 หน่วยงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการคานวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1973) โดยมีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติอยู่ที่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
ร้อยละ 5 คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยได้ 350 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยการประมวลความคิดจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งคาถามปลายปิด และปลายเปิด ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ครอบคลุมลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามปัจจัย ด้าน
ความต้องการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สอบถามปัจจัยด้านแรงจูง ใจที่ส่ง ผลต่อคุณภาพชีวิตของ
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ข้าราชการ สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการดาเนินชีวิตของข้าราชการ สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการ และข้อเสนอแนะ
ส าหรั บ การแปลผลความหมายมี ดั ง นี้ ค่ า เฉลี่ ย 1.00-1.80 หมายถึ ง มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจน้ อ ยที่ สุด,
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อย, ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจปาน
กลาง, ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมาก, ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.00 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 43.14 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.29 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.29 มีรายได้ต่อ
เดือน 20,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.14 มีสมาชิกในครอบครัวจานวน 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ
59.71
2. ข้อมูลพฤติกรรมด้านการดารงชีวิตของข้าราชการของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหนี้สินหรือเคยมีหนี้สิน 500,001 – 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.71
กู้ยืมเงินในรอบปีเป็นครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 84.29 กู้ยืมเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 31.71 กู้ยืมเงิน
จากธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 23.14 และไม่มั่นใจว่าจะกู้ยืมเงินในอนาคตหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 76.29
3. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความต้องการ
3.1. ด้านความต้องการการดารงอยู่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การเลือกซื้อประกันชีวิต/
อัคคีภัย/ประกันรถยนต์เป็นการลดความเสี่ยงในการดารงชีวิต สูงที่สุด (ค่ าเฉลี่ย = 4.27 S.D. = 0.83) รองลงมา
คือ ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต (ค่าเฉลี่ย = 4.26 S.D. = 0.89) ยอมจ่ายเงินที่มากกว่าเพื่อแลก
กับสินค้า/บริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.24 S.D. = 0.79) มีการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้
เป็นเงินเก็บในวัยเกษียณ เช่น LMF RTF เงินฝากประจา ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย = 4.23 S.D. =
0.84) และใช้จ่ายในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด (ค่าเฉลี่ย = 4.13 S.D. = 0.83) ตามลาดับ ทั้งนี้ทั้งห้าข้อระดับ
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ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นเรื่องใช้จ่ายในชีวิตประจาวันอย่างประหยัดซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ย = 4.23 S.D. = 0.36 ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3.2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีความจาเป็นที่ต้อง
ใช้จ่ายเพื่อเป็นการเลี้ยงตอบแทนผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่บ่อยครั้ง สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.01 S.D. = 1.00) รองลงมา
คือ ต้องการมีสินทรัพย์/หลักประกันต่างๆเป็นของตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 4.00 S.D. = 0.98) ต้องออกงานของคนรู้จัก
ทางสังคมอยู่บ่อยครั้ง เช่น งานแต่ง งานบวช งานบุญ (ค่าเฉลี่ย = 3.95 S.D. = 1.03) ตาแหน่งหน้าที่การทางาน
ทาให้ท่านต้องเป็นฝ่ายดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่บ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย = 3.95 S.D. = 0.98) และมักไปงานเลี้ยง
สังสรรค์กับเพื่อนๆอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.91 S.D. = 0.94) ตามลาดับ ทั้งนี้ทั้งห้าข้อระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ย = 3.97 S.D. = 0.40 ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3.3. ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ต้องการที่จะเข้ารับ
การฝึกอบรมในการทางาน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เป็ นอยู่ให้มากขึ้น สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย
= 3.97 S.D. = 0.98) รองลงมา คือ ต้องการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพต่อคนรอบข้าง (ค่าเฉลี่ย =
3.97 S.D. = 0.87) ต้องการที่จะพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นาที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.95 S.D. =
1.05) มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง เช่น ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.92 S.D. = 1.06) และมีความ
ต้องการที่จะเสริมสร้างบุคลิกภาพให้พร้อ มต่อ ความส าเร็จ ที่กาลัง จะเกิ ดขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.85 S.D. = 0.98)
ตามลาดับ ทั้งนี้ทั้งห้าข้อระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ย = 3.93 S.D. =
0.37 ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
4. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจ
4.1. ด้านแรงจูงใจภายใน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มักเกิดความพึงพอใจเสมอเมื่อ
ได้ซื้อสินค้า/บริการตามความต้องการของตนเอง สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.10 S.D. = 0.90) รองลงมา คือ มักใช้จ่าย
ตามความคิดเห็นอันสมควรของตนเองเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 4.08 S.D. = 0.96) มักจะใช้จ่ายตามความต้องการของ
ท่านโดยไม่คานึงถึงรายรับแต่ละเดือน(ค่าเฉลี่ย = 4.07 S.D. = 1.01) มักจะใช้จ่ ายตามความสนใจของตนเอง
เท่านั้น (ค่าเฉลี่ย = 3.96 S.D. = 0.98) และมักจะใช้จ่ายเฉพาะความจาเป็นในชีวิตประจาวันเท่านั้น (ค่าเฉลี่ย =
3.93 S.D. = 1.04) ตามลาดับ ทั้งนี้ทั้งห้าข้อระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า
ค่าเฉลี่ย = 4.03 S.D. = 0.44 ซึ่งระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
4.2. ด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ดารา/นักร้อง/Net idol มี
อิทธิพลต่อการใช้จ่าย สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.06 S.D. = 1.00) รองลงมา คือ เพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิดมีอิทธิพล
ต่อการใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.05 S.D. = 0.90) การโฆษณา/รีวิวสินค้า อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ในสังคมออนไลน์มี
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อิทธิพลต่อการใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.02 S.D. = 1.02) กระแสละคร/ภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อการใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย =
4.00 S.D. = 0.99) และสื่อสังคมต่างๆ มีอิทธิพลต่อการใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.97 S.D. = 1.06) ตามลาดับ ทั้งนี้ทั้ง
ห้าข้อระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ย = 4.02 S.D. = 0.43 ซึ่งระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
5. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ด้านคุณภาพชีวิตของข้าราชการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ค่าชดเชยและการสนับสนุน
ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมทั้งของตนเองและครอบครัว สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.18 S.D. = 1.00) รองลงมา
คือ รายได้ของข้าราชการเพียงพอต่อการดารงชีวิตประจาวันของท่าน (ค่าเฉลี่ย = 4.17 S.D. = 0.95) ถึงแม้มีภาระ
ใช้จ่ายหลายอย่าง แต่คุณภาพชีวิตโดยรวมเป็นไปในทางที่ดี (ค่าเฉลี่ย = 4.17 S.D. = 0.89) การเป็นหนี้ไม่ได้ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของแย่ลง (ค่าเฉลี่ย = 4.16 S.D. = 0.94) รายได้ของข้าราชการอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อ ความ
ต้องการในชีวิตประจาวัน (ค่าเฉลี่ย = 4.15 S.D. = 0.84) มีความไม่พึงพอใจกับการใช้ชีวิตโดยยังคงมีภาระหนี้สิน
อยู่ (ค่าเฉลี่ย = 4.13 S.D. = 0.92) การเป็นหนี้ทาให้สภาพคล่องทางการเงินด้อยลง (ค่าเฉลี่ย = 4.12 S.D. =
0.96) การเป็นหนี้สามารถสร้างทรัพย์สินได้ เช่น การทาสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ (ค่าเฉลี่ย = 4.11 S.D. =
0.98) สวัสดิการของข้าราชการสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.08 S.D.
= 0.90) และการประกอบอาชีพข้าราชการก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต (ค่าเฉลี่ย = 4.05 S.D. = 0.98) ตามลาดับ
6. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้ านความต้อ งการและปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ คุณภาพ
ชีวิต
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านความต้องการและปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยหลายตัวแปร (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ Enter
โดยกาหนดให้ Y = คุณภาพชีวิตของข้าราชการ X1 = ความต้องการการดารงอยู่ X2 = ความต้องการ
ความสัมพันธ์ X3 = ความต้องการเจริญก้าวหน้า X4 = แรงจูงใจภายใน และ X5 = แรงจูงใจภายนอก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความต้องการการดารงอยู่ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
(β = 0.129, p<0.01) ความต้องการความสัมพันธ์ส่ง ผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ (β = 0.173,
p<0.01) ความต้ อ งการเจริ ญ ก้า วหน้า ส่ ง ผลทางบวกต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ า ราชการ (β = 0.172, p<0.01)
แรงจูงใจภายในส่งผลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ (β = 0.400, p<0.01) และแรงจูงใจภายนอกส่ง ผล
ทางบวกต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ (β = 0.151, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้
สมการถดถอยดังกล่าวมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 50.85%
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องความต้องการและแรงจูงใจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการในอาเภอเมือง จั งหวัด
กาญจนบุรี สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. การศึกษาความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอทฤษฎี ERG ซึ่ง
เน้นการทางานให้เกิดความพึงพอใจตามความต้องการของมนุษย์ แต่ไม่คานึงถึงขั้นตอนว่าจะเกิดผลก่อนหรือหลัง
และความต้องการบางอย่างอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ แบ่งได้เป็น 3 ด้านได้แก่ 1) ความต้องการการดารงอยู่ โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้าราชการสนใจเรื่องการเลือกซื้อประกันชีวิต/อัคคีภัย/ประกันรถยนต์เป็นการลดความ
เสี่ยงในการดารงชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือ ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชี วิต และยอมจ่ายเงินที่
มากกว่าเพื่อแลกกับสินค้า/บริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ตามลาดับ 2) ความต้องการความสัมพันธ์ โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้าราชการมี ความจาเป็นที่ต้องใช้จ่ายเพื่อเป็นการเลี้ยงตอบแทนผู้ใต้บัง คับบัญ ชาอยู่
บ่อยครั้ง มากที่สุด รองลงมา คือ ต้องการมีสินทรัพย์/หลักประกันต่างๆเป็นของตนเอง และต้องออกงานของคน
รู้ จั ก ทางสั ง คมอยู่ บ่ อยครั้ง เช่ น งานแต่ ง งานบวช งานบุ ญ ตามล าดั บ 3) ความต้ อ งการเจริ ญ ก้า วหน้า โดย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการต้องการที่จะเข้ารั บการฝึกอบรมในการทางาน ซึ่ง จะเพิ่มโอกาสในการ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เป็นอยู่ให้มากขึ้น มากที่สุด รองลงมา คือ ต้องการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่
เคารพต่อคนรอบข้าง และต้องการที่จะพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นาที่ดี ต่อผู้ ใต้ บัง คับ บัญ ชา ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดหนี้สินของ
โดยมีมูลเหตุ 3 ด้าน คือ ด้านความต้องการ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม
2. การศึกษาด้านแรงจูงใจ แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีปัจจัยด้านแรงจูงใจทั้งภายนอกและภายใน ในระดับมาก ซึ่งส่งผลทางบวกต่อ
คุณภาพชีวิตของข้าราชการ โดยด้านแรงจูงใจภายใน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มักเกิดความพึง
พอใจเสมอเมื่อได้ซื้อสินค้า/บริการตามความต้องการของตนเอง สูงที่สุด และด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ดารา/นักร้อง/Net idol มีอิทธิพลต่อการใช้จ่าย สูงที่สุด
3. ผลการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตของข้าราชการ เห็นว่า ถึงแม้มีภาระใช้จ่ายหลายอย่าง แต่คุณภาพชีวิต
โดยรวมเป็นไปในทางที่ดี การเป็นหนี้ไม่ได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของแย่ลง การเป็นหนี้สามารถสร้างทรัพย์ สินได้
หนี้สินของข้าราชการส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่สร้างความมั่นคงให้แก่ข้าราชการ ได้แก่การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ
กู้ยืมเงินเพื่อชาระหนี้สินเดิมที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่ และกู้ยืมเงินเพื่ออุปโภค/บริโภค
ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าข้าราชการจะมีวงเงินกู้รวมมากเพียงใด และถึงแม้การเป็นหนี้ทาให้สภาพคล่องทางการเงิน
ด้อยลง ก็ไม่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง เพราะการเป็นหนี้สามารถสร้างทรัพย์ให้แก่ข้าราชการได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานราชการในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการในสังกัดตนเองในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงินอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พนักงาน
ทั้งนี้ต้องมีการคัดกรองความจาเป็นในการให้สวัสดิการนี้ด้วยเช่นกัน
2. หน่ ว ยงานราชการในสั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ควรจั ด ท า Memorandum of
Understanding (MOU) หรือ เอกสารหนังสือบันทึกข้อตกลง กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกแก่พนักงานใน
สังกัดตนเอง ในการเลือกใช้สินเชื่อสวัสดิการตามความเหมาะสมของประเภทการสินเชื่อ
3. หัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วย ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรมีการควบคุมการก่อหนี้
ใหม่ของพนักงาน ด้วยการออกหนังสือรองสิทธิ์การกู้เงินทุกครั้ง เมื่อจะมีการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน รวมถึง
เงินสวัสดิการของหน่วยงานเอง เพื่อจะสามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะหนี้สินได้ในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาของข้าราชการ ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวของ
ข้าราชการในการดาเนินชีวิต
2. ควรศึกษาถึงความต้องการด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลความต้องการที่แท้จริง และนามาวิเคราะห์สาเหตุไ ด้
อย่างถูกต้องแม่นยาต่อการส่งผลด้านคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
3. เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาความต้องการและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างข้าราชการในเขตอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อที่จะ
ได้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์และเพื่อศึกษาคุณสมบัติของ
การเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีการนาเสนอ
ตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่าเสมอจานวน 8 คน และข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับบุคคลที่ต้องการเป็น
บิวตี้บล็อกเกอร์จานวน 7 คน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มี 7 ขั้นตอนประกอบด้วย 1)
การพัฒนาหาความรู้เรื่องความสวยความงามเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและการชื่นชอบของแต่ละคนแต่ยังคงมี
ความจาเป็นที่ต้องเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องความสวยความงาม จึงจะแนะนาหรือสอนวิธี การให้กับผู้ติดตาม 2) การ
เตรียมเนื้อหาเพื่อนาเสนอให้ผู้ติดตาม ซึ่งผู้ติดตามนั้นสามารถแสดงความชื่นชอบและแชร์ข้อมูล ถือได้ว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร 3) การกาหนดกลุ่มเป้าหมายคือการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ 4) การผลิตผลงานเพื่อนาเสนอเป็นวิธีการหรือการนาเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารผ่านการถ่ายทอด
ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 5) กาหนดเลือกช่องทางการนาเสนอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลไป
ยั ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ พื่ อ การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ หรื อ แนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ง่ายขึ้น 6) การแบ่งปันข้อมูลนั้นคือการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ที่มี
ความสนใจเข้ามาติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 7) การประเมินผลและการวัดผล เป็นการวัดความสาเร็จนั้นเพื่อ
แสดงให้เห็นจานวนของผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่มีความสนใจในจุดร่วมเดียวกัน อีกทั้งสามารถประเมินผลงานที่นาเสนอ
มาพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป ในส่วนของการศึกษาเรื่องคุณสมบัติการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์พบว่ามี
องค์ประกอบ คือ 1)ความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม 2) ความเป็นตัวตนของตนเอง 3)การแบ่งปันข้อมูล 4)ความ
สม่าเสมอ 5)ความจริงใจ
คาสาคัญ : กระบวนการ บิวตี้บล็อกเกอร์ คุณสมบัติ
Abstract
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This study aims to investigate the process of being beauty bloggers and the appropriate
characteristics of being a beauty blogger in the Thai context by the methodology of
phenomenology. Data were collected from 8 interviewees and a focus group with 7 participants.
Results showed that the process consisted of 7 steps: 1) molding and building information on
beauty 2) preparation of information for presentation 3) determination of target group 4) sharing
of information on beauty 5) message production 6) selection of channel for information
distribution 7) evaluation on feedback. For the appropriate characteristics, a beauty blogger
should have 1) knowledge on beauty 2) different identity 3) information sharing 4) consistency 5)
sincerity.
Keywords: Process Beauty Blogger Properties

บทนา
ในปัจจุบันการบริโภคข้อมูลจากสื่อของผู้คนได้เปลี่ยนไป โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้สื่อทางออนไลน์มากขึ้น
ซึ่งเป็นทางเลือกของการสื่อสารในรูปแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งเอื้อประโยชน์ใน
ด้านธุรกิจและด้านการบริการ ซึ่งการทาการตลาดแบบสื่อสังคมออนไลน์นั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นช่องทางเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้ บริโภค จากผลการสารวจของ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่าพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
โดยคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน และยังมีการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้นด้วย ด้วยความนิยมการใช้งานส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้งานโซเซียลมีเดีย อาทิเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ สูงมากถึง
3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของชั่วโมง การใช้งานอินเตอร์เน็ตในแต่ละวันหรือมีปริมาณการใช้
งานกว่า 93% ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยรวม นอกจากนี้ยังมีการซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ติดอันดับ
1 ใน 5 ของกิจกรรมที่คนไทยนิยมทาผ่านออนไลน์ (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน,
2561)
สื่อสังคมออนไลน์นั้นคือสื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารโดยผ่านสื่อสัง คม
ออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งสามารถจาแนกสื่อสังคมออนไลน์ตามประเภท
ต่างๆ ดังนี้ บล็อก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินตราแกรม เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปัน
สื่อทางออนไลน์ (Media Shaing)
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

412

ธุรกิจที่มีแนวโน้มทาการตลาดด้วยการนาผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือการนากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์
(Influencer Marketing) เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจผู้บริโภคได้มากกว่าการตลาดแบบเดิม ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจอาหาร ธุรกิจแฟชั่นและธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงาม ธุรกิจสุขภาพ และธุรกินการเงินและการลงทุน ซึ่ง
ปัจจุบันนั้นเทรนด์การตลาดออนไลน์ดังกล่าวเริ่มแพร่หลาย จึงทาให้มีการพัฒนาการของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ทั้ง
บล็อกเกอร์ และยูทูบเบอร์ เน็ตไอดอล เน้นการให้ข้อมูลในรูปแบบการแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อการรีวิวเข้าถึงง่าย
ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความเชื่ อ มั่นสู ง และยั ง สร้ า งการรับ รู้ โดยเลื อ กใช้ ค นที่ มีย อดผู้ ติ ด ตามที่ 500-10,000 คน
(ประชาชาติธุรกิจ www.prachachat.net วันที่ 19 July 2018 - 08:29 น. ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ โซเชียลสาคัญ
กว่าโฆษณา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU))
บิ ว ตี้ บ ล็ อ กเกอร์ คื อ อาชี พ ที่ มี บ ทบาทใหม่ ใ นการน าเสนอตนเองโดยผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ซึ่ ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยความงาม และได้พัฒนายกระดับจากการบอกต่อแบบ Beauty Influence เป็นการมี
บทบาทที่เฉพาะเจาะจงในการรับรู้ สร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า ให้กับเจ้าของแบรนด์
ต่างๆ และยังสร้างบุคลิกความเป็นตัวตนของบิวตี้บล็อกเกอร์จนถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลในเรื่องความสวยความ
งาม และมีผลกับสินค้าในเชิงบวก หรือเชิงลบ โดยผ่านการพูดถึง การรีวิว บิวตี้บล็อกเกอร์นั้นอาศัยภาพลักษณ์ของ
ตนเองในการขาย และการสร้างกระแสต่อผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในโลกของความสวยงาม ดังนั้นกล่าวได้ว่าอาชีพ
บล็อกเกอร์เป็นอาชีพที่น่าสนใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่ง เห็นได้จากผลการสารวจจากศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ออกมาเปิดเผยผลการประเมินสถานการณ์แรงงานไทย โดยใช้เกณฑ์
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ ความมั่นคงและยั่งยืน ระดับรายได้ และจานวนคู่แข่งในตลาดแรงงาน
สรุปออกมาเป็น 10 อาชีพเด่นในปี 2561 ซึ่งอาชีพบล็อกเกอร์อยู่ที่อันดับ 3 จาก 10 อันดับ ถือได้ว่าเป็นอาชีพใหม่
ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ บริโภคที่ เปลี่ยนไป (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจ มหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทย, 2561)

ปัญหานาวิจัย
1. บิวตี้บล็อกเกอร์มีกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลของตนเองเป็นอย่างไร
2. บิวตี้บล็อกเกอร์ที่ดีต้องมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์วิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์
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2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของบิวตี้บล็อกเกอร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในอาชีพบิวตี้บล็อกเกอร์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บิวตี้
บล็อกเกอร์นั้นประสบความสาเร็จในการนาเสนอสินค้า
2. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของบิวตี้บล็อกเกอร์
3. ผลการศึกษาในครั้งนี้ทาให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถนาข้อมูลในการวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาหาความรู้ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักผู้วิจัยเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีการนาเสนอตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์จานวน 8
คน และรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มกับบุคคลที่ต้องการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จานวน 7 คน
2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวคาถามในการสนทนาแบบกลุ่ม ที่
สร้างขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างอัต
ลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับบล็อกเกอร์ โดยครอบคลุมประเด็ นที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์
การสร้างภาพลักษณ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ และคุณสมบัติของการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 กระบวนการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์
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จากผลการวิจัยที่ได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง ลึก (In-depth Interviewing) และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้สรุปกระบวนการเป็นบิวตี้บล๊อกเกอร์มี 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาหาความรู้เรื่องความสวยความงามเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบิวตี้บล๊ อกเกอร์ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม ถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญอันดับหนึ่งที่บิวตี้บล๊อกเกอร์ต้องมีเนื่องจากต้องพูด
หรือแนะนาจะได้เป็นที่น่าเชื่อถือ
2. การเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับความสวยความนั้นเป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก ต้องเป็นเนื้อหาที่มีรูปแบบที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จะสร้างกระแสให้ดูน่าติดตาม และเนื้อหาต้องตรงความต้องการของผู้ติดตาม
3. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายนั้นส าคัญ เพราะจะได้ตอบสนองความต้องการตรงตามความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขว้าง
4. การผลิตผลงานเพื่อนาเสนอ บิวตี้บล๊อกเกอร์จะมีการวางแผนเพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับการนาเสนอซึ่ง
ข้อมูลที่จะนาเสนอเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ เทคนิคหรือขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายกับ
5. กาหนดเลือกช่องทางการนาเสนอ การใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป ทวิตเตอร์ เว็บเพจ และบล๊อก
6. การแบ่งปันข้อมูล บิวตี้บล๊อกเกอร์เป็นผู้แนะนา รีวิวผลิตภัณฑ์ความงามทั้งหลาย รวมไปถึงการสอน
แต่ง หน้า การทาผม แนะนาการแต่งตัว ซึ่งการแนะนาจะมาจากประสบการณ์ใช้ผลิ ตภัณฑ์จริง ๆ และแนะนา
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ด้วยความริงใจ อีกองค์ประกอบที่สาคัญคือรูปร่างบุคลิกภาพของบิวตี้บล๊อกเกอร์ต้องมี
ความแตกต่าง และสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารที่น่าสนใจ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ที่ติดตาม จดจาได้ง่าย
7. การประเมินผลและการวัดผล ผู้ให้ข้อมูลหลักจึง ให้ความสาคัญในการประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะขั้นตอนนี้สามารถบ่งบอกถึงการยอมรับโดยจากผู้ที่มีความ
สนใจในเรื่องความสวยความงาม ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ผู้ให้ข้อมูลจะใช้เกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่า นอกเหนือจากขั้นตอนของกระบวนการสร้ างตัว ตนแล้วนั้นยัง มีในส่วนของแรง
บันดาลใจในการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่สามารถแบ่งออก 3 ประเด็น คือ
1.ได้ทาในสิ่งที่ตนเองชอบ
2. ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้อื่น
3. มีรายได้เพิ่มขึ้นหากแบรนด์เข้ามาสนับสนุน
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ส่วนที่ 2 คุณสมบัติการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์
จากผลการวิจัยที่ได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviewing) และข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้สรุปในส่วนของการศึกษาเรื่องคุณสมบัติการเป็นบิวตี้บล๊อกเกอร์
พบว่ามีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ
1. ความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม
จากการศึกษาพบว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ต้องมีความชื่นชอบเรื่องความสวยความงาม และมีการเพิ่มเติมความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถให้ความรู้กับผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี
2. ความเป็นตัวตนของตนเอง
จากการศึกษาพบว่า การเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นั้นต้องมีความเป็นตัวเอง ไม่พยายามเป็นแบบใคร เพราะสิ่ง
นั้นจะทาให้เรานั้นมีเสน่ห์ คนที่ติดตามสามารถจาได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียน แคปชั่น ลักษณะการถ่ายรูป แต่สิ่งที่ดี
ที่สุดคือการนาตัวตนของเราให้มีจุดยืนเป็นของตัวเอง
3. การแบ่งปันข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า บิวตี้บล็อกเกอร์แบ่งปันจากประสบการณ์จริง มีระยะเวลาในการทดลองใช้ก่อนจะมา
แบ่งปันประสบการณ์ จึงทาให้ผู้ติดตามเกิดความไว้ใจ เชื่อในการลองใช้ผลิตภัณฑ์
4. ความสม่าเสมอ
จากการศึกษาพบว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ มีการวางแผนเพื่อนาเสนอทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความสม่าเสมอและสร้างการจดจาให้กับผู้ติดตามด้วย
5. ความจริงใจ
จากการศึกษาพบว่าเหตุผลที่ทาให้ผู้ติดตามนั้น เกิดความไว้วางใจและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
คือความจริงใจ ที่บิวตี้บล็อกเกอร์มีการแนะนาสินค้าอย่างตรงไปตรงมา เหมือนการใช้ดีแล้วบอกต่อ

อภิปรายผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 กระบวนการเป็นบิวตี้บล๊อกเกอร์
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ผลจากการศึกษาเรื่องกระบวนการเป็นบิวตี้บล๊อกเกอร์ น 8 คน และการสนทนากลุ่มกับบุคคลที่มีสนใจ
เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จานวน 7 คน สามารถสรุปได้ 7 ขั้นตอน คือ 1)การพัฒนาหาความรู้เรื่องความสวยความงาม
เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2) การเตรียมเนื้อหาเพื่อการนาเสนอ 3) การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย 4) การแบ่งปัน
ข้อมูล 5)การผลิตผลงานเพื่อนาเสนอ 6)กาหนดเลือกช่องทางการนาเสนอ 7) การประเมินผลและการวัดผล ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเสริมยศ ธรรมรักษณ์ (2554)ได้กล่าวถึงการศึกษาบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการนาแบ
รนด์บุคคลมานาเสนอพร้อมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ อีทั้งยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1993) กล่าวว่า
ตราสินค้าเป็นชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เพื่อแยกแยะสินค้า หรื อบริการของผู้ขายรายอื่นๆ เพื่อสร้างความโดด
เด่น และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับแนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์ของ วิทวัส ชัยปาณี (2548)
“แบรนด์” คือ ทุกอย่างของสินค้าทั้งหมดที่มีรวมถึงความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีกับสินค้านั้น และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลิกภาพ (Personality) ความน่าเชื่อถือ (Treust/Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status)
ประสบการณ์ (Share Experience) และความสัมพันธ์ (Relationship)
ส่วนที่ 2 คุณสมบัติการเป็นบิวตี้บล๊อกเกอร์
ผลจากการศึกษาเรื่องคุณสมบัติการเป็นบิวตี้บล๊อ กเกอร์ 8 คน และการสนทนากลุ่มกับบุคคลที่มีสนใจ
เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จานวน 7 คน สามารถสรุปได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) มีความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม 2) ความ
เป็นตัวของตัวเองสร้างความโดดเด่นของตนเอง 3) การแบ่งปันข้อมูล 4) ความนาเสนอผลงานอย่างสม่าเสมอ 5)
น าเสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยความจริ ง ใจ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ Boyatzis (1982) กล่ า วว่ า “สมรรถนะ หมายถึ ง
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ
(Skill) จิ น ตภาพส่ ว นตน (Self-Image) หรื อ บทบาททางสั ง คม (Social Role) หรื อ องค์ ค วามรู้ (Body of
Knowledge) ซึ่งบุคคล จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานสูงกว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
ไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทางการศึกษา
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมช่องทางการรับสื่อของผู้บริโภคที่มีความสนใจรับสื่อโดยตรงจากบิวตี้บล็อก
เกอร์
2. ควรมีการศึกษาผู้ที่เคยนาเสนอตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ในปัจจุบันไม่ได้มีการนาเสนอตนเอง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร่วมด้วย
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ข้อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้
1. จากผลการศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ต้ อ งการเป็ น บิ ว ตี้ บ ล็ อ กเกอร์ นั้ น สามารถน า
กระบวนการสร้างแบรนด์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ไปพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้
2. จากผลการศึกษากระบวนการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นั้น ผู้ที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สามารถนาข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาตนเองได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนได้

บรรณานุกรม
กรุงเทพธุรกิจ. 2558. “การตลาด"บล็อกเกอร์" ขาใหญ่โลกโซเซียล” สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2561. [ออนไลน์].
เข้าถึงจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/635863
ณปภัช บล๊อก. 2561. บิวตี้บล็อกเกอร์อาชีพใหม่บนโลกออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561. [ออนไลน์].
เข้าถึงจาก https://waewnapaphat.wordpress.com
ณัฐนิชา ทองทวี, อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ, มยุรี ศรีกุลวงศ์ และ อารีวรรณ สุขวิลัย. 2560. “รูปแบบการนาเสนอ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม 4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสัง คมออนไลน์ ”. วารสาร
วิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. ปีที่ 5, ฉบับที่: 2.
นิตนา ฐานิตธนกร และ ปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง. 2556. “Beauty Blogger: ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบน
โลกออนไลน์”. วารสารสุทธิปริทัศน์. 27, 8: 109.
ประชาชาติธุรกิจ. 2561. “ใหญ่สุดในอาเซียน ตลาดความงาม เครื่องสาอางไทยสุดบูมโตขึ้น 10% เทรนด์ healthwellnessมาแรง.” สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2561. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก:
www.prachachat.net/spinoff/spinoff-featured/news-154058
ประเวศ วะสี. 2541. บนเส้นทางใหม่ การส่งเสริมสุขภาพ อภิวัฒนชีวิตและสังคม. หมอชาวบ้าน. กรุงเทพฯ.
พรรณพิลาศ กุลดิลก. 2558. “กลยุทธ์การสร้างความน่า เชื่อ ถือ ในการสื่อ สารการตลาดผ่ านบล็อกเกอร์ แ ละ
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค”. คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา.
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์. สื่อสังคมออนไลน์. Executive Journal, 100. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

418

แพร ไกรฤกษ์. 2558. “อิทธิพลของบิวตี้บล๊อกเกอร์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามของสตรีไทยในยุคสื่อ
สังคมออนไลน์”. คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ภัควัฒน์ ทรงจิตสมบูรณ์. 2559. “ความต้องการความเป็นเอกลักษณ์ การรับรู้คุณค่าตราสินค้า การตระหนักถึง
ราคา คุ ณ ภาพการปฏิ สั ม พั น ธ์ และการตลาดผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
ภัทรจิระ พิสิฐมุกดา. 2560. “การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินในยุคดิจิทัล ”. คณะ
นิเทศศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ภัทรจิระ พิสิฐมุกดา. 2560. “การสร้างบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์และแบรนด์บุคคลของศิลปินในยุคดิจิทัล ”. คณะ
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เมธชนัน สุขประเสริฐ. 2558. “ปัจจัยจากการใช้สื่อออนไลน์ยูทูปที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา บิวตี้บล็อกเกอร์”. คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุทธิพงศ์ แซ่จิว. 2555. “การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน ”. คณะนิเทศศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วาสิฏภรณ์ เกลียวสัมพันธ์. 2557. “อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์ (BeautyBlogger) ที่มีการตัดสินใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามของผู้บริโภค”. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิริยะ แก้วเจริญศรี. 2557. “กรณีศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการตลาดแบบปากต่อปากที่มีต่อทัศนคติของการตลาด
แบบปากต่อปาก”. คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิลินดา นนทมาตร์. 2557. “การสร้างแบรนด์บุคคลในธุรกิจเพลงลูกทุ่ง กรณีศึกษา หญิงลี ศรีจุมพล”. คณะนิเทศ
ศาสตร์. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เว็บไซต์ Spice. 2561. กดติดตามรัวๆ 15 บิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่ของเมืองไทย ไม่ติดตาม พลาดมาก” สืบค้นเมื่อ
10 พฤศจิกายน 2561. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก:https://spiceee.net/th/articles/10840)
ศิริพร พุ่มพึ่งพุทธ และ กัลยา นามสงวน. 2548 “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสาอางของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์. 7, 1-2-3: 31.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

419

สหัสา อินทรฤทธิ์. 2551. “Rich with Blogger.com รวยด้วย Google Adsense ง่าย ๆ สไตล์ Bogger.com”.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท TARAD edu.com
สาลินีย์ ทับพิลา. 2553. พันทิปห้องแป้ง... แรงได้อีก. “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ฉบับ 18 มีนาคม 255 สืบค้นวันที่
28 ตุ ล าคม2561 [ออนไลน์ ] . เข้ า ถึ ง จา ก www.bangkokbiznews.com/2010/03/18/news_
30534887.php
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). “ETDA เปิดพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 61 คน
ไทยใช้ เ น็ ต เพิ่ ม 10 ชั่ ว โมง 5 นาที ต่ อ วั น ” สื บ ค้ น เมื่ อ 28 ตุ ล าคม 2561. [ออนไลน์ ] . เข้ า ถึ ง จาก
https://www.etda.or.th/content/etda-reveals-thailand-internet-user-profile-2018.html
สุรีรัตน์ โพธิ์ทอง. 2552. ทา Blog ยังไง ให้ทาเงิน. กรุงเทพมหานคร: วิตตี้ กรุ๊ป.
อธิฐาน ตั้งอาพัน. 2556. “กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่ านเครือข่ายสังคมออนไลน์”.
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ กูลจีรัง และนารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา. 2558. “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน”. วารสารคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23, 3: 87.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

420

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จากัด กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
CUSTOMER’ S BEHAVIOR FROM MOBILE BANKING SERVICE USING OF BANGKOK BANK
NAKHONPATHOM GROUP
ณวัฏภูมิ ลี้เจริญกวีคุณ1 และ กฤษฏา พรประภา2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
2อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ของลู ก ค้ า ธนาคาร
กรุงเทพ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคาร
กรุง เทพ และศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มี ผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุง เทพ
ประชากร ได้แก่ ลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม มีจานวน 11,042 คน การสุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาใช้วิธีการของ Yamane ได้
จานวนทั้งสิ้น 386 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 61.7 และเพศชายร้อยละ 38.3 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่า ง 21-30 ปี ศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,001-30,000 บาท ผล
การศึกษาพบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ โดยส่วนใหญ่เป็น
พนักงานสาขาแนะนา จานวนครั้งความถี่ที่ใช้บริการ 1-3 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการเพื่อเป็นการโอนเงิน
สาเหตุเลือกใช้หลายเหตุ ผล และส่วนใหญ่เลือกที่ใช้บริการต่อ ในด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์และการ
นาเสนอ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความสาคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน
คาสาคัญ : ธนาคาร ลูกค้า ปัจจัยด้านการตลาด
Abstract
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The purpose of this study were to investigate behavior of Bangkokbank’s customers who
used mobile banking application and to make a comparison between individual factor and
marketing factor. The sample was selected from the customers use mobile banking application
of Bangkokbank that located in Nakhon Pathom about 11,042 persons. The sample was selected
by Yamane method about 386 persons. We collected the data by survey and basic statistics. We
analyzed the data by using Pearson‘s Correlation Coefficient.
The findings indicated that the Bangkokbank’s customers using mobile application were
61. 7% of lady and 38. 3% of gentleman. The ages average of the customers were 21- 30 years,
almost graduated Bachelor degree and working in company employee, the salary average were
20,001- 30,000 THB. It was found that almost the customers were recommended application by
Bangkokbank .
Keywords : Bank Customer Marketing factor

บทนา
องค์กรธุรกิจเอกชน มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ธนาคารกรุงเทพเป็นองค์กรหนึ่ง
ที่ตระหนักถึงความสาคัญในการด้านการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการเกิดความประทับใจ ความพึงพอใจ และความต้องการที่จะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์
ของธนาคารกรุงเทพคือ ความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการด้านการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก
กลุ่มของประเทศ เพื่อบรรลุความมุ่งหมายดัง กล่าว ธนาคารได้พัฒนาบุคคลากร พร้อมทั้ง นาเทคโนโลยี แ ละ
ระบบงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานมาใช้ ธนาคารต้องการสร้างความมั่นใจเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับบริการที่ดี ที่ สุด
ธนาคารมีฐานลูกค้ากว้างขวางมีสาขามากกว่า 1,200 แห่ง เครื่องเอทีเอ็ม 9,300 เครื่องและเครื่องรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ 1,200 เครื่องทั่วประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน), 2559) ธนาคารกรุงเทพให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินครบวงจร และยังมีบริการเฉพาะอีกหลากหลาย เช่น สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนาเข้าสินค้า สินเชื่อ
โครงการ บริ ก ารรั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ จั ด จ าหน่ า ยตราสารหนี้ ฯลฯ ธนาคารได้ ใ ห้ บ ริ ก ารธนาคารอั ต โนมั ติ
ประกอบด้วยธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Bualuang iBanking), บริการทางโทรศัพท์ (Bualuang Phone), บริการ
เครื อ ข่ า ยเอที เ อ็ ม เครื่ อ งรั บ ฝากเงิ น สด (Bualuang Office Banking) และล่ า สุ ด บริ ก าร Bualuang Mobile
Banking
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สาเหตุหลักของการนาเครื่องบริการอัตโนมัติ และเทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์มาใช้ในการบริการของ
ธนาคารกรุงเทพ มีหลายประการ ประการแรก คือ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศ ในการนา
เทคโนโลยีด้านเครือข่ายออนไลน์มาให้บริการ ประการที่สองคือ ธนาคารต้องการให้ลูกค้าใช้บริการเครื่องอัตโนมัติ
แทนการใช้บริ การหน้ า เคาน์ เ ตอร์ และประการที่ส ามคือ ด้วยคุณสมบั ติข องเครื่ องอั ตโนมั ติ และเทคโนโลยี
เครือข่ายออนไลน์ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถทาธุรกรรมด้วยตนเองในทุก
สถานที่ ทุกเวลา ซึ่งในระยะยาวพนักงานสาขาสามารถใช้การขายในระบบ Cross selling ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยัง
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นช่องทางการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ
2. ลดภาระปริมาณงานหน้าเคาน์เตอร์ทั้งสาขาเต็มรูปแบบ และสาขาไมโคร โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย
และเพื่อรักษาลูกค้ารายใหญ่ ให้คงการใช้บริการตลอดไป
3. เป็นการยกระดับการให้บริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ครอบคลุม
มากขึ้น
4. เป็นการลดเวลาการทารายการหน้าเคาน์เตอร์และเปิดโอกาสให้พนั กงานหน้าเคาน์เตอร์มีเวลาเสนอ
ขายบริการประเภทอื่น ๆ หรือสามารถออกปฏิบัติงานขายนอกสถานที่ได้ตามแผนงานที่สาขากาหนดไว้
5. เป็นการฝึกและสร้างนวัตกรรมการให้บริการลูกค้าให้เกิดความยั่งยืน เมื่อมีลูกค้ามีความเข้าใจและใช้
บริการอัตโนมัติด้วยตัวเองเป็น
6. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบการบริการ ทั้งในเรื่อง ตัวบุคคล อุปกรณ์ช่วยบริการ และจุดขายทั้ง ใน
สถานที่ทาการและนอกสถานที่ทาการ อย่างเป็นรูปธรรม
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2559 จานวนผู้ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์
กิ้ง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 (ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน), 2559) ปี 2559 บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้รับรางวัล
จากสถาบันชั้นนาหลายแห่ง เช่น รางวัลธนาคารดีเด่นด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการทาธุรกรรม
การเงินบนมือถือ จากบริษัท ไทม์ทริค เอเชีย รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือใน
ประเทศไทย จากนิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์ และรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทย ด้านการริเริ่มนวัตกรรม
บริ ก ารธุ ร กรรมการเงิน ผ่ า นมื อถื อ จากนิ ต ยสารเอเชี่ ย นแบงก์กิ้ ง แอนด์ ไฟแนนซ์ (ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากั ด
(มหาชน), 2559)
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ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จากัด กรณีศึกษา
จังหวัดนครปฐม เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกาหนดกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาคุณภาพการบริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางในการขยาย
ตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ประกอบด้วยการศึกษา
ทางด้านการตลาด ตลอดจนพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการ
Mobile Banking
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ ในเขตจังหวัดนครปฐม มีทั้งหมด 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมืองจังหวัดนครปฐม, อาเภอบางเลน, อาเภอกาแพงแสน, อาเภอนครชัยศรี, อาเภอดอนตูม, อาเภอสามพราน,
อาเภอพุทธมณฑล
3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ใน
เขตจังหวัดนครปฐม มีจานวน 11,042 คน (ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน),2561)
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ตั้ง แต่เดือนกรกฎาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 รวม
ระยะเวลา 13 เดือน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

424

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5.รายได้ต่อเดือน
ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้
บริการ Mobile Banking ธนาคาร
กรุงเทพ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 P'sดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking
1. ช่องทางรับรู้การให้บริการ
2. ความถี่ในการใช้บริการ
3. ประเภทธุรกรรมที่เลือกใช้
4. เหตุผลที่เลือกใช้บริการ
5. ท่านจะใช้บริการต่อหรือไม่

2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่
4. ด้านส่งเสริมการขาย
5. ด้านบุคคล
6. ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ 7.
ด้านกระบวนการ
8. ด้านประสิทธิภาพ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าธนาคารกรุง เทพ ในเขตจัง หวัดนครปฐม มีจานวน 11,042 คน
(ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน),2561)
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณวิธีของยามาเน ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 386 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาจากแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ เช่ น เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ เป็นต้น
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking เช่ น ช่ อ งทางรั บ รู้ ก ารให้ บ ริการ
สถานที่ที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ประเภทธุรกรรมที่เลือกใช้ เป็นต้น
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ
เป็นคาถามแบบ Rating Scale (ศิริกัลยา พิจิตรธรรม 2551:20) มาตราวัดที่ใช้เลือกคาตอบมี 5 ระดับความสาคัญ
คือ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
ปัจจัยที่มีความสาคัญ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ให้คะแนนเท่ากับ 5
ให้คะแนนเท่ากับ 4
ให้คะแนนเท่ากับ 3
ให้คะแนนเท่ากับ 2
ให้คะแนนเท่ากับ 1

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ขั้นที่ 1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไ ขให้ถูกต้อง มี
กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ โดยสร้างคาถามตามกรอบประเด็นที่กาหนด และตรวจสอบคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ผู้ชานาญจานวน 3 คน
ขั้ น ที่ 3 น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ ว ท าการตรวจสอบความสอดคล้ อ ง และประเมิ นความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตลอดจนตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา (พวงรัตน์
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ทวีรัตน์,2543:57-68) ผลการคานวณค่า IOC พบว่า มีค่าระหว่าง 0.7-1.0 โดยไม่มีข้อคาถามใดที่มีค่า IOC ต่ากว่า
0.5 จากนั้นจึงทาการปรับปรุงแก้ไขความชัดเจนของภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้ชานาญการ และนาแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับลูกค้าธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดนครปฐมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์คุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้
วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.914 แสดงว่าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพทั้งความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
และความเชื่อมั่นในระดับที่ใช้ได้ดีเนื่องจากมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
ขั้นที่ 5 นาแบบสอบถามที่ได้มาหาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
ขั้นที่ 6 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
ขั้นที่ 7 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ นามาวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย
ผลการวิจัย และสรุปผล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม การ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถที่จะตอบคาถาม และแสดงความคิดเห็น แนวคาถามจะเกี่ยวข้องกับเหตุผล และพฤติกรรม
การใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วาสาร วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ และบทความต่าง ๆ
เพื่อทบทวนศึกษาวิจัยในประเด็นนี้
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามอีกครั้ง หนึ่ง
แล้วดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
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5.1 นาแบบสอบถามที่คัดเลือกทั้งหมดมาลงหมายเลขประจาฉบับ โดยเรียงลาดับจาก 001- 386
5.2 จัดทาคู่มือลงรหัส (Code Book)
5.3 นาข้อมูลทั้งหมดมาลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
5.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาหรับการวิจัยในทางสังคมศาสตร์ ช่วยใน
การประมวลผลข้อมูลโดยระเบียบวิธี สถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงภาพรวมของตัวแปรที่มี
ระดับการวัดแบบช่วง
5.5 แปลความหมายของข้อมูลตามประเด็นคาถามเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมโดยการหาค่าเฉลี่ย
ของระดับคะแนน แบ่งเป็น 5 ช่วง ตามลาดับความสาคัญที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ (ศิริ กัลยา พิจิตรธรรม 2551 : 22)
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด
5.6 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking
5.7 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคาแนะนา และการจัดทาเป็นรูปเล่ม เพื่อรายงานผลการศึกษาต่อไป

ผลการวิจัย
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การ Mobile Banking ของลู ก ค้ า ธนาคารกรุง เทพ กรณี ศึ ก ษาจั ง หวัด
นครปฐม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีจานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 มีระดับปริญญาตรี จานวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 เป็นพนักงานเอกชน จานวน 230 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.9 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ
ผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ
เหตุผลในการเลือกใช้มีหลายประเภทคือ ช่องทางรับรู้การให้บริการ, ความถี่ในการใช้บริการ, ประเภทธุรกรรมที่
เลือกที่ใช้, เหตุผลที่เลือกใช้บริการ, ท่านจะใช้บริการต่อหรือไม่ ตามลาดับ จึงมีกระแสนิยมที่มีผลต่อการตัด สินใจ
ในการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ดัง นี้ โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานสาขาแนะนา มี
จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 จานวนครั้งความถี่ที่ใช้ 1-3 ครั้ง จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 ส่วน
ใหญ่ใช้เพื่อเป็นการโอนเงิน จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 สาเหตุเลือกใช้เหตุผลหลายเหตุผล จานวน 141
คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 และส่วนใหญ่เลือกที่ใช้ต่อ จานวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อใช้บริการ Mobile Banking
ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ
ผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านช่องทางรับรู้การให้บริการ
ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา รายได้
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านความถี่ในการใช้บริการ ของลูกค้าธนาคารกรุง เทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลทั้งหมด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านประเภทธุรกรรมที่เลือกใช้ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และรายได้
พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ด้ า นเหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กใช้ ของลู ก ค้ า ธนาคารกรุ ง เทพ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านจะใช้บริการต่อหรือไม่ ของลูกค้าธนาคารกรุง เทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลทั้งหมด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

4. สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญที่เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile
Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับมาก
2. ด้านราคา เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญด้านราคา อยู่ในระดับมาก
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญด้ านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก
4. ด้านการส่งเสริมการขาย เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญ ด้า นการ
ส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก
5. ด้านบุคลากร เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญด้านบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก
6. ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญด้าน
ภาพลักษณ์และการนาเสนอ อยู่ในระดับมาก
7. ด้านกระบวนการให้บริการ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญ ด้านการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก
8. ด้านประสิทธิภาพ เมื่อมีการพิจารณาเป็นภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญด้านประสิทธิภาพ อยู่
ในระดับมาก

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัด
นครปฐม สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านช่องทางรับรู้การให้บริการ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา รายได้และปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจาหน่าย
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ การได้รับข้อมูลครั้งแรกในการเลือกใช้บริการจากพนักงาน
ธนาคาร (อนันต์ ตรีชนะสมุทร 2549)
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านความถี่ในการใช้บริการ ของลูกค้าธนาคารกรุง เทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลทั้งหมด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และปัจจัย
ทางการตลาดทั้งหมด ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านภาพลักษณ์และการนาเสนอ และด้านประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยสาคัญ
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0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับความถี่ในการใช้
บริการโดยเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ (อนันต์ ตรีชนะสมุทร 2549)
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านประเภทธุรกรรมที่เลือกใช้ ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา และรายได้ และปั จ จั ย ทางการตลาดทั้ ง หมด
ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร และด้าน
ประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้บ ริก ารธุร กรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพ ท์มื อถื อ ด้านความถี่ ในการโอนเงิ น
(พรพรรณ ช้างงาเนียม 2553)
พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ด้ า นเหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กใช้ ของลู ก ค้ า ธนาคารกรุ ง เทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้าน
ส่ง เสริมการขาย ด้านภาพลักษณ์ แ ละการน าเสนอ และด้านบุค ลากร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับต้องการความสะดวกรวดเร็ว(อนั นต์
ตรีชนะสมุทร 2549)
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านจะใช้บริการต่อหรือไม่ ของลูกค้าธนาคารกรุง เทพ มี
ความสัมพันธ์กันกับปัจจัยส่วนบุคคลทั้งหมด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และปัจจัย
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้านธนาคารผู้
ให้บริการ (พรพรรณ ช้างงาเนียม 2553)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
1. ธนาคารผู้ให้บริการจาเป็นต้องมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. ธนาคารผู้ให้บริการจาเป็นต้องมีประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบให้กับลูกค้าได้เห็นอย่าง
เด่นชัด เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อสร้างความจูงใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงข้อมูลของกลุ่มลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
จัง หวัดนครปฐม ผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินการวิจัยได้ครอบคลุม เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลา และ
กาลัง คน การวิจัยครั้งต่อไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างควรทาการสารวจให้ครอบคลุมโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้า Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาในประเทศ
2. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาวิจัยตัวแปรด้านอื่น ๆ ได้อีก ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมในการวิเคราะห์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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กลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพือ่ สุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม
Strategies and Value Added of Health Food through the Case Study of
POMELO HOME
นิธิยา เพชรหยอย1 และ พิทักษ์ ศิริวงศ์2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ2) ศึกษา
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 3) ศึกษาปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม และ 4) ศึกษาคุณภาพการบริการของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
กรณีศึกษาร้านโพเมโล่โฮม ที่ลูกค้าได้รับ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 11 คน
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าของร้าน 1 คน และกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์ที่เด่นชัดของผู้ประกอบการร้านโพเมโล่ โฮม คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับอาหารคลีนเพื่อคนรักสุขภาพและควบคุมน้าหนักที่หลากหลาย ทั้งอาหารกล่อง น้าผลไม้สกัด
เย็น และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคนรักสุขภาพที่ต้องการอาหารเพื่อการ
ดูแลสุขภาพที่สะอาด มีสารอาหารและคุณค่า ครบ 5 หมู่ แต่มีแคลอรี่ต่า และสามารถลดน้าหนักได้ด้วย กลยุทธ์ที่
มีความสาคัญรองลงมาคือ กลยุทธ์ด้านบุคคล คือ กลยุทธ์ด้านความจริงใจและอัธยาศัยที่ดีของผู้ประกอบการที่เอา
ใส่ดูแลลูกค้าทุกคน และกลยุทธ์สุดท้าย คือ กลยุท ธ์ด้านกระบวนการที่เน้นความรวดเร็วในการให้บริการและส่ง
มอบอาหารที่สด สะอาด คงคุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยจัดทาอาหารสาเร็จรูปไว้ให้บริการในราคา
75 - 95 บาท/กล่อง 2) ผู้ประกอบการเน้นการเพิ่มมูลค่า 3 ประการ ได้แก่ การเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ,
การจัดทาป้ายแนะนารายการสินค้าพร้อมบอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร และการเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยมี
เมนูน้าสกัดเย็นที่หลากหลายให้เลือก 3) ปัญหาอุปสรรคของร้านโพเมโล่ โฮม คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า, กระแสคน
รักสุขภาพที่ไม่ แน่นอน และพื้นที่ร้านมีจ ากั ด 4) ลูกค้ามีความพึง พอใจต่ อ การตกแต่ง ร้ านโพเมโล่ โฮม ที่ใ ห้
ความสาคัญกับการจัดทาป้ายแนะนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าของร้านที่มี
อัธยาศัยดี มีการเอาใจใส่ในการทาอาหารเพื่อสุขภาพ มีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการรับรายการอาหารและ
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ความรวดเร็วในการส่งมอบอาหาร มีความพึงพอใจต่ออาหารคลีนเพื่อสุขภาพสาเร็จรูปที่พร้อมรับประทาน มีความ
พึงพอใจต่อช่องทางการจัดส่งสินค้าทั้งในรูปแบบของการมารับบริการที่ร้าน การจัดส่งถึงที่บ้าน และมีความพึง
พอใจต่อการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าของเจ้าของร้าน
คาสาคัญ : กลยุทธ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

Abstract
The purpose of this research was to 1) study the strategic model of healthy restaurant
entrepreneurs, 2) study the value added of health food business operators, 3) study the problems
and obstacles of health restaurant operators, POMELO HOME and 4) to study the service quality
of health food restaurants POMELO HOME. Case study was a qualitative research. The 11 main
informants were divided into 2 groups: 1 shop owner and 10 customer group. The instrument
used was semi structured interview. The data were analyzed by means of descriptive analysis.
The research found that 1) POMELO HOME'S is a product strategy that is focused on healthy food
and healthy weight, cold fruit juice and other healthy foods that meet the needs of the target
group, health lovers who need food for clean health. There are 5 nutrients, but with low calories.
This can help control weight loss as well. The strategy is important, followed by personnel strategy
is the sincerity and courtesy of the owner who always takes care of every customer to impress
them to come back for repeat service. The final strategy is the process strategy. It emphasizes
the speed of service and delivery of fresh food, maintain the nutrients in full. Usually, prepared
foods are offered at an inexpensive price of 75 - 95 baht. 2) Value added entrepreneurs emphasize
on three main areas: the selection of clean raw materials, the production of labels, and the
benefits and nutritional value and enriched with a variety of cold water to choose. 3) The obstacle
of POMELO HOME is economic depression, unstable health lover and limited space. 4) Customers
are satisfied with the decoration of POMELO HOME. Satisfied with the service of the owner of the
shop. Pay attention to healthy cooking. They are satisfied with the fast food list and fast cooking
time and satisfied with ready-to-eat foods. Satisfied with delivery channels in the form of service
at the shop / delivery to home and satisfied with caring customer care.
Keywords : Strategies Creating Value Healthy Restaurant
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บทนา
ความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากความ
นิยมในอาหารประเภทออแกนิกส์หรือคลีนฟู้ด ซึ่งกระแสอาหารสุขภาพไม่ได้อยู่ในวงจากัดเฉพาะผู้สูงอายุหรือคน
วัยทางานเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แม้ ว่าอายุยังน้อย ก็ยังคงเล็งเห็นความสาคัญของ
ประเด็นดังกล่าว แนวโน้มการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารที่มีไขมันต่า อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว
อาหารที่รสชาติอ่อนและอาหารที่ให้พลังงานต่า นอกจากนี้นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการผลิตอาหารที่ถูกพัฒนาให้มี
ความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เฉพาะกลุ่มมากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันและมีการแสดงข้อมูลคุณ ค่าทางโภชนาการ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจั ย
ส่งเสริมให้อาหารเพื่อสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2560)
ในปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภค หั น มาใส่ ใ จเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพมากขึ้ น เช่ น การ
รับประทานผัก ผลไม้ และธัญพืช การลดน้าตาล เกลือ และไขมัน การเลือกวัตถุดิบที่ไ ม่ ใ ช้ สารเคมีแ ละวั ต ถุ
สังเคราะห์ เป็นต้น ส่งผลให้อาหารเพื่อสุขภาพเป็นที่รู้จักและกลายเป็นทางเลื อกในการรับประทานอาหารของคน
ไทยในวงกว้างมากขึ้น โดยข้อมูลจาก Euromonitor ระบุว่า ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยในปี 2558
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 คิดเป็นร้อย
ละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ผลสารวจของ W&S Market Research พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ซื้ออาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ
มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 44 รองลงมาซื้อทุกวันร้อยละ 19 โดยพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพดังกล่าว สะท้อนโอกาสสาหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในการนาเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ รองรับการ
ขยายตัวของกลุ่มลูกค้าที่เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงกลุ่มลูกค้าดังกล่าวยังยินดี จ่าย
ค่าอาหารที่สูงขึ้น สาหรับทางเลือกในการรับประทานอาหารที่มีมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,
2560)
ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น การสร้างสรรค์และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ถือเป็นปัจจัย
สาคัญในการดาเนินธุรกิจที่จะทาให้ธุรกิจสามารถเอาชนะใจลูกค้า และประสบความสาเร็จการขยายธุรกิจ ด้วย
ผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาต่อยอดสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ให้มีมูลค่าที่เพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการ
พัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และคุณประโยชน์ ในอีกมุมหนึ่งการขยายธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์สามารถทาได้โดยการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าหรือ
บริการใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในตลาด การกาหนดรูปแบบและลักษณะแนวคิดต่างๆ และนาแนวคิดเหล่านั้น
ไปสู่การพัฒนาและต่อยอดให้กับธุรกิจ เรียกว่า การพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าหรือบริการ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,
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2560) ดังนั้นธุรกิจในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ไม่ใช่เป็นเพียงการขายตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักเพียงอย่างเดียว
แต่จะต้องมีส่วนของการเพิ่มมูลค่าที่จะทาให้ผู้บริโภครู้สึกได้ประโยชน์มากขึ้นด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น
จึงจะประสบความสาเร็จได้อย่างที่ควรเป็น (พูนลาภ ทิพชาติโยธิน, 2553)
การประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีปัจจัยหลายปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดถึงความสาเร็ จ ปัจจัยที่มี
ความสาคัญ คือ วัตถุดิบและการเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบการ จากกรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ร้านอาหารเพื่อ
สุขภาพใจกลางเมืองนครปฐมที่ใช้ข้าวและผักออร์แกนิกมาปรุง อาหาร เอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอน ให้ลูกค้าได้รับ
ประทานอาหารที่สดใหม่และไม่มีสารเจือปน ผู้วิจัยมี ความประสงค์ที่จะศึกษาถึงกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างและให้ความรู้ในเรื่องกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผู้ประกอบการ กรณีนาไปใช้ในการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม
2. เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านโพเมโล่ โฮม
3. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ร้านโพเมโล่ โฮม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ในเรื่องกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนศึกษาถึง ปัญ หาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ ศึกษาเฉพาะภายในร้านโพเมโล่ โฮม ถนนราชดาเนิน
ตาบล พระปฐมเจดีย์ อาเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการ 1 คน และลูกค้าที่ใช้บริการประจา 10
คน
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาตั้ง แต่
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ.2561
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของฟิลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler, 2011) โดย ยุพาวรรณ
วรรณวาณิชย์ (2551) เพื่อศึกษากลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ใช้
แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของพูนลาภ ทิพชาติโยธิน (2553) และใช้แนวคิดคุณภาพของบริการที่ลูกค้ามองหาของ
Parasuraman (1994)
กลยุทธ์ของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านโพเมโล่ โฮม
คุณภาพการบริการของ
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านโพเมโล่ โฮม

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านโพเมโล่ โฮม

ที่ลูกค้าได้รับ

ปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านโพเมโล่ โฮม
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยเลือกใช้ แนวทางการศึก ษาใน
รูปแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นการศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากสาขาปรัชญา ในการทาความ
เข้าใจ ความเชื่อมโยงของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในโลก โดยศึกษาปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งที่สนใจ จากคา
บอกเล่าของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแก่นแท้ของปรากฏการณ์นั้นให้มีความชัดเจน โดยมีภาษาเป็นสื่อ
ขั้นต้นในการถ่ายทอดความหมายของประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ (อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2553) ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น มุมมอง ความรู้สึก วิธีคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ตรง
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้เข้าใจความหมาย รายละเอียดและสาระสาคัญในทัศนะของผู้ที่ได้รับประสบการณ์นั้น
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นรายบุคคล ใช้
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structural Interview) เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์กลยุทธ์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ และประมวลผลการวิเคราะห์ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และการพัฒนาร้านอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงาน โดย
มีการกาหนดจุดสนใจไว้เป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ เพื่อใช้สอบถามผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาจากเอกสาร
ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ประกอบการร้านโพเมโล่ โฮม โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมาย โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ สามารถให้ข้อมูลในส่วนของสภาพองค์กรที่แท้จริงในปัจจุบัน
นโยบายการบริหารจัดการองค์กร รูปแบบลักษณะในการให้บริการและปัญหาอุปสรรค ข้อมูลในส่วนของรูปแบบ
การปฏิ บั ติ ง านในการให้ บ ริ ก าร ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ พ บเจอ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง ได้ แ ก่
ผู้ประกอบการร้าน จานวน 1 คน
2. กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการร้านโพเมโล่ โฮม โดยใช้การคัดเลือกเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมู ล ในส่วนของความคิด เห็นต่อร้ านโพเมโล่ โฮม จากเกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพการให้บริการและเครื่องมือการวัดคุณภาพการให้บริการ รวม 8 ด้าน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ ง่ายในการ
เข้าถึง และมีความยืดหยุ่น การแก้ไขสถานการณ์ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การ
ตอบสนองทันที ความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่พบเจอทั้งในระหว่างและหลังการ
รับบริการ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ รวมจานวน 10 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structural Interview) ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์เจ้าของร้านโพเมโล่ โฮม ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา ระยะเวลาในการบริหารงานตั้งแต่เริ่มจนถึง ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับร้าน โพเมโล่ โฮม มุมมองด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อกิจการ สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมของกิจการ ปัญหาและ
อุปสรรคด้านต่างๆ การแก้ไขปัญหาและแนวทางที่วางไว้สาหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. แบบสัมภาษณ์ลูกค้าผู้ใช้บริการร้านโพเมโล่ โฮม ประกอบด้วย ความคิดเห็นต่อการบริการของร้านโพเม
โล่ โฮม ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโพเมโล่ โฮม ความเป็นมืออาชีพ รูปแบบ
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บริการง่ายต่อการเข้าถึงและมีความยืดหยุ่น การแก้ไขสถานการณ์ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ การตอบสนองทันที ความเชื่อมั่น การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของร้านโพเมโล่ โฮม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาถึงกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้าน โพ
เมโล่ โฮม การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ร้านโพเมโล่ โฮม และลูกค้าผู้ใช้บริการของร้านโพเมโล่ โฮม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ง มีโครงสร้าง (SemiStructure Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าจากหนังสือ ตารา วารสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) มีการวิเคราะห์ และ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดจากการสัมภาษณ์ จากนั้นนาไปจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวคิดเพื่อหาข้อสรุป

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพ
เมโล่ โฮม ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลหลัก
จานวน 11 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการและลูกค้าร้านโพเมโล่ โฮม โดยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของร้านอาหารเพื่อสุขภาพโพเมโล่ โฮม ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองนครปฐม บริเวณถนนราชดาเนิน ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ 500 เมตร และ เป็นเพียงร้านเดียวที่อาเภอเมือง
นครปฐมที่มีหน้าร้านและเป็นร้านจาหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพเต็มรูปแบบ ลักษณะกิจการ เป็นการให้บริการโดย
ผู้ประกอบการเพียงคนเดียวใช้แหล่งเงินทุนส่วนตัว จาหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพและน้าผัก ผลไม้สกัดเย็น เปิด
ให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 20.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ แนวความคิดที่ผู้ประกอบการนามาใช้
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คือ ความชอบส่วนตัวในการทาอาหารคลีนเพื่อสุขภาพไว้รับประทานเอง จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านเพื่อ
จาหน่ายเป็นอาชีพ โดยมีการวางแผนในอนาคตที่จะเปิดร้านใหม่ที่มีความเป็นธรรมชาติ มีการปลูกพืช ผักรอบๆ
ร้านเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าเที่ยวชม และออกแบบอาหารและน้าผั ก ผลไม้สกัดเย็นจากผัก ผลไม้ในสวนที่ตนเอง
ชื่นชอบได้ด้วยตนเอง
2. กลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ เป็นร้านอาหารที่จาหน่ายอาหาร เพื่อสุขภาพ หรือ
อาหารคลี น โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ คนรั ก สุ ข ภาพและต้ อ งการควบคุ ม น้ าหนั ก อาหารที่ จ าหน่ า ยมี ค วาม
หลากหลายทั้งอาหารกล่อง น้าผลไม้สกัดเย็น และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นคนที่
ชอบรับประทานอาหารคลีนเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว และเป็นคนชอบทาอาหาร จึงมีความคิดที่อยากจะให้คนอื่นได้ลอง
ชิมรสชาติฝีมืออาหารของตนเอง ประกอบกับเมื่อ 3 ปีที่แล้ว การค้าขายเสื้อผ้ามีปัญหา ผู้ประกอบการจึงนาเงินที่มี
มาลงทุนเปิดร้านอาหารคลีน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าพอสมควร และจากการที่ผู้ประกอบการเป็นผู้เ ลือก
วัตถุดิบในการประกอบอาหารเองในทุกขั้นตอน จึงเน้นการคัดเลือกวัตถุดิบที่สด สะอาด และปลอดภัย ทาให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจในคุณภาพของอาหารที่สั่งซื้อว่ามีความปลอดภัย
2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) คือ ราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับอาหารเพื่อสุขภาพที่จาหน่ า ยใน
ท้องตลาดทั่วไป โดย ลูกค้าทุกกลุ่มวัยที่รักสุขภาพสามารถเลือกซื้อเพื่อรับประทานได้ในราคาอาหารชุดละ 75 - 95
บาท และน้าสกัดเย็นชุดละ 65 บาท กรณีที่ต้องการสั่งไปรับประทานที่บ้านหรือที่ทางาน ทางร้านจะมีบริการจัดส่ง
ให้ถึงที่โดยบวกค่าขนส่งตามราคาค่าบริการของรถจักรยานยนต์รับจ้าง
2.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) คือ มีช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลายตามยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป โดยสามารถสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือสามารถมาสั่งซื้ออาหารด้วย
ตนเองที่ร้านได้ เนื่องจากการร้านตั้งอยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก ร้านหาง่าย กรณีไ ม่มีเวลามาซื้อด้วย
ตนเองก็สามารถเลือกช่องทางการจัดส่งสินค้าถึงที่บ้านได้
2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม (Promotions) คือ ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเฉพาะในกลุ่มลูกค้า
ประจาที่ให้ส่วนลดรายการอาหารและน้าสกัดเย็นร้อยละ 5-10
2.5 กลยุทธ์ด้านบุคคล (People) คือ เน้นความจริงใจและการมีอัธยาศัยที่ดีของผู้ ประกอบการ
ร้านในการให้บริการ ดังนั้น ลูกค้าที่มาใช้บริการจึงได้รับบริการที่ดีอย่างสม่าเสมอ
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2.6 กลยุ ท ธ์ ด้ า นกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence / Environment and
Presentation) คือ เป็นร้านที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หาไม่ยาก อยู่ใจกลางเมืองนครปฐม โดยมีการตกแต่งหน้าร้าน
ให้น่าสนใจแก่คนที่ผ่านเส้นทางนี้ เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้เข้ามาใช้บริการ
2.7 กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process) คือ มีเน้นการให้บริการที่มีความรวดเร็วในการส่งมอบ
อาหารที่สด สะอาด คงคุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยมีจุดเด่นในการให้บริการ คือ ผู้ประก อบการ
สามารถจดจารายการอาหารของลูกค้าประจาได้
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ดังนี้
3.1 การพิจารณาวัตถุดิบ มีการเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างหลักประกันให้กับลูกค้า
ว่าอาหารที่รับประทานมีจะความสด สะอาด ปลอดภัยตรงตามวัตถุประสงค์การรักสุขภาพของตนเอง
3.2 การพิจารณาสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงบริการ มีการจัดทาป้ายแนะนารายการสินค้าพร้อมบอก
ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้าผลไม้ทั่วไป เป็นน้าผลไม้เพื่อสุขภาพที่ให้คุณประโยชน์
มากมายในการดูแลสุขภาพ
3.3 การพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์ เน้นความหลากหลายของเมนูน้าสกัดเย็นโดยการนาผักและผลไม้
หลากหลายชนิดมาผสมกันเพื่อเป็นน้าสกัดเย็นเพื่อสุขภาพ
4. ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ดังนี้
4.1 ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ในยุคที่มีค่าครองชีพสูง การเลือกบริโภคอาหารของประชาชนทั่วไปจะ
เน้นการรับประทานอาหารที่มีราคาถูก ลดการฟุ่มเฟือย ซึ่งอาหารคลีนจะมีราคาสูงกว่าอาหารทั่วไป 2 -3 เท่า
ดังนั้น ทาให้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนมารับประทานอาหารคลีนจึงเกิดขึ้นได้น้อยการอยู่รอดของร้านจึงต้อง
รักษาฐานกลุ่มลูกค้าประจาที่มาใช้บริการ หรืออาศัยการบอกต่อกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ที่ได้รับการบอกต่อหรือแนะนา
จากลูกค้าประจามากกว่า
4.2 กระแสคนรักสุขภาพที่ไม่แน่นอน กระแสการรักสุขภาพจะเป็นที่นิยมในบางช่วงเวลา ซึ่ง
ในช่วงของการเปิดร้านใหม่ๆ ในปีพ.ศ.2558 กระแสคนรักสุขภาพจะดีกว่าในปัจจุบัน ทาให้ยอดขาดในช่วงแรกๆ
สูงมาก แต่ปัจจุบันกระแสคนรักสุขภาพซบเซาลง ทาให้ยอดขายตกลง แต่ก็ยังพอประคองให้ร้านสามารถอยู่ได้
4.3 พื้นที่ร้านมีจากัด เนื่องจากเป็นการดัดแปลงห้องแถวชั้นเดียวเป็นร้านอาหาร ทาให้ที่การวาง
พื้นที่โต๊ะนั่งรับประทานอาหารจึงมีจากัด นั่งได้ 3-4 คน การจาหน่ายอาหารจึงเน้นการซื้อไปรับประทานที่บ้านหรือ
ที่ทางาน บางครั้งเมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการพร้อมกันหลายรายทาให้เกิดความไม่สะดวกเท่าที่ควร
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5. คุณภาพการบริการของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาโพเมโล่ โฮม ที่ลูกค้าได้รับ มีดังนี้
5.1 ด้านกายภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการตกแต่งร้าน มีการจัดทาป้ายแนะนาผลิตภัณฑ์ที่
น่าสนใจ
5.2 ด้านความรู้และการมีอัธยาศัยในการให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าของร้านที่มีอัธยาศัยดี มีการเอาใจใส่ในการทาอาหารเพื่อสุขภาพ และมีความรับผิดชอบทาให้ใหม่ ถ้าอาหารที่
ทาให้ลูกค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
5.3 ความพร้อมในการให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการรับรายการอาหาร
และระยะเวลาในการจัดทาอาหารที่รวดเร็ว สะดวก และมีความพึงพอใจต่ออาหารคลีนเพื่อสุขภาพสาเร็ จรู ปที่
พร้อมรับประทาน
5.4 ด้านความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดส่งสินค้า
ทั้งในรูปแบบของการมารับบริการที่ร้าน และการจัดส่งถึงที่บ้าน
5.5 ความเอาใจใส่ของพนักงานที่ให้บริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าของ
เจ้าของร้าน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้าน
โพเมโล่ โฮม สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. กลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม พบว่า ผู้ประกอบการให้
ความสาคัญ ต่อกลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับแนวคิดการส่ง เสริมการตลาดของฟิลิป ค็อตเล่อร์ (Philip
Kotler, 2011) โดยยุ พ าวรรณ วรรณวาณิ ช ย์ (2551) กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ อ งมื อทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งกลยุทธ์ที่เด่นชัดของผู้ประกอบการร้านโพเมโล่ โฮม คือ กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับอาหารคลีนเพื่อคนรักสุขภาพและควบคุมน้าหนักที่หลากหลายทั้งอาหารกล่อง
น้าผลไม้สกัดเย็น และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคนรักสุขภาพที่ต้องการ
อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพที่สะอาดมีสารอาหารและคุณค่าครบ 5 หมู่ แต่มีแคลอรี่ต่า ซึ่งทาให้สามารถควบคุม
น้าหนักได้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี ทาให้สามารถ
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วางแผนจัดหาอาหารคลีนได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค กลยุทธ์ที่มีความสาคัญรองลงมาคือ กลยุทธ์ด้าน
บุคคล คือ ความจริงใจและอัธยาศัยของเจ้าของร้านที่มักจะเอาใส่ดูแลลูกค้าทุกคนให้เกิดความประทับใจเพื่อ
กลับมาใช้บริการซ้า และกลยุทธ์สุดท้ายที่สาคัญ คือ กลยุทธ์ด้านกระบวนการ ที่เน้นความรวดเร็วในการให้บริการ
และส่งมอบอาหารที่สด สะอาด คงคุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วน โดยมักจัดทาอาหารสาเร็จรูปไว้ให้บริการ
ในราคาไม่แพงเกินไป อยู่ระหว่าง 75 - 95 บาท ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิริยา บุญมาเลิศ และบุณยาพร
ภู่ ท อง (2560) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา รู ป แบบและกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก อาหารฮาลาล : กรณี ศึ ก ษาเขต
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารฮาลาลมี จุ ด เด่ น ในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ะอาด เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี
ลักษณะเฉพาะได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเข้าใจถึ งพฤติกรรมผู้บริโภค และชัญญานุช จั่นทอง และมัญชุพัฒน์ พันธ์
เจริญ (2561) ได้ศึกษา รูปแบบและกลยุทธ์ด้านการตลาดสู่ความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
กรณีศึกษาร้านอาหาร SUSTAINA Organic Restaurant เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า SUSTAINA Organic
Restaurant มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ทาให้
ประสบความสาเร็จและเปิดร้านอาหารออแกร์นิกเป็นเวลา 6 ปี
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม พบว่า
ผู้ประกอบการเน้นการเพิ่มมูลค่า 3 ประการ ได้แก่ 1) การเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ลูกค้าจึงเกิดความมั่นใจ
ต่อความปลอดภัยต่อวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ ถึงแม้จะมีราคาแพงกว่าวัตถุดิบทั่วไป แต่ลูกค้า
ก็ยินดีจ่ายหากได้อาหารที่สะอาด สด ไม่มีสารพิษตกค้างเจือปนและมีคุณค่าของสารอาหารครบถ้วน 2) การจัดทา
ป้ายแนะนารายการสินค้าพร้อมบอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร ทาให้ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของอาหาร
ที่จะรับประทาน ซึ่งจะเหมาะสมกับลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพ สามารถเลือกบริโภคได้ตรงกับความต้องการดูแล
สุขภาพที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และ 3) การนาผัก ผลไม้หลายชนิดมาทามีเมนูน้าสกัดเย็น ซึ่ง การมีเมนูที่
หลากหลาย ทาให้ลูกค้ามีทางเลือกบริโภคที่หลากหลาย ไม่จาเจ น่าเบื่อ เป็นการลองบริโภคไม่ซ้ากันในแต่ละวัน
สอดคล้องกับแนวคิดของพูนลาภ ทิพชาติโยธิน (2553) ที่กล่าวว่า การสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างได้ในหลายทาง
เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิต ซึ่ง บางครั้งต้อง
กระทาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ผลสาเร็จสุดท้าย คือ การได้ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มี “คุณค่าเพิ่ม” สาหรับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย
3. คุณภาพการบริการของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาร้านโพเมโล่ โฮม ที่ลูกค้าได้รับ พบว่า ลูกค้า
มีความพึงพอใจต่อการตกแต่งร้านโพเมโล่ โฮม ที่ให้ความสาคัญกับการจัดทาป้ายแนะนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าของร้านที่มีอัธยาศัยดี มีการเอาใจใส่ในการทาอาหารเพื่อสุขภาพ และมี
ความรับผิดชอบทาให้ใหม่ ถ้าอาหารที่ทาให้ลูกค้าไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความพึง พอใจต่อความ
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รวดเร็วในการรับรายการอาหารและระยะเวลาในการจัดทาอาหารที่รวดเร็ว สะดวก และมีความพึงพอใจต่ออาหาร
คลีนเพื่อสุขภาพสาเร็จรูปที่พร้อมรับประทาน มีความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดส่งสินค้าทั้งในรูปแบบของการมา
รับบริการที่ร้าน และการจัดส่งถึงที่บ้าน และมีความพึงพอใจต่อการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าของเจ้าของร้าน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Parasuraman (1994) ที่กล่าวว่า คุณภาพของบริการที่ลูกค้ามองหามีอยู่ด้วยกัน 5 มุมมองด้วยกัน
ได้แก่ คุณภาพด้านกายภาพ คุณภาพด้านความรู้และการมีอัธยาศัยในการให้บริการ คุณภาพด้านความพร้อมใน
การให้บริการ คุณภาพด้านความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และคุณภาพด้านความเอาใจใส่ของพนั กงานที่
ให้บริการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา
1. ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า ทาให้ยอดขาย
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆ ที่เปิดร้านในปี พ.ศ.2558 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรรักษาฐานลูกค้าประจาให้ คงใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดรูปแบบการส่งเสริมการขายที่ให้สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าประจาที่สั่งอาหารอย่าง
สม่าเสมอ
2. ผลการวิจัย พบว่า ความนิยมในการบริโภคอาหารคลีนของลูกค้าปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความนิยม
ดัง นั้น ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคลีนให้มี ความน่าสนใจโดยคิดรายการอาหารใหม่ๆ ออกมา
ให้บริการ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานความสะอาด และสดของอาหารคลีนที่จาหน่าย
3. ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่ควรนามาใช้ในการให้บริการของร้านโพเมโล่ โฮม คือ ควร
พัฒนาอาหารคลีนและน้าผักผลไม้สกัดเย็นที่มีความหลากหลาย โดยคงมาตรฐานวัตถุดิบที่สะอาด สด ปลอด
สารพิษ
4. ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ด้านบุคลากรที่ควรคงไว้คือ ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานการให้บริการ
ที่เน้นการดูแลเอาใจใส่ต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้คงไว้ในระดับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
5. ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ด้านกระบวนการที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ความรวดเร็วในการส่งมอบ
อาหารคลีน น้าผัก และผลไม้สกัดเย็นให้ลูกค้า เพราะในยุคที่มีความเร่งรีบ การให้บริการที่รวดเร็ว ทันใจ จะสร้าง
ความประทับใจให้ลูกค้าได้ดีกว่าร้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ควรวิจัยพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดลูกค้าให้มากขึ้น
2. ควรศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
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การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน
The Perception image of General Prayut Chan-Ocha of the media
กรสุดา วีระทัต1 และ อัญชลี พิเชษฐพันธ์2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน กลุม่
ตัวอย่าง ได้แก่ สื่อมวลชนประเภท วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ และออนไลน์ อายุระหว่าง 25-55 ปี
จานวน 200 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อมวลชนมีการรับรู้ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านบุคลิกภาพ ด้านความเชี่ยวชาญ และด้านประสบการณ์ร่วม 2) สื่อมวลชนมีการรับรู้ ด้านบุคลิกภาพ ของ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ฉุนเฉียวง่าย เจ้าอารมณ์ มีความหุนหัน พลันแล่น อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด 3)
สื่อมวลชนมีการรับรู้บทบาทฐานะผู้นา ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านความเชี่ยวชาญ คือ เป็นทหารที่มี
ความเป็นผู้นาสูง อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 4) สื่อมวลชนมีการรับรู้ในฐานะที่ได้ทางานร่วมกับ พลเอกประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา ด้ า นประสบการณ์ ร่วม คื อ แสดงออกด้ า นอารมณ์ ชั ด เจน อยู่ ใ นระดั บ เห็น ด้ว ยมาก 5) การรับรู้
ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ในระดับเห็นด้วยปานกลาง
คาสาคัญ: การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สื่อมวลชน

Abstract
The objective of this research is to study the perceived image of General Prayut Chanocha of the mass media. The sample consisted of 200 people between 25-55 years. Research of
the research were 1) there is a recognition of the image of General Prayut Chan- ocha in
personality, expertise and experience 2) perception of Gen. Prayut Chan-ocha is easily angered
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3) perceived as working in the experience of sharing is clearly expressed 4) The Perception image
of General Prayut Chan-ocha, the relationship with the media at the agreed level, moderate with
statistical significance at the level of 1.20
Keyword: The Perception image, Prayut Chan-Ocha, Media

บทนา
“การเป็นนายกฯ ของประเทศนี้ ต้องไร้ความรู้สึก โมโหใครไม่ได้ วันนี้จึงลดบทบาทความเป็นทหารให้
มากที่สุด ไม่ใช่เพื่อการเมือง แต่ตนก็ต้องห่วงสุขภาพตัวเอง ถ้าเครียดมากเดี๋ยวเป็นอะไรไปอีกก็ลาบาก ครอบครัว
ก็จะลาบากไปด้วย หลายคนถ้ารู้จักตน จะรู้ว่าเวลาทางาน จะเป็นคนเอาจริงเอาจัง อาจไม่มีรอยยิ้มบ้าง แต่เวลาที่
อิสระ อยู่กับเพื่อนฝูง โดยเฉพาะกับครอบครัว ตนเป็นคนตลก หลายคนก็พยายามทาว่านายกฯ เป็นคนตลก ตน
สามารถพูดตลกได้ และซีเรียสก็ได้ แต่ด้วยภาระหน้าที่บางครั้งก็เปลี่ยนไม่ทัน ขอความเห็นใจตนบ้าง สิ่ง ที่ตน
ค่อนข้างซีเรียสมีเรื่องเดียว คือ การทางานต้องเอาจริง เอาจัง เพราะอยู่มาตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีสุดท้ายปัญหายังไม่
จบสิ้น”
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2562)
ข้อความข้างต้นเป็นคาพูดของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย
กล่าวภายหลังจากการเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม .ถึงการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
เรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งมีหลายครั้งที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เตือนสื่อมวลชนในการทางานด้านการนาเสนอข่าวที่
เป็นการลดความเชื่อมั่นของรัฐบาล ในสายตาของประชาชน และในหลายครั้งที่สื่อมวลชล ได้ตั้งประเด็นคาถามที่
อาจจะสร้างความขุ่นเคืองใจ ด้วยบุคลิกที่ตรงไป ตรงมา โผงผาง บ้าบิ่น สนุกสนาน แข็งกร้าว ใจดี จริงจัง จริงใจ
การแสดงออกให้เห็นถึงบุคลิกที่ หลากหลาย จนยากเกินคาดเดาว่ากาลังรู้สึกหรือนึกคิดอะไร จึงทาให้สื่อมวลชน
ต่างพากันไม่ประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง

นอกจากนี้ยังพบว่า ภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยัง มีความคล้ายคลึงกับ นายโดนัลด์
ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ในด้านที่เป็นแง่บวก คือ เป็นคนโผงผาง พูดตรง ทาให้ดู
เป็นบุคคลที่อ่านใจง่าย นอกจากนี้ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง พูดจริง ทาจริง กล้าทา เหมือน ๆ กัน ส่วนในด้านที่
เป็นแง่ลบนั้น คือ ไม่มีความอดทนที่มากพอในการรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากตน ถ้ามีบุคคลใดมีความคิดเห็น
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แย้ง จะตอบโต้ในทันทีทันใด อีกทั้ง บุคลิกภาพของทั้งสองคนนี้ ยังสามารถเรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้อย่าง
ดี เพราะพฤติกรรมดังกล่าวที่เอ่ยมานั้น สามารถเผยแพร่เป็นข่าวได้ทุกครั้ง แต่จากการที่ผู้วิจัยได้ใช้ประสบการณ์
ในการทางาน และการสังเกต รวมถึงการศึกษาหาข้อมูล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถเป็นที่ชื่นชอบของ
สื่อมวลชน แต่บุคลิกภาพ และตัวตนของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ สามารถสร้างอรรคติในแง่ลบ รวมถึงความรู้สึกเชิงลบ
ในด้านประสบการณ์ ร่วมของสื่อมวลชนประเทศสหรัฐอเมริกา และนานาประเทศได้มากกว่า
ดัง นั้น ภาพลักษณ์ของผู้น าทั้ง 2 ท่าน สะท้อนถึง สิ่ง ที่ท าให้เ ห็น ถึง บุ ค ลิก ภาพแบรนด์ สอดคล้ อ งกั บ
Sincerity เป็นบุคลิกที่แสดงถึงความจริงใจ ซื่อตรง
เมื่อมองย้อนกลับไปก่อนที่จะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีภาพลักษณ์เป็น
นายทหารที่มีความสุขุม นุ่มลึก นุ่มนวล จนกระทั่งเมื่อรับตาแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก หรือ ผบ.ทบ .วันที่ 1
ตุลาคม พุทธศักราช 2553 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมามีท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้น ทาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์
เป็นวงกว้างว่า เปลี่ยนไป เนื่องด้วยตาแหน่งผู้นาสูงสุดของเหล่าทัพ ต้องดูแลความเรียบร้อย และความสงบของ
ประเทศ ภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีความสาคัญในการควบคุมผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้
ยัง มีบทบาทสาคัญ ในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ส่ง ผลให้ทหารเหล่ากองทัพบก มีขวัญ และ
ก าลั ง ใจในการสนองตอบต่ อนโยบายของผู้ นา โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพี ยงหนึ่ง คื อ เพื่ อ ความสงบสุ ข ร่ม เย็นของ
ประชาชนในประเทศ
การนาเสนอเรื่องราวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ว่า
เป็นหัวหน้า หรือผู้นา ได้มีการนาเสนอโดยสื่อมวลชนทุกแขนง อาทิ สื่อช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่
เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือ ภารกิจการทางานในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี กระตุ้นให้ประชาชน เกิดความสนใจ
ในเรื่องของการเมืองมากยิ่งขึ้น

ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไ ด้กฎผ่านทางเครื่องมือสื่อสารการตลาดนั้น มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ภาพลักษณ์ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงนับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งทาให้เป็นที่
สนใจของสื่ อ มวลชน จากการที่ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา มี บุ ค ลิ ก ที่ ห ลากหลาย ในการตอบค าถามกั บ
สื่อมวลชน อาทิ สนุกสนาน โกรธ เสียงดัง นิ่งเฉย เป็นต้น ทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ การเคารพนับถือ และ
จาก ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถือว่าเป็นผู้นาระดับประเทศ ที่มีประสิทธิภาพอีกบุคคล
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หนึ่ง แต่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทาให้นักการเมืองท่านอื่นที่อยู่ฝั่ง ตรงข้ ามมองว่า ไม่มีความเป็นผู้น าที่
น่าเชื่อถือ อีกทั้ง เจ้าอารมณ์ จากการแสดงออกที่สื่อถึงความเป็นตัวตนที่มีหลากหลายด้าน
หากนาข้อมูล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาวิเคราะห์จะพบว่า ภาพลักษณ์ในลักษณะของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ปรากฏในทางผู้นาคนอื่น ๆ ทางการเมืองไทยมาก่อน จากความสาคัญดังกล่าวนี้ ผู้วิจัย
จึ ง อยากที่ จ ะศึ ก ษาว่า การรั บ รู้ ภ าพลั กษณ์ ข อง พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชาสะท้ อ นถึ ง แบรนด์ Sincerity มี
ประโยชน์กับสินค้า หรือบริการ ที่จะเจาะกลุ่มบุคคลที่มีบุคลิกดังกล่าวว่าควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบ
ไหน รวมไปถึงการจะยกระดับให้แบรนด์เป็น Top of mind ของกลุ่มคนบุคลิกแบบนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน

สมมติฐานการวิจัย
การรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ของ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา มี ก ารผู ก พั น กั บ การั บ รู้ ความเข้ า ใจ และ
ประสบการณ์ร่วมกับสื่อมวลชน

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception)
การรับรู้ หมายถึง ขบวนการที่เกิดขึ้นภายหลัง จากที่สิ่ง เร้ากระตุ้นการรู้สึก และถู กตีความเป็นสิ่ง ที่ มี
ความหมาย โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจของบุคคล (Bernstein, 1999)
การรับรู้ มองว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสมอง โดยแยกได้เป็นองค์ประกอบของการรับรู้ 4 ส่วน
ได้แก่ 1) สิ่งเร้า (Stimulus) หมายถึง ตัวกระตุ้นที่เป็นปัจจัย นาไปสู่ ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภาพถ่าย
นายกรัฐมนตรี เสียงปราศรัย เป็นต้น 2) ตัวรับความรู้สึก (Sensory Receptor) อวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์ เช่น หู
ตา คอ จมูก ปาก และผิวหนัง ซึ่งทาหน้าที่รับความรู้สึก ได้แก่ การได้ยิน การมองเห็น การรู้รส การได้กลิ่น และ
การสั ม ผั ส ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารตี ค วามหมายของขั้ น ตอนการรั บ รู้ต่ อ ไป 3) ความรู้ สึ ก (Sensation) หมายถึ ง การ
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ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทันทีที่ได้รับการกระตุ้น เช่น การเห็นภาพถ่ายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านสายตา
และเกิดเป็นภาพในสมอง เพื่อรอการตีความหมายต่อไป 4) กระบวนการรับรู้ (Perception Process) หมายถึง
กระบวนการที่มนุษย์จะรับรู้สิ่งต่าง ๆ
การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบ และตีความรู้สึกประทับใจของตนเอง
เพื่อให้ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม แต่การรับรู้ของคน ๆ หนึ่ง สามารถตีความให้แตกต่างจากความเป็นจริง
ได้อย่างมาก Robbin (อ้างถึงใน พอใจ เงินศิริ,2542)
จากความหมายของการรับรู้ที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ การรับรู้ คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกนึก
คิด และความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่แต่ละบุคคลมีความสนใจ หรือ เรื่องราวเกิดขึ้นในจิตใจ โดยผ่ าน
กระบวนการตีความ ไปถึงขั้นตอนการแปลความหมายของข้อมูล ที่ผ่านสิ่งเร้าจากอวัยวะรับความรู้สึก แล้วจึง
แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจจากการตีความนั้น อันจะนาไปสู่การตอบสนองต่อไป
กระบวนการรับรู้ หมายถึง กระบวนการเลือกที่จะรับรู้การจัดองค์ประกอบ และการแปลความหมายของ
ตัวกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ ทั้งหมดนี้ คือกระบวนการรับรู้ ซึ่งกล่าวเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 1) การเลือกที่จะรับรู้ข่าวสาร
ตามที่ตนเองสนใจ หรือมีทัศนคติในทางที่ดีต่อตัวกระตุ้นนั้น การเลือกรับรู้นี้จะมีรูปแบบกระบวนการเลือกที่จะรับรู้
2) การจัดองค์ประกอบของการรับรู้ เป็นการจัดระเบียบการรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ หรือตีความหมาย เพื่อสามารถแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องที่ อันจะช่วยให้ประมวลข้อมูลได้เข้าใจใน
ความหมายได้ง่ายขึ้น 3) การแปลความหมายของการรับรู้ เป็นกระบวนการทาความเข้าใจสิ่งเร้า โดยอาศัยความรู้
และประสบการณ์เดิมที่สะสมไว้ในอดีตมาใช้แปลความหมาย ว่าสิ่งที่รับรู้เข้ามานั้นมันคืออะไร ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
อคติย่อมมีผลต่อการแปลความหมาย ให้ผิดเพี้ยนไปจากผู้ส่งข่าวได้เช่นเดียวกัน ความเชื่อของแต่ละชาติ และแต่ละ
วัฒนธรรมต่างกัน การแปลความหมายก็แตกต่างด้วยเช่นกัน
กระบวนการทาความเข้าใจสิ่งเร้าของผู้บริโภค
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2544 : 80) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ มีปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1) ความต้องการของมนุษย์ (Need) ของผู้รับรู้ ทาให้ผู้รับรู้ตีความสิ่งเร้า เป็นสิ่ง ที่
สนองความต้องการของตนเอง ความต้องการเป็นเหตุจูง ใจให้เรารับรู้สิ่ง ที่ต้องการได้รวดเร็ว 2) ประสบการณ์
(Experiences) บุคคลทั่วไปมักจะตีความสิ่งที่ตนสัมผัสตามประสบการณ์ และภูมิหลังของแต่ละบุคคล 3) การ
เตรียมตัวไว้ก่อน (Preparatory Set) การที่คนเรามีประสบการณ์ และเรียนรู้ สิ่งใดมาก่อน ทาให้เราเตรียมที่จะ
ตอบสนองต่อสิ่งนั้น เหมือนกับที่เราได้เรียนรู้มา 4) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้เช่น คนที่มี บุคลิกภาพ ยึดมั่น ถือมั่น จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง เร้าได้ช้ากว่าผู้ ที่มีบุคลิกยืดหยุ่น 5)
ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถ้าคนเรามีทัศนคติที่ดีต่อใคร การกระทาของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้
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ในทางที่ดีอยู่เสมอ 6) ตาแหน่งทางสังคม (Social Position) และบทบาททาให้เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน 7)
วัฒนธรรม (Culture) เป็นตัวการสาคัญ ที่ทาให้คนเรารับรู้สิ่ง ต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป 8) สภาพทางอารมณ์
(Emotion) สภาพทางอารมณ์ของผู้รับมีผลต่อการรับรู้ การรับรู้ เป็นขั้นตอนแรกของการมีพฤติกรรม
แต่อย่างไรก็ตาม การรับรู้เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งเท่านั้นในการเกิดพฤติกรรม ยังมีตัวแปรอื่น ๆ อีกมาก ที่มี
ส่วนให้เกิดพฤติกรรม เช่น ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้มีความสาคัญต่อ
พฤติกรรม ถ้าบุคคลรับรู้ถูกต้อง การแสดงพฤติกรรมก็จะเป็นอย่างหนึ่ง แต่ถ้า บุคคลรับรู้ไม่ถูกต้อง จะทาให้แสดง
พฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน
ดังนั้น กระบวนการรับรู้ เกิดจากการที่ได้มีสิ่งเร้าและสถานการณ์ เข้ามากระทบกับประสาทสัมผัส ทั้ง 5
คือ ตา (การเห็น) หู (การได้ยิน) จมูก (การดมกลิ่น) ลิ้น (การลิ้มรส) และผิวกาย (การสัมผัส) ตัวกระตุ้นเหล่านี้ จะ
ถูกรับรู้และถูกแปลความหมาย กลายเป็นผลลัพธ์ ก่อให้เกิดการรับรู้ ขึ้นมา ซึ่งการรับรู้ จะแตกต่างกันไปนั้นขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ และภูมิหลังในอดีตของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกันไป การรับรู้นอกจากจะขึ้นอยู่กับสิ่งเร้า หรือ
ลักษณะของตัวกระตุ้น (Stimulus Factor) ยังขึ้นอยู่กับ ปัจจัยส่วนตัวบุคคล (Personal Factor) ซึ่งจะต้องมีความ
เข้าใจในการรับรู้ และมีการแปลข้อมูลเป็นไปตาม โครงสร้างความเข้าใจของแต่ละบุคคล (Individual’s Cognitive
Structure) ควบคู่กันไปด้วย (กันยา สุวรรณแสง, 2532 : 128)
องค์ประกอบในการรับรู้
ศุภร เสรีรัตน์ (2544, หน้า 155) กล่าวว่า การที่บุคคลจะมีการรับรู้ได้ดีเพีย งใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ข้อจากัด และความสามารถของบุคคลที่มีไม่เหมือนกัน
สรุปบุคคลจะมีการรับรู้ได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์กระกอบในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะ ข้อจากัด และ
ความสามารถของบุคคลตามลักษณะขีดขั้นการรับรู้ต่าสุด ขีดขั้นการรับรู้ถึงความแตกต่างกันน้อยที่สุด ระดับขีดขั้น
ของการรับรู้ และการรับรู้ถึงตัวกระตุ้น โดยไม่รู้สึกตัว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ความหมายของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ เดิมใช้คาว่า ภาพพจน์ มาจากคาว่า Image แปลว่า จินตภาพ คา
ว่าภาพพจน์นั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย
กล่าวว่า น่าจะมีความหมายตรงกับคาว่า Figure of Speech มากกว่า แต่คาว่าจินตภาพไม่แพร่หลาย ต่อมา
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติคาว่าภาพลักษณ์มาใช้แทน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงใช้คา
ว่าภาพลักษณ์คาเดียวเท่านั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2528:25)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

451

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2545) กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน ที่เห็นหน่วยงานเป็น
ภาพในลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งที่เกี่ยวกับหน่วยงานนั้น ทั้งที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์
บุคคลสามารถสร้างจินตภาพเกี่ยวกับสถาบันนั้น ๆ ได้โดย ภาพลักษณ์เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ รับฟัง ได้เห็น หรือ
มีประสบการณ์มาในอดีต และด้วยความประทับใจ จึงทาให้บุคคลนั้นสามารถจดจา และพัฒนาเป็นภาพอย่างใด
อย่างหนึ่งขึ้นมา ซึ่งอาจจะเป็นภาพลักษณ์ในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ภาพลักษณ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ
คือ 1) เกิดจากการปรุงแต่ง โดยเกี่ยวข้องและสั มพันธ์กั บการสื่อ สารประชาสัมพันธ์ ที่ เป็น ระบบ 2) เกิดจาก
ธรรมชาติ
จิตลาวัณย์ บุนนาค กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับเหตุการณ์ภายนอกมายังตัวเองนั้น เหตุการณ์ยังไม่สามารถ
สร้างให้เห็นทันที แต่กลับต้องมีขั้นตอนอย่างเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม (Event and Environment) ซึ่งในสังคม
จะมีเหตุการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ แต่ก็มีเพียงบางส่วนของเหตุการณ์
เท่านั้น ที่เรารับเข้ามายังตัวเรา และในบรรดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง หลายนี้ จะมีคุณค่ า ด้านดีหรือด้านเลว จะ
สาคัญหรือไม่ ไม่เกิดขึ้นจากตัวเรา แต่สภาพแวดล้อมที่อยู่กับเหตุการณ์ กาหนดคุณค่าเหล่านั้น ทั้งก่อนการรับรู้
และหลัง การรับรู้ ตลอดจนอิทธิพลต่อความสมบูรณ์หรือหดหาย และระยะเวลาของความทรงจา (จิตลาวัณย์
บุนนาค, 2539: 10-11)
แฟรงค์ เจฟกิ้นส์ (Frank Jefins, 1982) กล่าวว่า ภาพลักษณ์นั้น เกิดจากความประทับใจ อันได้มาจาก
ความรู้ และความเข้าใจในข้อเท็จจริงนั้น ๆ (Frank Jefins, 1982-6)
ลดาวั ล ย์ บั ว เอี่ ย ม ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ผู้ น าพรรคการเมื อ งยุ ค ใหม่ ที่ ค นไทยต้ อ งการว่ า เป็ น ผู้ น าแบบ
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความสามารถด้านการปกครองสูง เคารพและเข้าใจในการของการสร้างสังคมธรรมรัฐ
ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น และความศรั ท ธาจากสั ง คม สามารถรวมพลั ง การร่ ว มมื อ เข้ า ใจสั ง คมสมั ย ใหม่ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับสากล มีความกล้าหาญ และมีจริยธรรม
อาจจะกล่าวได้ว่า คุณลักษณะของนักการเมืองตามเกณฑ์ของนักวิชาการนั้น พิจารณาได้ 3 ด้าน 1) ด้าน
ความรู้ อาทิ การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังต้องรอบรู้เกี่ยวกับสัง คม
ภายนอก เพราะโลกยุคใหม่มีความรวดเร็วในการสื่อสาร เชื่อมต่อกับทุกประเทศ การติดตามข้อมูลข่าวสาร จึงเป็น
สิ่งสาคัญ และจาเป็นสาหรับนักการเมือง 2) ด้านความคิด การมีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล เปิดกว้าง ใช้ความเป็นกลางใน
การแก้ไ ขปัญหา 3) ด้านจิตใจ อาทิ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม รวมทั้ง มีความ
เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และมีขันติธรรม เป็นต้น
เคนเนต อี บาวดิ้ง กล่าวว่า การสร้างภาพลักษณ์ เป็นเรื่องของความรู้สึก และอารมณ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความรู้ในเชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) เนื่องมาจากประสบการณ์ของเราแต่มีข้อจากัด คือ เราไม่สามารถ
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รับรู้ และทาความเข้าใจกับทุกสิ่งเสมอไป ภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการตีความ โดยผ่านทางประสบการณ์ตรง
และประสบการณ์อ้อม แทนความหมายเชิงอัตวิสัยของสิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้มา เป็นการตีความตามความหมาย หรือ
สิ่ ง ประทั บ ใจ ภาพที่ ป รากฏ (Appearance) จะเป็ น ตั ว แทนของการรั บ รู้ (Perception) ในเชิ ง ความหมาย
(Interpreted Sensation) ที่ผ่านกระบวนการของการรับรู้อย่างเลือกสรร และเกิดการให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ
ซึ่งกระบวนการนี้ คือ กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ (Process of Imagery) (Boulding, K. E, 1975: 9)
สรุป ภาพลักษณ์นักการเมือง คือ ภาพของนักการเมืองบุคคลหนึ่ง ในความคิดของประชาชน ซึ่งเกิดจาก
การได้ รับรู้ข้อเท็จจริง และการประเมิน ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ที่ประชาชนมี หรือผ่านทางอักษร สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก รวมทั้งการสะท้อนบุคลิกนักการเมือง โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้ประทับใจ จดจา เชื่อ
ในทิศทางที่ต้องการได้ ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ให้นักการเมืองคนใดคนหนึ่ง สามารถหมายถึง การให้ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นข้อเท็จจริง ความชัดเจนในแนวทางการทางาน เพื่อให้ประชาชนที่ไ ด้สัมผัส และประทับใจ ซึ่ง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์นักการเมือง สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 1) ภาพลักษณ์ทางกายภาพ ได้แก่ มี
ประวัติส่วนตัวและประวัติการทางานดี บุคลิกภายนอกดูดี มีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น 2) ภาพลักษณ์ด้านความรู้
ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในการบริหารปกครอง และการแก้ไ ขปัญ หา มีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน ติดตาม
ข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ เป็นต้น 3) ภาพลักษณ์ด้านความคิด ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล และมีความเป็นกลางใน
การพิจารณาปัญหา เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เป็นต้น 4) ภาพลักษณ์ด้านจิตใจ ได้แก่ ความเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สุภาพ อ่อนน้อม เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ
อดทน เป็นประชาธิปไตย เป็นต้น
ทั้งนี้ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ผ่านทางการกระทา และการสื่อสารเรื่องราวที่เป็นจริง ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นเนื้อหา สาระ ในการเล่าเรื่องของนักการเมืองคนนั้น ให้ประชาชนได้รับรู้ นักการเมืองควร
ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารว่ า เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการเล่ าเรื่องให้กลุ่ มเป้า หมายรับรู้ จากการกาหนด
คุณลักษณะว่าเป็นอย่างไร มีจุดเด่นอย่างไร เพื่อที่จะได้สื่อสารออกไปให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ การรับรู้ดังกล่าว จะไป
เป็นตัวกาหนดความรู้สึกที่มีต่อนักการเมือง ทั้งในเชิงบวก เชิงลบ ทัศนคติที่มีต่อนักการเมือง จนนาไปสู่การร่วมมือ
และสนับสนุนของประชาชน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์บุคคล
การสร้างแบรนด์บุคคล หมายถึง การแสดงตัวตนสู่สาธารณะ มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง
และมีความหมายเชิงอารมณ์ต่อผู้ชม หรือบุคคลอื่น เรียกว่า กระบวนการขายตัวเอง อีกทั้ง หมายถึงภาพลักษณ์
ของตัวบุคคลที่มีมาแต่กาเนิด ถูกนาเสนอออกมา โดยปราศจากการจัดแต่งเพื่อเลียนแบบใคร
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ความสาคัญของการสร้างแบรนด์บุคคล
การสร้างแบรนด์บุคคลมีบทบาทในด้านการเมืองเป็นอย่างมาก เพราะนักการเมืองแต่ละบุคคล จาเป็นต้อง
สร้างความโดดเด่น และความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์บุคคล ใช้แยกความแตกต่างของตัวเอง
ด้วยคุณค่าที่โดดเด่น และไม่ซ้ากับผู้อื่น จากนั้น จึงพยายามสื่อสารความเป็นตัวเอง ให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าที่
กาหนดไว้ (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554)

องค์ประกอบของแบรนด์บุคคล (Personal Branding)
Montoy & Vanehey (2009) ได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบที่ จ ะท าให้ ก ารสร้ า งแบรนด์ บุ ค คล ประสบ
ความส าเร็ จ ดั ง นี้ 1) ความชั ด เจน (Clarity) หมายถึ ง การสร้ า งแบรนด์ใ ห้ ป ระสบความส าเร็จ ได้ นั้น ต้ อ งให้
กลุ่มเป้าหมาย ทราบได้อย่างชัดเจนว่า มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในด้านใด 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(Specialization) หมายถึง การสร้างความแตกต่าง การสร้างความโดดเด่นและไม่ซ้าซาก อาศัยความสามารถ
พิเศษ หรือความถนัดเฉพาะทางของตนที่มีอยู่ 3) ความมั่นคง (Consistency) หมายถึง การรักษากลุ่มเป้าหมาย
ด้วยการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นว่า แบรนด์ของตน ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีตลอดไป

การสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์บุคคล (Personal Branding)
บุคลิกภาพเป็นลักษณะส่วนรวมของบุคคล และการแสดงออกของพฤติกรรม ชี้ให้เห็นความเป็นปัจเจก
บุคคลในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม รวมถึง ลักษณะที่ส่งผลต่อการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้แก่ ความรู้สึกนับถือ
ตนเอง ความสามารถ แรงจูงใจ ปฏิกิริยาในการเกิดอารมณ์ และลักษณะนิสัยที่สะสมจากประสบการณ์ชีวิต (นพ
มาศ ธีรเวคิน อุ้งพระ, 2551)
นั ก การเมื อ ง มี ก ารก าหนดบุ ค ลิ ก ภาพของแบรนด์ บุ ค คลไว้ ห ลากหลาย อาทิ ให้ ก าลั ง ใจ จริ ง ใจ
ซื่อสัตย์ หรือการเป็นผู้นา ซึ่งมีแนวคิดในการกาหนดบุคลิกภาพของแบรนด์บุคคล (Aker, 1991) มีอยู่ด้วยกัน 5
แนวทาง ดังนี้ 1) จริงใจ (Sincerity) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ธรรมดา ติดดิน รักครอบครัว มีความห่วงใยผู้อื่น
2) ตื่ น เต้ น เร้ า ใจ (Excitement) ประกอบไปด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ท้ า ทาย แตกต่ า ง มี ชี วิ ต ชี ว า ชอบการผจญภั ย มี
จินตนาการ ไม่เหมือนใคร สร้างความแปลกใหม่ไ ด้เสมอ 3) ความสามารถ (Competence) ประกอบไปด้วย
คุณสมบัติ ความสามารถ น่าเชื่อถือ ทางานหนัก มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ ไว้ใจได้ ฉลาด รอบรู้ 4) นุ่มลึก
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(Sophistication) ประกอบไปด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ ห รู ห รา สง่ า งาม ดู เ ป็ น คนชั้ น สู ง เซ็ ก ซี่ นุ่ ม นวล 5) ทนทาน
(Ruggedness) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ แสดงออกถึงความเป็นผู้ชาย ไม่อยู่กับที่ มีความแข็งแกร่ง เป็นนักกีฬา
อดทน

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Quantitative) โดยจะทาการเก็บ ข้อ มู ล ตัว อย่ า ง
(Sample) จานวน 200 คน กับสื่อมวลชน ที่มีอายุ 25 ปีขึ้น โดยนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้าน
เนื้อหา และทดลองใช้จานวน 30 ชุด ได้ค่าความน่าเชื่อถือ 0.93 ทาการเก็บข้อมูลตั้ง แต่ วันที่ 7 – 21 มีนาคม
2562
ประชากรในงานวิจัย คือ สื่อมวลชน อายุระหว่าง 25-55 ปี
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กาหนดขนาดตัวอย่างจากสื่อมวลชน มีการกาหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณของ
Taro Yamane (Yamane, 1967) โดยมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 95 หรือเกิดความผิดพลาดได้
ร้อยละ 5 คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยได้ 200 คน แต่ข้อมูลออนไลน์ในครั้ง
นี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมา 203 คน จาแนกแบบสอบถามคัดกรองออกจึงได้กลุ่มตัวอย่าง 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามที่มีลักษณะคาถามปลายปิดชนิดเลือกตอบ และแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน
สาหรับการแปลความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วย, ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 3.41-4.2 หมายถึง เห็นด้วยมาก,
4.21-5.0 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ
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52.00 และเป็นจานวนเพศชาย 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีอายุการทางาน ระหว่าง 6-10 ปี จานวน 79 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.50 เท่ากับอายุการทางาน 10 ปีขึ้นไป จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และช่วงอายุการ
ทางานน้อยที่สุดอยู่ช่วงระหว่าง 1-5 ปี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนใหญ่ทางานสื่อประเภทวิทยุ
โทรทัศน์ จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาทางานสื่อประเภทออนไลน์ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.00 และน้อยที่สุดทางานสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียง จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50
2. การรับรู้ด้านบุคลิกภาพของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านบุคลิกภาพ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชนลาดับแรก คือ
ฉุนเฉียวง่าย เจ้าอารมณ์ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (x̄ = 4.50, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ หุนหัน พลันแล่น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (x̄ = 4.32 , S.D. = 0.86) และลาดับสุดท้าย คือ วางตัวเป็นกลาง อยู่ในระดับเห็น
ด้วยน้อยที่สุด (x̄ = 2.53 , S.D. = 0.97)
3. การรับรู้ด้านการความ รู้เข้าใจ ความเชี่ยวชาญในบทบาทผู้นาของ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บทบาทฐานะผู้นา ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านความเชี่ยวชาญ ของ
สื่อมวลชน ลาดับแรก คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นทหารที่มีความเป็นผู้นาสูง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x̄
= 3.87, S.D. = 1.10) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าที่จะคิด
และทา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x̄ = 3.61, S.D. = 1.03) และลาดับสุดท้าย คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สามารถลบภาพทหารได้ เมื่อผันตัวมาเป็นนักการเมือง อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด (x̄ = 2.07, S.D. = 1.11)
4. การรับรู้ในฐานะสื่อมวลชนที่ได้ร่วมงาน กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน อยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลาง (x̄ = 3.12 , S.D. = 1.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับรู้ของสื่อมวลชนลาดับแรก ได้แก่ การรับรู้
ด้านประสบการณ์ร่วม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (x̄ = 3.44 , S.D. = 0.95) รองลงมา คือ การรับรู้ด้านความ
เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (x̄ = 2.99 , S.D. = 1.06) และการรับรู้ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลาง (x̄ = 2.94 , S.D. = 0.80) เป็นลาดับสุดท้าย

อภิปรายผลการศึกษา
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ผลการศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ภาพรวม
ของทั้ง 3 ด้าน มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ซึ่งหมายถึง สื่อมวลชนมีการรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ในเชิงการรับรู้ ความรู้ การเรียนรู้ และการกระทา จึงมีผลให้ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มีผลระดับเห็นด้วย
ปานกลาง เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยภายนอก ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านประสบการณ์ กาหนดการรับรู้
ด้านต่าง ๆ เปลี่ยนไป
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ของแต่ ล ะมิ ติ ด้ า นการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ของ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
ประกอบด้วย
1. การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ฉุนเฉียวง่าย เจ้าอารมณ์
มีความหุนหัน พลันแล่น ซึ่งสื่อมวลชนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ซึ่งตรงกับ องค์ประกอบของภาพลักษณ์ แยกได้
เป็น 4 ส่วน ได้แก่
1.1 องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perception Component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากการสังเกต โดยตรง สิ่งที่
ถูกสังเกตนั้นจะเป็นสิ่งที่นาไปสู่การรับรู้ ซึ่งอาจเป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด หรือ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เรา
จะได้ภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยการรับรู้นี้
1.2 องค์ประกอบเชิงการเรียนรู้ (Cognitive Component) ภาพลักษณ์ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะ
ประเภท คุณสมบัติ ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตสิ่งที่ถูกรับรู้
1.3 องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับความรู้ สึ ก ของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกผูกพันยอมรับ หรือ ไม่ยอมรับ ชอบ หรือ ไม่ชอบ
1.4 องค์ประกอบเชิงการกระทา (Conative Component) เป็นภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับความ มุ่ง หมาย
หรือ เจตนาที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติตอบโต้สิ่งเร้านั้น อันเป็น ผลของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบเชิง
ความรู้ และความรู้สึก
ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากผลวิจัย คือ ฉุนเฉียวง่าย เจ้าอารมณ์ มีความหุนหัน
พลันแล่น ผ่านกระบวนการรับรู้ มีการให้ความหมายแยกแยะ ลักษณะประเภท และความแตกต่างของสิ่งนั้นจาก
ความรู้สึกที่สร้างขึ้นมาในตัวเรา ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นนี้ จะเกี่ยวพันกับพื้นฐานประสบการณ์เดิม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม
เกิดเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น แล้วพัฒนาเป็นความผูกพันที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ หรือ
ความรู้สึกนี้อาจจะไม่แสดง ออกก็ได้
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2. การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน คือ
มีความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านทหาร มากกว่าการเป็นผู้นาระดับประเทศ เพราะ สามารถการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง การแสดงความสนใจในการบริหารประเทศ การติดตามความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ประเทศ การมีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือประชาชน สามารถนาความรู้ วิทยาการ
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงาน
มากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนการทางานของคนในส่วนราชการ ที่เน้นความ
เชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยกันบริหารประเทศ
3.
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ร่วม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน คือ มีการ
แสดงออกด้านอารมณ์ชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก สอดคล้องกับ นิรมล ศิริหล้า กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง
กระบวนการประมวล และตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่ได้จากการรู้สึก ซึ่งการรับรู้ของบุคคลจะเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยทางจิตวิทยาบางตัว ได้แก่ การเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ โดยปัจจัยเหล่านี้จะเข้ามามี
บทบาทร่วมกับการรับรู้
ทั้งนี้ การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ร่วม เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สิ่งเร้ากระตุ้นการ
รู้สึก และถูกตีความเป็นสิ่งที่มีความหมาย โดยใช้ ความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจของบุคคล (Bernstein.
1999 : 72) ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์กับพฤติกรรมการแสดงออก ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสื่อมวลชน
ได้ รวมทั้งประสบการณ์ทางาน และการสังเกตโดยตรงของผู้วิจัยเอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นาที่มีการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์ชัดเจน อ้างอิงจากทฤษฎีของ Garrison & Magoon (1972, p. 607) กล่าวว่า การรับรู้
เป็นกระบวนการที่สมอง แปลความหมายที่ไ ด้จากสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งเร้า โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของ
ร่างกาย ทาให้เราทราบว่าสิ่งเร้านั้นเป็นอะไร มีความหมายและลักษณะอย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์เป็ น
เครื่องช่วยในการแปลความหมาย โดยสื่อแต่ละบุคคล และสื่อแต่ละประเภท สามารถมีการรับรู้ถึงประสบการณ์
ร่วมได้แตกต่างกัน เพราะสื่อแต่ละบุคคล มีสิ่งเร้า การรับรู้ ประสาทสัมผัส รวมไปถึงประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึง
ทาให้ตีความหมายของการรับรู้ออกไปได้หลากหลาย
อีกทั้ง การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านประสบการณ์ร่วม สามารถอ้างอิง ได้กับ กระบวนการรับรู้ ของ สร้อย
ตระกูล (ติวานนท์) อรรถมานะ (2541 : 60) กล่าวว่า กระบวนการของการรับรู้ เป็นการแสดงถึงความสลับซับซ้อน
และธรรมชาติของการกระทาตอบโต้ในการรับรู้ แบ่งกระบวนการย่อย ได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ
3.1 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) หมายถึง สิ่ง เร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์
(Situation) สิ่งเร้านั้น ก็คือ การเร้า ทางประสาทสัมผัส (Sensual Stimulation) อาทิ การทางานร่วมกับ พลเอก
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ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่น ผู้สื่อข่าวร่วมกันสัมภาษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และช่างภาพถ่ ายการปฏิ บัติ
หน้าที่ประจาวันของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นต้น
3.2 การเผชิญหน้า (Confrontation) การรับรู้ของบุคคล เริ่มเมื่อบุคคลนั้นได้เผชิญ หน้ากับสิ่ง เร้าทาง
กายภาพ หรือเผชิญ กับสถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมสถานการณ์ อาทิ เช่น สื่อมวลชนประจาทาเนียบรัฐบาล
ทางานร่วมกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นต้น
3.3 การตี ค วาม (Interpretation) ขั้ น ตอนการตี ค วามนี้ ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด และปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อการตีความ ก็คือ ลักษณะของสิ่งเร้า และลักษณะส่วนตัวของบุคคลผู้นั้น เช่น สื่อมวลชนร่วมทาข่าวการ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งในทาเนียบรัฐบาล และสถานที่ภายนอก ร่วมกับสอบถามข้อ
สงสัยที่เกี่ยวกับประเด็นบ้านเมืองในแต่ละวัน เป็นต้น
จะเห็นว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ของสื่อมวลชน เป็นขบวนการที่เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลังจากที่สิ่งเร้ากระตุ้นการรู้สึก และถูกตีความเป็นสิ่งที่มีความหมาย โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เข้าใจของบุคคล (Bernstein, 1999) ถ้าหากการรับรู้ภาพลักษณ์ของสื่อมวลชนอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุ ดใน
ด้านบวก ย่อมเป็นข้อได้เปรียบที่จะเสริมให้ภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานั้นดี และเป็นที่รักขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะ
1.
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งจะมองเห็นเพียงภาพ
กว้าง ๆ ของความคิดกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น การศึกษาในครั้งต่อไปควรจะทาการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เช่น การทา Focus Group หรือ In-depth Interview เพื่อศึกษาเชิงลึก และจะได้ทราบความคิดเห็น
ในเชิงการรับรู้ภาพลักษณ์ ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ของสื่อมวลชนว่าเป็นอย่างไร
2.
ทาให้แบรนด์ที่ต้องการจะเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีบุคลิกภาพแบบ Sincerity นั้นเข้าใจว่า ลูกค้ามี
ความต้องการอย่างไร ถึงจะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ และสามารถที่จะเป็น Top of mind ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
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การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิช (Twitch)
ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย
The uses and gratifications of Generation Y on engagement with game casters on Twitch
ปิยะวัฒน์ อรุณทวีพร1 และ อาจารย์ ดร.สุธี เผ่าบุญมี2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั ยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเกมแคสเตอร์ บ นทวิ ช ของ กลุ่ ม
เจเนอเรชันวาย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิชของกลุ่มเจเนอเรชันวาย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มเจเนอเรชันวาย อายุ 18-34 ปีที่เคยปฏิสัมพันธ์กับ
เกมแคสเตอร์ในด้านการแสดงความคิดเห็น (Comment ) การสมัครสมาชิก (Subscribe) การให้ของขวัญ (Bits)
หรือการบริจาคเงิน (Donate) จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มเจเนอเรชันวายได้ใช้ ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์ในด้านความ
บันเทิงมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ได้รับความสนุกสนานจากเกมแคสเตอร์ รองลงมาคือ ได้ผ่อนคลายความเครียด 2)
กลุ่มเจเนอเรชันวายมีความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ ในด้านข้อมูล ข่าวสารมากที่สุด โดยส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ทันสมัยจากเกมแคสเตอร์อย่างรวดเร็ว รองลงมาคือ การพูดคุยกับเกมแคสเตอร์
ทาให้ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเกม
คาสาคัญ: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ปฏิสัมพันธ์ เกมแคสเตอร์ ทวิช

Abstract
The objectives of this study were: 1) To investigate benefits derived from the use of game
casters on Twitch among Generation Y. 2) To study gratification of Generation Y in terms of
engagement with game casters on Twitch. The data were gathered through online survey from
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400 members of Generation Y aged 18- 34 who have previously engaged with game casters
regarding comment, subscriptions, bits and donations. The statistics used in this study including
mean score and standard deviation have indicated that 1) The majority of Generation Y
respondents took advantage from game casters in terms of entertainment in which enjoyment is
the most important factor, followed by relaxation and stress reduction. Additionally, the results
revealed that for gratification on engagement with game casters, the majority of Generation Y are
most satisfied with the accuracy of the information provided by game casters, followed by the
rapidity of information which make it more useful for them to obtain beneficial information about
the game.
Keyword: Uses and Gratification Engagement Game Casters Twitch

บทนา
ตลาดเกมในประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดที่สาคัญ มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยในปี 2560 มีผู้เล่น
เกมในประเทศไทยอยู่จานวน 18.3 ล้านคนและมีมูลค่าการใช้เงินสาหรับเกมสูง ถึง 597 ล้านเหรียญสหรั ฐ หรือ
ประมาณ 19,343,430,000 บาท ซึ่งตลาดเกมของประเทศไทยได้อยู่ในอันดับ ที่ 20 ของโลก(Newzoo, 2017)
และยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากในปีต่อ ๆ ไป
เกมแคสเตอร์ ในประเทศไทยนิยมเรียกกันว่านักแคสเกมหรือสตรีมเมอร์ (Streamer) คือ คนเล่นเกม
ธรรมดาทั่วไปแต่มีการเล่นเกมโชว์ผ่านช่องทางสื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อให้คนอื่นได้เห็น เป็นผู้สร้างเนื้อหาในรูปแบบ
วิดีโอ (Video Content) (Rainmaker, 2560) โดยเกมแคสเตอร์จะทาการพากย์บรรยายความรู้สึกขณะเล่นไปด้วย
ซึ่งจะต่างกับการรีวิวเกมที่บอกถึงจุดเด่น จุดด้อยและความน่าสนใจของเกมนั้น ๆ (Thairath, 2558)
ในช่วงปี 2017 จานวนของกลุ่มคนที่รับชมเกมในรูปแบบวิดีโอ (Gaming Video Content) ทั่วโลกได้
เติบโตขึ้นมากถึง 665 ล้านคน ซึ่งจานวนดังกล่าวมีมากกว่ายอดผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์หรือซีรีย์รวมกัน
คือ Netflix, HBO และ Hulu ที่มีจานวนเพียง 239 ล้านคน (News.thaiware, 2560) ซึ่ง ปัจจุบันแพลตฟอร์ ม
วิดีโอออนไลน์เจ้าใหญ่ที่มุ่ง เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเกมจะมีอยู่ 2 แพลตฟอร์มคือ ทวิช (Twitch) และยูทูบเกมมิ่ง
(Youtube Gaming) ซึ่งเมื่อนาสถิติมาทาการเปรียบเทียบกันแล้ว ทวิชถือเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมของ
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สัง คมคนเล่นเกมมากที่สุดในโลกอยู่ในตอนนี้ โดยจานวนผู้สตรีมบนทวิชต่อเดือนในไตรมาสที่ 4 ในปี 2017 มี
จานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคมทวิชมีจานวน 484,243 คน เดือนพฤศจิกายนมีจานวน 498,401
คน และเดือนธันวาคมมีจานวน 550,526 คน จานวนผู้สตรีมที่ไม่ซ้ากันบนทวิชในไตรมาสที่ 3 มีจานวน 737,622
คน และไตรมาสที่ 4 มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 813,806 คน จานวน ผู้สตรีมในช่วงเวลาเดียวกันบนทวิชของปี ค.ศ.
2017 ในไตรมาสที่ 3 มีจานวนผู้สตรีม 25,000 คน และไตรมาสที่ 4 มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 27,000 คน จานวนผู้
รับชมในช่วงเวลาเดียวกันบนทวิช ในไตรมาสที่ 3 มีจานวน 736,700 คน และไตรมาสที่ 4 มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น
788,000 คน (Blog.streamlabs, 2018)
ทวิช (Twitch) เป็นผู้ให้บริการวิดีโอสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นชุมชนสาหรับนักเล่นเกมทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อ
ทาการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจประเภทเดียวกัน (Positioningmag, 2560) ซึ่ง
สามารถกดติดตามในช่องต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและในปัจจุบันทวิชถือเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้
ให้แก่เกมแคสเตอร์ โดยรายได้มาจาก 6 ช่องทางดังนี้ (Rainmaker, 2561)
ช่องทางที่ 1 การรับสมัครสมาชิกพร้อมบริจาคเงิน (Subscribe) เพื่อเป็นการสนับสนุนเกมแคสเตอร์ของ
ช่องนั้น ๆ โดยเสียค่าสมัครสมาชิกจานวน 4.99 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 150 บาท) ต่อ 1 เดือน ซึ่งทวิช
จะแบ่งรายได้จานวนครึ่งหนึ่งให้กับเกมแคสเตอร์ ส่วนผู้รับชมที่ Subscribe จะได้รับอีโมจิประจาช่อง ตราประจา
ช่อง และปลอดโฆษณาตลอดการรับชม
ช่องทางที่ 2 การแลกซื้อของขวัญ (Bits) เพื่อมอบให้แก่เกมแคสเตอร์ในห้องสนทนา (Chat Room) ใน
ระหว่างการสตรีม โดย 100 Bits มีราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 30 บาท) โดยเกมแคสเตอร์จะได้รับส่วนแบ่ง
ร้อยละ 80 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ช่องทางที่ 3 การเปิดรับบริจาคเงิน (Donate) โดยที่เกมแคสเตอร์จะได้รับเงินในส่วนนี้ทั้ง หมดโดยที่ไ ม่
ต้องหักส่วนแบ่งกับทางทวิช
ช่องทางที่ 4 การได้เงินเมื่อมีผู้ชมดูโฆษณา (Ads) ที่ขึ้นมาในช่วงต้นหรือระหว่างการรับชมวิดีโอ ซึ่งทวิชจะ
แบ่งรายได้จานวนครึ่งหนึ่งให้กับเกมแคสเตอร์
ช่องทางที่ 5 การได้รับเป็นตัวแทนในการโฆษณา (Sponsor) จากแบรนด์ต่าง ๆ
ช่องทางที่ 6 การได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายเกม (Affiliate) เมื่อมีผู้ซื้อเกมผ่านทางช่องของเกมแคสเตอร์
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ในปี 2560 ทวิชมีจานวนยอดผู้ใช้ทั่วโลกในแต่ละวันมากถึง 15 ล้านคน มีจานวนคลิปที่ถูกเผยแพร่บนทวิ
ชกว่า 124 ล้านคลิป ส่วนยอดผู้เข้าชมที่ใช้เวลาบนแพลตฟอร์มของทวิชมีมากถึง 355,000 ล้านนาที ในขณะที่
ประเทศไทยมียอดผู้ใช้ทวิชในแต่ละวันถึง 166,448 คน เพิ่มขึ้น 279% จากปีก่อนหน้า ยอดผู้เข้าชมมากกว่า
2,129 ล้านนาที เพิ่มขึ้น 239% จากปีก่อนหน้า ส่วนและยอดผู้เข้าชมในแต่ละเดือนสูงถึง 1,689,082 คน เพิ่มขึ้น
191% จากปีก่อนหน้า (เดลินิวส์, 2560) ผู้ใช้งานมีการใช้เวลารับชมเกมถ่ายทอดสดเฉลี่ย 95 นาทีต่อวัน ซึ่งใช้เวลา
เฉลี่ยนานกว่าการดูยูทูบบนโทรศัพท์มือถือถึง 40 นาที (Influencermarketinghub, 2018) โดยกลุ่มผู้เข้าชมใน
ทวิชส่วนใหญ่เป็นเพศชายสูงถึง 81.5% มีอายุระหว่าง 18-34 ปี จานวน 55% ซึ่งเป็นเจเนอเรชันวายหรือมิลเลนเนียล
(Millennial) (Twitchadvertising.tv, 2017)
เจเนอเรชันวายหรือมิลเลนเนียล (Millennial) คือ คนที่มีอายุตั้ง แต่ 18-34 ปี หรือเกิดอยู่ในช่วง ค.ศ.
1980-1996 โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีคนกลุ่มนี้อยู่ 30% หรือมีจานวนมากกว่า 20 ล้านคน (กรุงเทพธุรกิจ ,
2560) ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ของนั ก การตลาดหรื อ แบรนด์ ต่ า ง ๆ โดยในปี 2012 กลุ่ ม มิ ล เลนเนี ย ล
(Millennials) มีการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์สูงถึง 75% ส่วนการรับชมเนื้อหาผ่านทางการสตรีมมิ่งมีเพียง 15%
เท่านั้น แต่ในปี 2016 กลุ่มมิลเลนเนียลมีการรับชมเนื้อหาทางโทรทัศน์ลดลงเหลือ 39% แต่ในขณะที่การรับชม
เนื้อหาผ่านทางการสตรีมมิ่งกลับเพิ่มขึ้นเป็น 54% จึงสรุปได้ว่าการรับชมเนื้อหาผ่านทางการสตรีมมิ่งของกลุ่มมิล
เลนเนียลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี (eMarketer, 2016)
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาในกลุ่ ม เจเนอเรชั น วาย เพราะกลุ่ ม
เจเนอเรชันวายก็มีการรับชมการสตรีมถ่ายทอดสดของเกมแคสเตอร์บนทวิชก็กาลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
เพราะระบบของแพลตฟอร์มทวิชสามารถทาให้เกมแคสเตอร์ และผู้รับชมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ
ได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิ
ชของกลุ่มเจเนอเรชันวาย เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ต่างๆที่สนใจสื่อสาร
กับคนกลุ่มเจเนอเรชันวายที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเกม หรือเกมแคสเตอร์ในช่องทางทวิชได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์บนทวิชของกลุ่มเจเนอเรชันวาย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิชของกลุ่มเจเนอเรชันวาย
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยทาให้ทราบถึงเหตุผลและแรงจูงใจในการใช้ ประโยชน์ต่อเกมแคสเตอร์ และความพึงพอใจ
จากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์บนทวิช
2. ผลการวิจัยทาให้ เกมแคสเตอร์ ส ามารถน าข้อมู ล จากผลวิจั ยนี้ ไ ปใช้ในการวางแผน พัฒนาเนื้อหา
(Content) ที่จะนาเสนอให้ตรงกับความต้องการ และความชื่นชอบของผู้รับชมกลุ่มเจเนอเรชันวาย
3. ผู้ที่สนใจสามารถนาผลการวิ จัย ในการศึกษาครั้ง นี้ นาไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางใน
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกมแคสเตอร์ต่อไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory)
Lawrence A. Wenner (1985) ได้แบ่งความพึงพอใจออกมาเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. Orientational Gratifications หมายถึง ผู้รับสารมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสารเพื่อการอ้างอิง
และเพื่อเป็นแรงเสริมในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม ซึ่งรูปแบบการแสดงความต้องการออกมา
ได้แก่ การที่ได้ติดตามข้อมูล ข่าวสารมานั้นจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจ เป็นต้น
2. Para-rientational Gratifications คื อ กระบวนการใช้ ป ระโยชน์ ข่ า วสารเพื่ อ เป็ น การได้ รั บ ความ
สนุกสนาน ใช้เวลาให้ผ่านไป ผ่อนคลายความตึงเครียดในเรื่องต่าง ๆ และเพื่อหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ได้รับความพึง
พอใจ ถือเป็นการปกป้องตนเองอีกทางหนึ่ง
3. Social Gratifications คือการใช้ข้อมูล ข่าวสารที่ได้จากการเปิดรับสื่อเพื่อเชื่อมโยงกับบุคคลในสังคม
เช่น การนาข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อื่นเพื่อชักจูงจิตใจได้ เป็นต้น
4. Para-social Gratifications หมายถึง กระบวนการที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร เพื่ออ้างอิงผ่าน
ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือได้ปรากฏในเนื้อหาของสื่อ
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McQuail (1987, อ้างถึงใน Dainton & Zelley, 2011) ได้กล่าวถึงการสื่อสารว่า เป็นการให้และการรับ
ความหมาย การถ่ายทอดและรับสาร ที่รวมถึง แนวคิดการโต้ตอบ แบ่ง ปัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย
สามารถแบ่งความต้องการเปิดรับสื่อออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. สร้างความบันเทิง (Entertainment) ผู้รับสารบริโภคสื่อเพื่อความเพลิดเพลิน บันเทิงใจ เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด เป็นการฆ่าเวลา ระบายอารมณ์ หรือหลีกหนีจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจาวัน เป็นการปลีกตัว
ออกจากโลกแห่งความจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่สามารถสร้างความสุขได้มากกว่า
2. ใช้เป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Information) เพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
ทาให้มีโอกาสในการรับรู้ถึงประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ คาแนะนา และนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตต่อไป
3. สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) ผู้รับสารมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และสามารถเลือกสื่อ
ที่มีอยู่เป็นจานวนมาก เพื่อสะท้อน สนับสนุน หรือสร้างความแตกต่าง เป็นการสะท้อนความต้องการภายในจิตใจ
ของตนเอง หรือต้องการที่จะสร้างโลกใหม่เพื่อมาปกป้องหรือปกปิดตัวตนที่แท้จริง
4. การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม (Personal Relationships and Social Interaction) ผู้ รั บ สาร
สามารถเลือกที่จะเปิดรับสื่อที่มีความหลากหลาย เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ทางสังคม ทา
ให้ผู้รับสารมีโอกาสนาไปพูดคุยเพื่อก่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อลดความไม่รู้ให้น้อยลง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แง่คิด ทัศนคติต่อกัน และทาให้ผู้รับสารมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการสื่อสารในแต่ละครั้งด้วย
สรุป การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจได้มุ่งเน้นความสาคัญไปที่ผู้รับสาร คือ ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้
สื่อและเลือกรับข้อมูลข่าวสาร จึงเปลี่ยนมาเป็นแรงจูงใจในการเข้าหาสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจและความต้องการของตนเองด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกมาเป็น 4 ประการหลัก ได้ดังนี้
1)เพื่อต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2)เพื่อสร้างความบันเทิง 3)เพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และ 4)เพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์
R.M. Stogdill (1995, อ้างอิงถึงใน ภูพายัพ ยอดมิ่ง, 2552) การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2
คน ขึ้นไปมีความสัมพันธ์กัน โดยคนหนึ่งจะมีปฏิกิริยาต่อการกระทาของอีกคนหนึ่ง ปฏิสัมพันธ์นี้ได้แก่ การทา
ปฏิกิริยา และการแสดงออกของสมาชิก ซึ่งอาจเป็นการตอบสนอง การเตรียมการ การสื่อสารระหว่างสมาชิก หรือ
การทางานร่วมกัน
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ภูพายัพ ยอดมิ่ง (2552) ได้ให้ความหมายของการปฏิสัมพันธ์ไว้ว่า หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มี
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน อาจเป็นการสนทนาโต้ตอบระหว่างกัน โดยการใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตัวกลางใน
การติดต่อสื่อสาร
Schwier and Misanchuk (1993) ได้สรุปถึงการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารของสื่อใหม่ได้ โดยสามารถแบ่งออกมาจานวน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การปฏิสัมพันธ์แบบผิวเผิน (Reactive) เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่โต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ใช้กับสิ่งเร้า ซึ่งก็คือ
การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อทั่วไป
2. การปฏิสัมพันธ์แบบมีบทบาทแลกเปลี่ยน (Proactive) เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้
3. การปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่ว มและตัดสินใจ (Mutal) เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเล่าเรื่อง (Narration) ผู้ใช้สามารถที่จะตั้งกระทู้สนทนา สร้างหรือลบข้อความ หรือบทความของตนเองได้
รวมถึงการอัพโหลดข้อมูลภาพ หรือเสียงเพื่อเล่าเรื่องราว และสามารถสร้างภาพแทนตัวตน (Avatar) เพื่อระบุ
ความเป็นตัวตนในสื่อได้
สรุป การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ ซึ่งถือว่าเป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง โดยในปัจจุบันมีการใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วจนเสมือนเป็น
การสื่อสารแบบเผชิญหน้ากัน และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในเรื่องเวลา ระยะทาง และสถานที่ได้
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
Kotler (2006, อ้างถึงใน ภคมน ภาสวัสดิ์, 2550: 11) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เป็นการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้บริโภค เพื่อเข้าใจในตราสินค้าหรือ
แบรนด์นั้น ๆ อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค โดยวิธีที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และ
นาการสื่อสารแบบต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจนมากที่สุด
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการว่าคือกระบวนการของการ
พัฒนาแผนงานการสื่อ สารการตลาดที่ ใช้ การสื่ อ สารกับ กลุ่ม เป้ า หมายอย่างสม่าเสมอเพื่ อ ให้ เกิ ดแรงจูง ใจใน
หลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้
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การพิจารณาถึงวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contacts) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะทาให้เกิดการ
รับรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในสินค้า
สรุ ป การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ (Integrated Marketing Communication) หมายถึ ง การ
วางแผนการสื่อสารการตลาดในหลากหลายรูปแบบที่จะนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อ
สร้างพฤติกรรมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นชินและความเชื่อมันต่อแบรนด์หรือสินค้า และยังรวมไปถึง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างประชากรและการเลือกสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ ใ ช้ในการวิ จัย คือ กลุ่มเจเนอเรชันวาย เพศหญิง และชาย อายุระหว่าง
18-34 ปี ที่เคยปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในด้านการแสดงความคิดเห็น การสมัครสมาชิก การให้ของขวัญ หรือ
การบริจาคเงิน ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยได้
400 คน
2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทวิช 2) ข้อมูลด้านด้านการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์ 3) ข้อมูลด้านความ
พึงพอใจจากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ โดยแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน และ
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการทดลองแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบครอนบาคแอลฟ่ารวมทั้งหมดเท่ากับ 0.96 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้น
จึงนาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. เกณฑ์การแปลความหมาย
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เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 1.00-1.80 = น้อยที่สุด, 1.81-2.60 = น้อย, 2.613.40 = ปานกลาง, 3.41-4.20 = มาก, 4.21-5.00 = มากที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งได้ทาการฝากลิงก์ไปยังกลุ่มเฟซบุ๊ก จานวน
3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1)Twitch thailand’s community 2)Twitch &Streamer Thailand Community 3)คนไทยดู
Twitch และได้ขออนุญาตให้เกมแคสเตอร์จานวนหนึ่งช่วยประชาสัมพันธ์ลิงก์แบบสอบถามไปยัง ช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์ของตนเอง โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง สิ้น 2
เดือน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย
1.1 ลักษณะทางประชากรและข้อมูลการใช้ทวิช
กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 355 คน (ร้อยละ 88.80) และเพศหญิง จานวน 45
คน (ร้อยละ 11.30) ส่วนใหญ่มีอายุ 18-20 ปี จานวน 166 คน (ร้อยละ 41.50) รองลงมามีอายุ 21-23 ปี จานวน
117 คน (ร้อยละ 29.30) รองลงมามีอายุ 24-26 ปี จานวน 60 คน (ร้อยละ 15.00) รองลงมามีอายุ 30-32 ปี จานวน 23
คน (ร้อยละ 5.80) รองลงมามีอายุ 27-29 ปี จานวน 22 คน (ร้อยละ 5.50) และน้อยที่สุดอายุ 33-35 ปี จานวน 12 คน
(ร้อยละ 3.00) ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา (ร้อยละ 62.70) รองลงมามีอาชีพรับจ้าง / พนักงานเอกชน
(ร้อยละ 17.00) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 61.30) รองลงมามีรายได้10,001-20,000 บาท
(ร้อยละ 21.80)
กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีการรับชมทวิช (Twitch) ทุกวัน จานวน 189 คน (ร้อยละ 47.30)
รองลงมารับชมทวิช (Twitch) 1-2 วันต่อสัปดาห์ จานวน 97 คน (ร้อยละ 24.30) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
รับชมทวิช (Twitch) 1 - 2 ชั่วโมงต่อวัน จานวน 121 คน (ร้อยละ 30.30) รองลงมามีระยะเวลาในการรับชมทวิช
(Twitch) 30 นาที - 1 ชั่วโมง จานวน 112 คน (ร้อยละ 28.00)
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แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย

*หมายเหตุ เป็นคาถามที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น
(Comment) จานวน 370 คน (ร้อยละ 43.58) รองลงมาเป็นรูปแบบการสมัครสมาชิก (Subscribe) จานวน 230 คน
(ร้ อ ยละ 27.09) ) รองลงมาเป็ น รู ป แบบการบริ จ าคเงิ น (Donate) จ านวน 127 คน (ร้ อ ยละ 14.96) และ
น้อยที่สุดเป็นรูปแบบการให้ของขวัญ (Bits) จานวน 122 คน (ร้อยละ 14.37)

แผนภูมิที่ 2 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มเจเนอเรชันวายจาแนกตามการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์และความพึงพอใจ
จากการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์
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กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์ในด้านความบันเทิงมากที่สุด โดยอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือด้านข้อมูล ข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.34 และน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.90
กลุ่มเจเนอเรชันวายมีความพึงพอใจในการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในด้านข้อมูล ข่าวสารมากที่สุด
โดยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.48 รองลงมาคือด้านความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.25 รองลงมา
คือด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.06 และน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.97
อภิปรายผลการวิจัย
1. กลุ่ ม เจเนอเรชั นวายส่ วนใหญ่ได้ ใ ช้ป ระโยชน์ จากแกมแคสเตอร์ใ นด้ า นความบั นเทิ ง มากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ McQuail (1987, อ้างถึงใน Dainton &
Zelley, 2011) ได้อธิบายถึงความต้องการเปิดรับสื่อเพื่อสร้างความบันเทิง ผู้รับสารบริโภคสื่อเพื่อความเพลิดเพลิน
บั น เทิ ง ใจ เพื่ อ ผ่ อ นคลายความเครี ยด เป็ น การฆ่ า เวลา ระบายอารมณ์ หรื อ หลี ก หนี จ ากปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้นกับ
ชีวิตประจาวัน เป็นการปลีกตัวออกจากโลกแห่งความจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่สามารถสร้างความสุขได้
มากกว่า กลุ่มเจเนอเรชันวายจึงเลือกใช้ประโยชน์จากความสนุกสนานที่เกมแคสเตอร์ได้สื่อสารออกมาแก่ผู้รับชม
ภายในช่อง เพื่อทาให้ตนเองได้รู้สึกคลายความเครียดจากเรื่องต่าง ๆ จากในชีวิตจริง
โดยในส่วนการใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์เพื่อต้องการร่วมสนุกในการได้รับของรางวัลนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง จะเห็นได้ว่ากลุ่มเจเนอเรชันวายได้ใช้ประโยชน์จากเกมแคสเตอร์โดยการร่วมสนุกไปกับกิจกรรมที่เกม
แคสเตอร์ได้จัดขึ้น เพื่อแจกของรางวัลให้กับผู้รับชมภายในช่องที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวว่า การสื่อสาร
การตลาดแบบบู ร ณาการคื อ กระบวนการของการพั ฒ นาแผนงานการสื่ อ สารการตลาดที่ ใ ช้ ก ารสื่ อ สารกั บ
กลุ่มเป้าหมายอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด ดังนั้นเกมแคสเตอร์ควรจะมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลต่าง ๆ
แก่ผู้รับชมภายในช่อง
2. กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิสัมพันธ์กับเกมแคสเตอร์ในด้านข้อมูลข่าวสาร
มากที่สุด จะเห็นได้ว่ากลุ่มเจเนอเรชันวายพึงพอใจที่ได้ข้อมูลของเกมและเทคนิคการเล่นเกมที่ถูกต้องจากการถาม
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เกมแคสเตอร์ในระหว่างการรับชมได้ในทันที และข้อมูล ข่าวสารที่ผู้รับชมได้รับจากเกมแคสเตอร์นั้นจะมี ความ
น่าเชื่อถือ เพราะเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากประสบการณ์เล่นเกมของเกมแคสเตอร์โดยตรง ซึ่ง ได้สอดคล้องกับ
แนวคิด และทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ Lawrence A. Wenner (1985) ที่อธิบายผู้รับสารใน
กลุ่มนี้ว่า Orientational Gratifications คือผู้รับสารมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสารเพื่อการอ้างอิง และเพื่อ
เป็นแรงเสริมในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม โดยที่กลุ่มเจเนอเรชันวายพึงพอใจจากการได้รั บข้อมูลต่าง ๆ
จากเกมแคสเตอร์แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อเกมแคสเตอร์ได้
ซึ่ ง ได้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การปฏิ สั ม พั น ธ์ ข อง Schwier and Misanchuk (1993) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การ
ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ว่า การปฏิสัมพันธ์แบบมีบทบาทแลกเปลี่ยน (Proactive) เป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทางแบรนด์สามารถนาข้อมูล
ในส่วนนี้มาทาการสื่อสารการตลาด โดยที่แบรนด์มีการจัดกิจกรรมระหว่างเกมแคสเตอร์และกลุ่มเจเนอเรชันวาย
หรือผู้รับชมภายในช่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
3. กลุ่มเจเนอเรชันวายส่วนใหญ่มีการรับชมทวิชทุกวัน และรองลงมาจะใช้เวลาในการรับชมทวิช 1-2
ชั่วโมงต่อวัน เห็นได้ว่าในปัจจุบันกลุ่มเจเนอเรชันวายมีความถี่ และใช้เวลาในการรับชมการสตรีมถ่ายทอดสดที่ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเกมค่อนข้างมาก ซึ่งแบรนด์ที่กาลังต้องการทาการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนกลุ่ม
เจเนอเรชันวาย และมีความชื่นชอบเกี่ยวกับเกมนั้น สามารถสื่อสารไปบนแพลตฟอร์มทวิช ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่
แบรนด์ต้องการสื่อสารได้โดยตรง จึงสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ Shimp (2000,
อ้างถึงใน ขวัญพร หวลระลึก , 2552: 33) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการตลาดเชิงบูรณาการประการหนึ่ง ว่า
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเริ่มต้นที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย (Start with the customer or prospect)
เพื่ อ ศึ ก ษาสิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายต้ อ งการ แล้ ว น ากลั บ ไปพั ฒ นาเป็ น แนวทางที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลในการสื่อสารเชิงจูงใจต่อตราสินค้าให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. เกมแคสเตอร์ควรมีวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับชมให้เกิดความสนุกสนานในระหว่างการรับชม เพื่อทา
ให้บรรยากาศภายในช่องมีความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด พูดคุยกับผู้รับชมอยู่เสมอ และควรมีการจัด
กิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนานกับผู้ชมที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันเป็นระยะ ๆ
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2. เกมแคสเตอร์ต้องคอยให้ข้อมูล ข่าวสาร เทคนิคการเล่นเกมที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ผู้รับชมอยู่เสมอ
และเมื่อผู้รับชมได้สอบถามถึงข้อมูลในการเล่นเกม เกมแคสเตอร์ก็ควรที่จะบอกข้อมูลให้ผู้รับชมได้ทราบในทันทีก็
จะทาให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
3. กลุ่มเจเนอเรชัน วายส่วนใหญ่มี ความถี่ และใช้เวลาในการรั บชมการสตรีม ถ่า ยทอดสดที่มี เ นื้ อ หา
เกี่ยวกับเกมค่อนข้างมาก ทางแบรนด์จึงควรใช้จุดนี้ในการวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมจะทาการสื่อสาร
การตลาดกับกลุ่มเจเนอเรชันวาย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเฉพาะแพลตฟอร์มทวิช
(Twitch) ดัง นั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาศึกษาแพลตฟอร์มที่เป็นคู่แข่งขันคือ ยูทูบเกมมิ่ง (Youtube
Gaming) และเฟซบุ๊กเกมมิ่ง (Facebook Gaming)
2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการวิจัยในเชิง ปริมาณด้วยโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาทาการวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เ ชิง ลึก
(In-depth interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อที่จะได้คาตอบที่มีความหลากหลายมากขึ้นและ
นามาขยายผลการวิจัย การอภิปรายผลต่อไป
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ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125
Attitude and Satisfaction Affecting Consumer’s Marketing Communication of Honda
Monkey Motorcycle 125
พิชชาพร สุศรีพัฒนากุล1 และ โศภชา เอี่ยมโอภาส2
1นักศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาด
รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบเชิงสารวจ โดยใช้เครื่องมือในการสารวจ
คือ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสุ่มสะดวก จานวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี โสด อาชีพพนักงาน
เอกชนทั่วไป มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาทต่อเดือน
โดยกลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ มีค วามคิ ดเห็น ด้ านทั ศนคติ ข องผู้บริ โภคที่ มีต่ อรถจักรยานยนต์ มัง กี้ 125
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅ = 3.77 , S.D. = 0.83) โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทัศนคติด้านความรู้สึก หลังจากที่ผู้บริโภคมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีต่อรถจักรยานยนต์ฮ อนด้ามังกี้ 125 นั้น อาจส่งผลไปถึงด้านความพึงพอใจในรถจักรยานยนต์ ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งหมดอยู่ในระดับดี กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคได้มีการเปิดรับสื่อแล้ว ก็จะเข้าใจถึง เรื่องราว
รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 และมองว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 นั้น เป็นนวัฒกรรมที่ทันสมัย เหมาะ
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทั้งวัยรุ่นและวัยทางาน ซึ่งส่งผลแสดงออกทางด้านอารมณ์ ผ่านความชื่นชอบความหลงใหล
ในสิ่งนั้นๆ และอาจเกิดพฤติกรรมที่มีแนวโน้มในความเป็นไปได้ในการที่จะตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้
125
หลัง จากผู้บริโภคมีก ารเปิดรับสื่อแล้ว จึง เกิดทัศนคติที่มีผลต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามัง กี้ 125 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิ ดเห็นด้ านความพึง พอใจในการสื่ อ สารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มัง กี้ 125
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x̅ = 3.85 , S.D. = 0.55) โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในด้านการสื่อสารการตลาดว่า การสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 นั้น มีความ
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คิดเห็นความพึง พอใจในการสื่อ สารการตลาดไปในทิศ ทางเดี ยวกัน ว่า ผู้บริโภคมีความคิ ด เห็น ถึง การสื่ อ สาร
การตลาดที่ยังไม่ชัดเจน และมีการสื่อสารการตลาดประเภทโฆษณาทางด้านสื่อออนไลน์และออฟไลน์น้อยเกินไป
แต่เน้นไปทางสื่อออนไลน์มากกว่า ในส่วนด้านการสื่อสารการตลาดด้านการขายโดยพนักงานนั้น ผู้บริโภคมองว่า
พนักงานบางคนยังไม่สามารถให้ความรู้แก่ผู้บริโภคได้ชัดเจนเท่าที่ควร อาจส่งผลกระทบถึงความไม่น่าเชื่อถือได้
โดยรวมแล้วกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในส่วนของการสื่อสารการตลาดว่า ทางฮอนด้านั้นได้มีการสื่อสาร
การตลาดที่ดีอยู่แล้ว
คาสาคัญ: ทัศนคติ ความพึงพอใจ การสื่อสารการตลาด รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125

Abstract
This research aims to study an attitude and satisfaction affecting consumer’s marketing
communication of Honda Monkey motorcycle 125. Is a research study the quantitative and survey
by using the survey tool is a questionnaire with sample groups in Bangkok, randomly, convenient,
number of 400 people. According to studies, it has been found that the group is mostly Female,
Age between 21 - 30 years, Bachelor's degree, Single degree, Company employee occupation,
and Income less than or equal to 20,000 baht per month.
The most of samples group have opinions about the attitude towards the Honda Monkey
125 motorcycle, overall, at a high level with an average ( x = 3. 77, S. D. = 0. 83) most of the
consumers have opinions about the attitude of the feeling. After the consumer were news
receiving from both online and offline media which the consumer's attitude towards the Honda
Monkey 125 motorcycle may result to the satisfaction with the motorcycle. For the all cognition
are at good level. That is, when consumers have received media exposure able effect with the
Honda Monkey 125 motorcycle cognition. And considered the Honda Monkey 125 motorcycle is
a modern style innovation also suitable for teenagers and working age groups, which results in
emotional expression via a passion to that thing, and may have the behavior that is possible in
decision to purchase the Honda Monkey 125 motorcycle.
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Consequently, after the consumer were media receiving then else were the attitudes
beginning and affect with the Honda Monkey 125 motorcycle. The most of samples group have
opinions about the marketing communication satisfaction of Honda Monkey motorcycle 125
overall at a high level, the average value was (x = 3.85, S.D. = 0.55), By the most consumer has
the opinion about the marketing communication satisfaction to that the marketing
communication of Honda Monkey motorcycle 125 has to the opinion about the marketing
communication satisfaction in the same direction, by the consumer has the opinion to non
obvious of the marketing communication, and there are marketing communications in the online
and offline media advertising category are not enough, by focusing more than towards online
media. For the sale marketing communication of the employees that the consumers considered
that some employees still unable to consumers educate to obvious as should be, may affect the
overall reliability, and the most consumer has the opinion to the Honda marketing communication
that has the marketing communication remain excellent.
Keyword: Attitude Satisfaction Marketing Communication Honda Monkey Motorcycle 125
บทนา
ในปัจจุบันสภาพการจราจรบนท้องถนนเป็นไปด้วยความยากลาบาก กับปัญหาการจราจรที่ติดขัด โดย
อย่างยิ่ง ในใจกลางเมืองย่านธุรกิจอย่างกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล รวมถึง แหล่ง ท่องเที่ยวที่สาคัญ ต่ า งๆ
สถานที่จอดรถที่คับแคบและไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุก
วัน อีกทั้งปัญหาในเรื่องของน้ามันที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคหาทางหลีกเลี่ยงกับปัญหาดังกล่าว โดย
การหันมาใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางกันมากขึ้น ซึ่งประหยัดน้ามัน ประหยัดเวลา และประหยัด
ค่าใช้จ่าย อีกทั้งความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง (สุทธิเกียรติ จันต๊ะคาด 2556, อ้างถึงใน เหมสุดา สันติมิตร,
2558 : 1)
ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ที่ผลิตในไทยแบ่ง ได้เป็น 2 ประเภท คือ Moped และ Sport โดยการผลิตรถ
จักรยานยนต์ขนาดเล็กแบบครอบครัวและเกียร์ อัตโนมัติประเภท Moped ส่วนใหญ่ มีความจุกระบอกสูบ 100 125 ซีซี มีสัดส่วน ถึง 80% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด เนื่องจากเป็นเซ็กเมนต์ที่เป็นที่นิยมของ ตลาดในประเทศ
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จึงทาให้ฮอนด้ามังกี้ 125 นั้น ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภท Moped ที่มีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่ 125 ซีซี ส่วนที่เหลือเป็น
การผลิตรถจักรยานยนต์ประเภท Sport ที่มีความจุกระบอกสูบ 248 ซีซี ตามมาตรฐานต่างๆ ที่ได้ผ่านการรับรอง
จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผ่านการทดสอบตามข้อกาหนดทางเทคนิคของคณะกรรมการ
ด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (อุสาหกรรมรถจักรยานยนต์, 2561)
กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยสถิติรถจักรยานยนต์ยอดจดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) ตั้งเดือน ม.ค. - ก.ค. ปี
2561 ประเภทรถจักรยานยนต์ (รย.12) พบว่าในเขตกรุงเทพมหานคร มียอดจดทะเบียนทั้ง สิ้น 266,850 คัน
เพิ่มขึ้นทุกเดือน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเฉลี่ยจาก 5 อันดับแรกที่มียอดจดทะเบียนและ
เป็นแบรนด์ยอดนิยมมากที่สุด ได้แก่ (1) ฮอนด้า จานวน 188,839 คัน คิดเป็น 72.31% (2) ยามาฮ่า จานวน
57,885 คัน คิดเป็น 22.16% (3) จีพีเอ็กซ์ จานวน 6,515 คัน คิดเป็น 2.49% (4) คาวาซากิจานวน 5,191 คัน คิด
เป็น 1.99% และสุดท้าย (5) ซูซูกิ จานวน 2,735 คัน คิดเป็น 1.05% (กรมขนส่งทางบก, สถิติรถใหม่ที่จดทะเบียน:
2561)
ในปัจจุบันทางฮอนด้าได้นาฮอนด้ามังกี้มาพัฒนาใหม่ ด้วยนวัตกรรมยานยนต์ที่ทันสมัยขึ้น สามารถใช้วิ่ง
บนท้องถนนได้อย่างสบาย ด้วยความจุขนาดเครื่องยนต์จากเดิม 50 ซีซี เพิ่มขึ้นในขนาด 125 ซีซี และเหมาะสมกับ
การใช้งานบนท้องถนน พร้อมทั้งยังสามารถพากันไปออกทริปต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากงาน Thailand
Motor Show 2018 ครั้งล่าสุดในช่วง 26 มี.ค. 2018 - 8 เม.ย. 2018 ที่ผ่านมาทางบริษัท เอ พี ฮอนด้า จากัด ได้
เปิดตัวรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 เป็นที่แรกของประเทศไทย ซึ่งมียอดจองเฉพาะในงานอยู่ที่ 861 คัน ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวไปแล้วที่งาน Tokyo Motor Show ในปี 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับความสนใจ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติแ ละความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการ
สื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ ความพึงพอใจ และ
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารการตลาดมาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ทราบว่าผู้บริโภคมีทัศนคติและความพึงพอใจทางด้าน
การสื่อสารการตลาดไปในทิ ศทางเชิงบวกหรือไม่ และเพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจรถจักรยานยนต์
สามารถนาผลที่ศึกษาทางด้านการสื่อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้ พร้อมรับมือกับคู่แข่ง ในสถานการณ์ปั จ จุบัน
และอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ การสื่ อ สารการตลาดรถจั ก รยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125
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วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสาหรับการศึกษาในหัวข้อ “ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
การสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีสารวจแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
และได้กาหนดขอบเขตการศึกษา โดยใช้ประชากรกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทางาน มีช่วงอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปีขึ้นไป
เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถหารายได้จากการทางานและมีกาลังเงินในการซื้อ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
ประชากร โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการทาแบบสอบถามในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้การคานวณจากสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ไม่เกิน 5% ทาให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 400 คน ตารางของ Yamane (Yamane, 1967: 886) โดยสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการวิจัยจะทาให้ทราบถึงทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามัง กี้
125 และการสื่อสารการตลาดของรถจักรยานยนต์มัง กี้ 125 ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการพัฒนาตัว
รถจักรยานยนต์และด้านการสื่อสารการตลาดไปในทิศทางที่ดีกว่าคู่แข่งในครั้งต่อๆ ไป
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์
คอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (2009) ให้ความหมายเกี่ยวกับแบรนด์ว่า แบรนด์ (Brand) เป็นชื่อ (Name) คา
(Term) สัญ ลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือส่วนประสมของสิ่ง ดัง กล่าว เพื่อระบุถึง สินค้าและ
บริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มผู้ขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง
คอตเลอร์ (2003) ได้อธิบายเพิ่มความหมายของคาว่าแบรนด์ว่า หมายถึง ชื่อ (Name) ข้อความ (Term)
สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) เพื่อบ่งชี้สินค้าและบริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดง
ถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า โดยแบรนด์สามารถสื่อความหมายได้ 4 ระดับ ได้แก่ คุณลักษณ์ (Attribute)
คุณประโยชน์ (Benefit) คุณค่า (Value) และบุคลิกภาพของสินค้า (Personality)
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แลมบ์แฮร์ และ แมคดาเนล (2000) ได้ให้ความหมาย แบรนด์ หมายถึง ชื่อขอบเขตสัญ ลักษณ์การ
ออกแบบ หรือรวมถึงการบ่งชัดของการขายสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง
ในขณะที่ คอตเลอร์ (1984) ให้ความหมายเกี่ยวกับ แบรนด์ หมายถึง “ชื่อ สัญลักษณ์ โลโก้ ของอย่างใด
อย่างหนึ่ง ที่สามารถบอกว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร” ต่อมาในปี 1991
คอตเลอร์ ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า “ถ้าเป็นแบรนด์ต้องสามารถจาแนกได้ 4 อย่างด้วยกัน” ได้แก่ (1) รูปร่าง
หน้าตาภายนอกที่จะทาให้เกิดความจดจา (2) คุณประโยชน์ (3) ค่าที่ทาให้รู้สึกใช้แล้วภาคภูมิใจ ไว้ใจ และ (4) มี
บุคลิกภาพ
ดังนั้นสรุปได้ว่า แบรนด์ (Brand) หมายถึง โลโก้ (Logo) ชื่อ (Name) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ
(Design) สโลแกน และอื่นๆ โดยจาแนกได้ 4 อย่าง ได้แก่ รูปร่างหน้าตาภายนอก (Attribute) คุณประโยชน์
(Benefit) คุณค่า (Value) และบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งเป็นผลรวมความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจผู้บริโภคที่มีต่อแบ
รนด์ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่าง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้กับสินค้า หรือบริการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ
แอสเซล (1998 : 218-224) กล่าวว่า การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง การที่ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค
ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้เลือกเองว่าสิ่งเร้าใดตรงกับความต้องการของตน โดยจะหลีกเลี่ยงการ
เปิดรับสิ่งเร้าที่ตนไม่ต้องการ ไม่สนใจและเห็นว่าไม่สาคัญ
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้อง กับปัจจัยภายในของ
ผู้รับสารทางด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาสในการเข้าถึงสื่อ ซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงสื่ อในเชิง
กายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจากข่าวสารและสื่อ การเข้าถึงสื่อในเชิงเศรษฐกิจ
(Economic Accessibility) เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ เอื้ออานวยต่อการซื้อข่าวสารหรือไม่ และการเข้าถึงสื่อในเชิง
สังคม วัฒนธรรม (Socio-Cultural Accessibility) ทั้งนี้สามารถจาแนกพฤติกรรมการเปิดรับได้เป็น 3 รูปแบบ
ดังนี้ (1) การแสวงหาข้อมูล (2) การเปิดรับข้อมูล และ (3) การเปิดรับประสบการณ์
แม้ว่าผู้รับสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่
ละคน ผู้รับสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร (Selective Process) โดยกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร
จะเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (filters) การรับรู้ข่าวสารของมนุษย์มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ (ชานันต์ รัตนโชติ, 2552: 11)
(1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (2) การเลือกรับรู้หรือตีความ (3) กระบวนการเลือกจดจา
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สรุปคือ การเปิดรับสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์นั้น หลังจากการผ่านกระบวนการเลือกเปิดรับหรือเลือก
สนใจ จะมาสู่กระบวนการรับรู้และตีความ จนถึง กระบวนการสุดท้าย คือกระบวนการเลือกจดจา ตามความ
ต้องการของตนเอง และทัศนคติเดิมหรือก่อให้เกิดทัศนคติใหม่
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 214) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(Kotler, 2003 : 199) หรือหมายถึง แนวโน้มของการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง หรือความคิด ที่ มี
ลักษณะแสดงความพอใจหรือไม่พอใจ (Etzel , Walker and Stanton, 2001: 1 ) ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความเชื่อ ความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ธงชัย สันติวงศ์ (2540 : 160) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะของแนวโน้มตามปกติของตัวบุคคลในการที่จะ
ชอบหรือเกลียดสิ่งของ บุคคล และปรากฏการณ์ต่างๆ กล่าวคือ ทัศนคติจะเป็นลักษณะของระบบ ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ และสาหรับแต่ละคน ทัศนคติของแต่ละคนก็คือโลกแห่งความเป็นจริงของเขานั่นเอง
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 101) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงของความรู้สึกในทางที่ชอบ
ไม่ชอบต่อสิ่งใดๆ ทัศนคติเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ประเมินข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ แล้ว ทัศนคติเป็นเรื่องทาง
อารมณ์ของคน คนเรามักจะมีทั ศนคติไม่ ท างใดก็ ท างหนึ่ง ต่อ เรื่ องลั ทธิ ศ าสนา พรรคการเมือง แฟชั่นเสื้ อ ผ้ า
ประเภทของดนตรีและอาหาร เป็นต้น
สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเป็นการจัดระเบียบแนวความคิด ความเชื่อ
อุปนิสัย และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ทัศนคติมิใช่สิ่งที่มีมาแต่กาเนิด ตรงกันข้ามทัศนคติจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ตนได้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยในภายนอก ทัศนคติ จะมีลักษณะมั่นคงและถาวร
ภายหลัง จากที่ทัศนคติได้ก่อตัวขึ้นมาแล้ว จะไม่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและจะไม่เปลี่ยนแปลงใน
ทันทีทันใดที่ได้รับตัวกระตุ้นที่แตกต่างกันไป เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นนั้นจะมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมิน
และสรุปจัดระเบียบเป็นความเชื่อ หากจะเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
มอร์ส (1953 : 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึ งเครียดของบุคคลให้
น้อยลงได้ ความตึงเครียดมีมากจะทาให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งความตึงเครียดนี้เป็นผลมาจากความต้องการของ
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มนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความต้องการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง ถ้าเมื่อใดความต้องการได้รับความสนองก็จะทาให้
เกิดความพอใจ
โวล์แมน (1973 : 334) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึง พอใจ หมายถึง มีความรู้สึก
(Feeling) ที่มีความสุข เมื่อคนเราได้รับผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ
(Motivation)
คอตเลอร์ (2000 : 36) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของบุคคล เมื่อได้รับความสุข
หรือผิดหวัง ซึ่งเกิดการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวัง ในผลลัพธ์ของสิ่ง ที่ ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่ง ที่
ต้องการพอดีกับความคาดหวังของลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ
มูลินส์ (1985 : 280) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติของบุคคลที่มีต่ อสิ่งต่างๆ หลายๆ ด้าน เป็น
สภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิด
จากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตัวเองพยายามจะบรรลุเป้าหมายบางอย่าง
เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการหรือ ความคาดหวังที่มีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจ
เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีกดังนั้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึง
เป็นหัวใจของธุรกิจที่ให้บริการสร้างความพึงพอใจที่จะมารับบริการอีกในครั้ง ต่อไป ธุรกิจหรือองค์กรใดๆ ที่ไม่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ ในที่สุดก็จะถูกคู่แข่งขันก้าวข้ามไป หรือถูกลูกค้าเมิน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 90 - 93) กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้า (CUSTOMER SATISFACTION) เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้
ในการทางานของผลิตภัณฑ์ ความคาดหวัง ของลูกค้า (คอตเลอร์ , 2003: 61) ถ้าผลการทางานของผลิตภัณ ฑ์
เท่ากับความคาดหวังของลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความคาดหวัง
ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู้สึกคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจากความคาดหวังที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจากความต้องการที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ เพราะความ
ต้องการของผู้ บริโภคได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้หรือมากกว่าความพึง พอใจก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าความ
ต้องการไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 452) (อ้างถึงใน โบวี่และคณะ, 1995: 5) ได้กล่าวว่าการติดต่อสื่อสารทาง
การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งสามารถ
ผสมผสานการสื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือ เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจับใจลูกค้า
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2540 : 28-29) ให้ ค วามหมายของการสื่ อ สารการตลาด (Integrated Marketing
Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลาย
รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือการที่มงุ่ สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของตลาด โดยการพิ จ ารณาวิ ธี ก ารสื่ อ สารตราสิ น ค้ า (Brand contracts) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะนาไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC
เป็นวิธีการพื้นฐานในการสารวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็นเป้าหมายทัศนะการวางแผน IMC
ถือเกณฑ์ แนวความคิด 5 ประการ คือ (1) IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้แผน
เดียวกัน (Single plan) และจุดมุ่งหมายเดียวกัน (2) IMC จะเริ่มต้น ที่ลูกค้าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ (3) IMC พยายาม
ค้นหาการติดต่อสื่อสารทั้งที่ใช้คนและสื่อ (4) IMC จะสร้างการติดต่อแบบสองทางกับลูกค้า และ (5) การสื่อสาร
การตลาด (IMC) และเครื่องมือการตลาด (4 Ps) ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และโปรโมชั่น
สรุป การสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการของการ
พัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้ทุก
รูปแบบของการติดต่อสื่อสารแบบที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนั้น มาวิเคราะห์การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวัดเรื่อง
ของการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการตลาด และ
การตลาดทางตรง
สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 อายุ
ระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับการศึกษารปริญญาตรี จานวน 281 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.25 สถาพภาพโสด จานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนทั่วไป จานวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รายได้ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48
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2. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ สึ ก และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.77 , S.D. = 0.83) โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ (1)
ผู้บริโภคมีความรู้สึกชื่นชอบในชื่อของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.79 , S.D. = 0.79)
(2) ผู้บริโภคมีความรู้สึกชื่นชอบในโลโก้ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80 , S.D. =
0.92) (3) ผู้บริโภคมีความรู้สึกชื่นชอบในรูปลักษณ์และการออกแบบของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.96 , S.D. = 0.79) (4) ผู้บริโภคมีความรู้สึกชื่นชอบในสีสัน ลวดลาย ของรถจักรยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.92 , S.D. = 0.79) (5) ผู้บริโภคมีความรู้สึกชื่นชอบในภาพลักษณ์ของ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.88 , S.D. = 0.80) (6) ผู้บริโภคมีความรู้สึกชื่นชอบในพรีเซน
เตอร์ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนรักรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้125 อย่างคุณสุกี้และคุณน้อยวงพรู อยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = 3.50 , S.D. = 0.74) (7) ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 บ่งบอกความเป็น
ตัวตนของผู้บริโภค อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.55 , S.D. = 0.94) (8) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่ารถจักรยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125 เป็นนวัฒกรรมที่ทันสมัย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.83 , S.D. = 0.92) (9) ผู้บริโภคมีความคิดเห็น
ว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 มีคุณภาพและเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.57 , S.D. =
0.83) และสุดท้าย (10) ผู้บริโภคมีความคิ ด เห็น ว่า การจั ด จ าหน่ ายรถจัก รยานยนต์ฮ อนด้ า มัง กี้ 125 มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยที่นิยมรถจักรยานยนต์ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 3.91 , S.D. = 0.96)
3. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.85 , S.D. = 0.55) โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ (1) ผู้บริโภคให้ความ
คิดเห็นความพึงพอใจในด้านการโฆษณา อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่าๆ กัน (x̅ = 3.60 , S.D. =
0.77) (2) ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นความพึงพอใจในด้านการขายโดยใช้พนักงาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.96 , S.D.
= 0.73) (3) ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นความพึงพอใจในด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก (x̅ =
3.81 , S.D. = 0.73) (4) ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นความพึงพอใจในด้านการตลาดทางตรง อยู่ในระดับมาก (x̅ =
3.87 , S.D. = 0.79) และสุดท้าย (5) ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นความพึง พอใจในด้านการส่ง เสริมการขาย อยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.87 , S.D. = 0.79)
อภิปรายผล
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จากการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 พบว่า ทัศนคติมีผลต่อแบรนด์
ของสินค้านั้น ส่วนใหญ่ผู้บริโภคสนใจและใช้ในการตัดสินใจมากที่สุด คือความชื่นชอบรูปลักษณ์ และการดีไซน์
รวมถึง สีสันและ ลวดลายของตัวรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 เนื่องจากรูปลักษณ์ สีสัน ของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ตัวกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตน์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นมีความหมายที่แคบกว่าแบรนด์ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เท่านั้น จะเป็นลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก คุณสมบัติ คุณภาพ และการใช้ประโยชน์รวมถึงลักษณะอื่นๆ ของแบรนด์ทา
ให้เกิดความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจด้านเหตุผล ได้แก่ การ
ทางานของแบรนด์มีสัญลักษณ์ที่เพิ่มมากขึ้น และความพึงพอใจด้านอารมณ์ และสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล
(2544) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับทัศนคติของบุคคลคนนั้ น โดยทั่วไปผู้บริโภคก่อ
ปฏิกิริยาต่างๆ ตามความโน้มเอียงของเขา ทัศนคติเหล่านี้ได้ให้แนวทางแก่การตัดสินใจประเภทต่างๆ ซึ่งผู้บริโภค
จะต้องการทาและดาเนินวิธีการตามประเภทของการตัดสินใจนี้ ผู้บริโภคซึ่งมีทัศนคติของความตระหนี่ ย่อมจะใช้
จ่ายน้อยและประหยัด ผู้บริโภคจะชอบพ่อค้าที่เสนอสิ่งจูงใจให้ซื้อที่สอดคล้องกับทัศนคติหลักส่วนตัวของเขา แม้
ความจริงจะไม่ปรากฏเช่นนั้นก็ตาม ทั้งนี้มิได้หมายความว่าทัศนคติเป็นเครื่องชี้พฤติกรรมของผู้บริโภค บางโอกาส
ผู้บริโภคอาจตัดสินใจซื้อโดยขัดกับทัศนคติที่เคยมีมาก็ไ ด้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ อมีสิ่งจูงใจที่จะก่อให้เกิด ความ
แตกต่างดังกล่าว เช่น ราคา พนักงานขาย ความมีสินค้ามาก ความต้องการลองของใหม่ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคมี
ทัศนคติต่อความพึงพอใจในการสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ได้ดังนี้
1. ด้านการโฆษณา ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารของรถจักรยานยนต์ จากสื่อโฆษณาผ่านทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก
(Facebook) อิ น สตาแกรม (Instagram) และไลน์ (Line) รวมถึ ง สื่ อ โฆษณาแบบออฟไลน์ เช่ น นิ ต ยสาร
มอเตอร์ไซค์ บิลบอร์ดทั้งเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว โบชัวร์ แผ่นพับ เป็นต้น เนื่องจากการสื่อสารการตลาดเป็น
เครื่องมือที่ส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ให้
ความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) ไว้ว่า กระบวนการของการ
พัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป้าหมาย IMC
คือการที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยการพิจารณาวิธีการสื่อ
สารตราสินค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะนาไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและ
ความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งการสื่อสารการตลาด เป็นวิธีการพื้นฐานในการสารวจกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็นเป้าหมายทัศนะการวางแผน
2. ด้ า นการขายโดยใช้ พ นั ก งาน เป็ น พนั ก งานที่ ใ ห้ ค าแนะน าเรื่ อ ง การให้ บ ริ ก ารสาธิ ต วิ ธี ก ารใช้ ร ถ
จักรยานยนต์ และเปิดโอกาสให้ผู้คนมาทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ผู้บริโภคต้องการเป็นอันดับแรก ส่วนการ
สื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นๆ เช่น บุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน และเป็นกันเองในการให้บริการ มีความรู้
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ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การเอาใจใส่ลูกค้าให้คาแนะนา และทาให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่สนับสนุนแบรนด์ให้ตรงกับทัศนคติของผู้ บริโภค ซึ่ง สอดคล้องกับวิจัยของ รามิล ชุณหบดี
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารการตลาดกับภาพลั กษณ์ ของรถยนต์ มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ในใจ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จะจัดแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน
เพื่อเปิดตัวรถจักรยานยนต์ การจัดคอนเสิร์ตประจาเดือน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้า การบริ การแจ้ง
ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ประจ าสั ป ดาห์ แ ก่ ลู ก ค้ า เช่ น เอสเอ็ ม เอส (SMS) อี เ มล (E-mail) เว็ บ ไซต์ (Website) เฟซบุ๊ ก
(Facebook) ไลน์ (Line) และอินสตาแกรม (Instagram) รวมถึงการใช้พรีเซนเตอร์อย่างคุณสุกี้และคุณน้อยวงพรู
ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนรักรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ของรถจั ก รยานยนต์ ฮ อนด้ า มั ง กี้ 125 การประชาสั ม พั น ธ์ ลั ก ษณะนี้ จึ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของ พงศ์ อิ ศ เรศ
ไทยสะเทือน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดาเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้า
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ด้านการตลาดทางตรง ผู้บริโภคมีทัศนคติเกี่ยวกับความพึงพอใจในการสื่อการตลาดรถจักรยานยนต์
ฮอนด้ามังกี้ 125 โดยการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กมากที่สุด เนื่องจากเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อที่สามารถเข้ า ถึง ได้ง่า ยและได้รั บ ความนิ ยมอย่ างแพร่ห ลาย จึง ทาให้เข้ า ถึง ได้ ง่ า ย
เช่นเดียวกัน และไม่เพียงเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) เท่านั้น การสื่อสารการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ (Website)
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภครองลงมาจากเฟซบุ๊ก (Facebook) เช่นเดียวกัน ประเด็นนี้จึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ
เสรี รั ต น์ (2541) ได้ ก ล่ า วว่ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาดแบบผสมผสาน ( Integrated Marketing
Communication, IMC) หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งสามารถผสมผสานการสื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือ เพื่อส่ง
ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
5. ด้านการส่งเสริมการขาย จากการจัดข้อเสนอโปรโมชั่นด้านเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยที่ต่า เช่น 0% /
10 เดือน หรือดาวน์ 5% - 20% อัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน และการจัดแสดงตามงานมอเตอร์โชว์ หรือตามบู
ธห้างสรรพสินค้าต่างๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายเป็นวิธีหนึ่งของการสื่อสารการตลาด ที่มีผลต่อการกระตุ้น
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ พงศ์อิศเรศ ไทยสะเทือน (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
รู ป แบบการด าเนินชี วิ ต การเปิ ด รั บ ข่ า วสาร และทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ รถยนต์ ฮอนด้ า ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุง เทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
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1. ข้อเสนอแนะวิจัยในครั้งนี้
1.1 จากการศึ ก ษาพบว่ า ทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ การสื่ อ สารการตลาดรถ
จักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ด้านการโฆษณา (Advertising) อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น บริษัทตัวแทนจาหน่าย
จึ ง ควรปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของปั จ จั ย การสื่ อ สารการตลาดรถจั ก รยานยนต์ ฮ อนด้ า มั ง กี้ 125 ด้ า นการโฆษณา
(Advertising) เช่น การโฆษณาจากสื่อออนไลน์จาก เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม และไลน์ รวมทั้งสื่อออฟไลน์ประเภท
นิตยสาร แผ่นพับควรมีข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอแก่กลุ่มเป้าหมาย และควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น
เช่น การจัดของแถมให้เหมาะสมกับความต้องการ มีการลดอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชาระที่เหมาะสม ปรับปรุง
เว็บไซต์ของบริษัทให้มีความทันสมัย มีข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
1.2 ตัวแทนจาหน่ายควรปรับปรุงในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การให้บริการของพนักงานหรือศู นย์บริการ
ควรมีการให้บริการที่ดีแก่ผู้บริโภค เพื่อเกิดทัศนคติที่ดีด้านอื่นๆ ตามไปด้วย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ก ารสื่ อสารการตลาดกั บทั ศนคติ ต่ อ
รถจักรยานยนต์รุ่นอื่นและยี่ห้ออื่นๆ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรถจักรยานยนต์รุ่นอื่นๆ และยี่ห้ออื่น
2.2 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของทัศนคติต่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามัง กี้
125 จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ เพื่อให้ทราบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น
2.3 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดัง นั้น สาหรับผู้วิจัยที่สนใจทาการศึกษาวิจัยใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิจัยเรื่องนี้ ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก เพื่อให้รับรู้ถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
การสื่อสารการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 เพื่อให้เกิดการค้นพบปัจจัยใหม่ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามังกี้ 125 ในอนาคต
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การตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอสินค้า กรณีศึกษา ศิลปินเกาหลีวง GOT7
จินดาพร สัจจะบรรยงกิจ¹ และ โสภาค พาณิชพาพิบูล²
¹นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
²อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีใน
การนาเสนอสินค้า ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้เครื่องมือลงรหัส สาหรับวิเคราะห์
เนื้อหา (Coding Sheet) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562 จานวนโพสต์รวมกันทั้งสิ้น 380 โพสต์
ผลวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอสินค้า พบว่า มี
การใช้กลยุทธ์การนาเสนอเนื้อหาโดยใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีผ่านช่องทาง Twitter มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น
Facebook . Instagram ตามลาดับ ในส่วนของการสื่อสารการตลาด ได้แก่ ประเภทให้ข้อมูลทั่วไป รองลงมาเป็น
ประเภทให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด ประเภทให้ข้อมูลด้านสินค้า ประเภทให้ข้อมูลด้านสถานที่ ประเภทให้ข้อมูล ด้าน
ราคา ตามลาดับ ด้านการนาเสนอข้อมูลโดยใช้พรี เซนเตอร์เกาหลีในการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การนาเสนอใน
รูปแบบภาพ (Picture) รองลงมาเป็นการนาเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอ การนาเสนอในรูปแบบข้อความ (Text)
และการนาเสนอในรูปแบบการฝากลิงค์ ตามลาดับ ด้านการนาเสนอเนื้อหา พบว่า วันพฤหัสบดีมีการนาเสนอ
เนื้อหามากที่สุด ทางด้านช่วงเวลาการนาเสนอเนื้อหา พบว่า ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. มีการนาเสนอเนื้อหา
มากที่สุด ทางด้านการนาเสนอต่อเดือน พบว่า เดือนเมษายนมีการนาเสนอเนื้อหามากที่สุด
คาสาคัญ: การตัดสินใจซื้อ พรีเซนเตอร์ การนาเสนอ ศิลปินเกาหลีวง GOT7

บทนา
ปัจจุบันสินค้าและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอีกทั้งยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
จากกระแสเศรษฐกิจโลกที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่มีการแข่งขัน ทางการตลาดกันอย่างดุเดือด
และทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรค แก่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้นักการตลาดและเจ้าของ
ตราสินค้า จาเป็นต้องหากลวิธีเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ ในการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อให้ตราสินค้าของตนนั้ น
เหนือกว่า ตราสินค้าของคู่แข่งและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือสื่อสารสมาร์ต
โฟน (Smart Phone) ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เรียนรู้ที่จะรับ
เอาวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ดีงามมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างกลมกลืน ดังจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันมีช่องทางใน
การเปิดรับข้อมูลข่ าวสารอยู่มาก ถือเป็นความท้าทายสาหรับนักการตลาดที่ต้องพยายามวางแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตราสินค้ามากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้กระแสเกาหลีนิยม หรือ “ Korean Wave ” จึงเป็นธุรกิจบันเทิงเกาหลีที่ได้รับความนิยมและมี
อิทธิพลอย่างมากในประเทศไทย โดยภาพรวมของสถานการณ์เกาหลีนิยม ยังคงได้รับความนิยม เป็นอย่างสูงและ
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่า กระแส “ Korean Wave ” กลายเป็นที่รู้จักทั่วเอเชีย และมีจานวนแฟนคลับจากทั่วทุก
มุมโลกกว่า 11.7 ล้านคน และเป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี เป็น กลุ่มคนที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อ
ดารา หรือศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ ประกอบกับข้อสังเกตที่พบว่า ทุกครั้ง ที่ศิลปินเกาหลีมาเยือนประเทศไทย หรือมี
การจัดแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย บัตรคอนเสิร์ตจะขายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กี่วันหลังเปิดการ
ขาย หรือการซื้อลิขสิทธ์ซีรีย์เกาหลีมาฉาย ในประเทศไทยจะพบว่า กระแสของซีรีย์เกาหลีนั้นสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
(Marketeer Online, 2017)
สาหรับประเทศไทย การใช้บุคคลที่ มีชื่ อเสียงเป็นผู้นาเสนอสินค้าผ่ านภาพยนตร์โฆษณา เป็นสิ่งที่นิยมกันมานาน
เนื่องจากการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวแทนในการนาเสนอสินค้านั้นสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชื่อถือ เกิดการรับรู้ในตราสินค้าให้เป็นที่จดจา หรือหยุดความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ (วิทยา จารุ
พงศ์โสภณ, 2556) โดยภาพยนตร์โฆษณาจะเข้ามามีบทบาทโดยตรงต่อการตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือการใช้พรีเซนเตอร์ในการนาเสนอสินค้าเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง แต่สามารถ
สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตราสินค้า ช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้า ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า รวมถึง สามารถ
สะท้อนจุดยืนให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์ตราสินค้า (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2013) เพราะยิ่งผู้บริโภคสามารถจดจา
ตราสินค้าได้มากเท่าไหร่ แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้ายี่ห้อนั้น ๆ ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น (ธงชัย สันติวงษ์, 2546)
เมื่อเทียบกับการใช้บุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงนาเสนอตราสินค้า (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2016)
ด้วยเหตุผลนี้ ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้พรีเซนเตอร์เกาหลีในการนาเสนอ
กรณีศึกษา กลุ่มแฟนบอยศิลปินเกาหลีวง GOT7 โดยผู้ศึกษาหวัง ว่า ผลจากการศึกษาในครั้ง นี้ จะก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ในการศึกษาแนวทางการโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี รวมถึงแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดในการเลือกใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง ในการโฆษณาสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า นักการตลาด นักโฆษณาในยุค
ปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากลยุท ธ์ก ารสื่อ สารการตลาดผ่านการใช้ พรี เซนเตอร์ เกาหลี ในการน าเสนอสิ น ค้ า
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการนาเสนอสินค้า
สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2016) กล่าวว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ นักแสดง ศิลปิน พิธีกร นักการเมือง
นักกีฬา ฯลฯ โดยบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน หรือมีความเป็นผู้นาทางความคิด ที่สามารถ
ช่วยดึงดูดใจผู้บริโภคให้เปิดรับในตราสินค้าได้ จึงจะเรียกว่าใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงได้ อย่างประสบความสาเร็จ และ
มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
บุคคลที่มีชื่อเสียง หมายถึง บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ที่ประสบความสาเร็จ จากเรื่อ งใด เรื่องหนึ่งจากการ
สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง หรือเป็นทายาทของบุคคลที่เคยประสบความสาเร็จ จนเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน ซึ่งหาก
เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยประสบความสาเร็จมาก่อน หรือไม่ได้เป็น ทายาทของบุคคลที่เคยประสบความสาเร็จ
มาแล้วนั้น จะไม่สามารถเป็นบุคคลที่มีชื่ อเสียงได้อย่างแน่นอน (ศรีกัญญา มงคลศิริ , 2547, อ้างถึงในหทัยรัตน์
จวัสวสันต์, 2559)
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการนาเสนอสินค้า หมายถึง บุคคลที่ เป็นที่จดจาของสาธารณชนและมีอิทธิพล
ในด้านใด ด้านหนึ่ง หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดเห็น ด้านสังคม ด้านจิ ตใจ และด้านรสนิยมของ
ผู้บริโภค ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อสินค้า/บริการมากกว่าบุคคลทั่วไป (McCracken, 1989, อ้างถึงใน
หทัยรัตน์ จวัสวสันต์, 2559)
ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา คือ การนาบุคคลที่ได้รับความสนใจจาก
สาธารณะชนมาใช้ในการนาเสนอสินค้า เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ หรือช่วยให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด และสามารถเป็นตัวแทนที่สื่อถึงภาพลักษณ์ตราสินค้าได้ (วิทยา จารุพงศ์
โสภณ, 2556) แต่ทั้งนี้ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงจะต้ องคานึงถึงความสอดคล้องของตราสินค้าและกลุ่มอ้างอิงทาง
การตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา
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Perreault Jr. และ McCathy (2000, อ้างถึงในอรรถชัย วรจรัสรังสี, 2556) กล่าวว่า การตลาดในมุมมอง
ของคนส่วนใหญ่นั้นอาจเป็นเพียงแค่การขายของ (Selling) หรือ โฆษณา (Advertising) เพียงเท่านั้น แต่สาหรับ
นักการตลาดนั้น การตลาด คือ กระบวนการที่ผ่านกรอบความคิด (Conception) เพื่อมุ่ง หวังตอบสนองความ
ต้องการทางด้านต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในสินค้า และบริการมากที่สุด
Evans และ Rerman (1982, อ้ า งถึ ง ในสิ ริ ล ดา นาดี , 2559) กล่ า วว่ า การตลาดแบบเน้ น เนื้ อ หา
(Content) นั้นเป็นเทคนิคด้านการสื่อสารการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ
กาหนดเนื้อหาในสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวมถึงสามารถสร้ างความแตกต่างเพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจในเนื้อหา เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า โดยประเภทของการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่
1. คอนเทนต์เพื่อให้ความบันเทิง 2. คอนเทนต์เพื่อให้ข้อมูล 3. คอนเทนต์เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
(Lieb, 2017, อ้างถึงในชญานี พานทองกชกร, 2559) โดยผ่านการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การนาเสนอ
เนื้อหาประเภทบทความ 2. การนาเสนอเนื้อหาประเภทกราฟฟิก 3. การนาเสนอเนื้อหาประเภทวีดีโอ
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้
ปริญ ลักษิตานนท์ (2554) กล่าวว่า ทฤษฏีการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ อย่างถาวร เช่น
ทางด้ า นพฤติ ก รรม ทางด้ า นทั ศ นคติ ทางด้ า นอารมณ์ ทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ทางด้ า นอุ ป นิ สั ย เป็ น ต้ น ที่ สื บ
เนื่องมาจากการมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยแท้จริง โดยการเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ
เป็นผลมาจากการฝึกฝน รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ที่ส่งผลให้พฤติกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไป ในที่นี้ ไม่
รวมถึง การตอบสนองตามธรรมชาติ เช่น การตอบสนองตามสัญ ชาตญาณ ความเมื่อยล้า เป็นต้น (Hilgard &
Bower, 1966, อ้างถึงในวัลภา สบายยิ่ง, 2559)
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการนาเสนอสิน ค้า จะทาให้ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงถูกถ่ายโอนไปยัง
ตราสินค้านั้น ๆ จนเกิดปฏิกิริยาตอบกลับในรูปแบบของความรู้สึกดี จนส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในทางบวก
(Positive stimulus) โดยการกระทาเช่นนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นตราสินค้าใหม่ที่ต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์
และเกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้า หรือตราสินค้าที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายในใจของผู้บริโภค
ดังนั้น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของ Pavlov ได้ถูกนามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างกฎของ
การสร้างเงื่อนไขที่ดี ต้องใช้สิ่งเร้าที่สิ่งมีชีวิตตอบสนองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้ใด ๆ หรือสิ่งเร้าที่ไม่
ต้องวางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus) จะส่งผลให้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากไม่จาเป็นต้องสร้างสถานการณ์ก็จะสามารถเข้าใจได้ในทันที หรืออาจกล่าวได้อย่างง่าย ๆ ว่า การเรียนรู้
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นั้น มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 2 สิ่งที่มีลักษณะเดียวกัน คือ 1. เป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข 2. เป็นสิ่งเร้าที่ไม่ได้วาง
เงื่อนไข และไม่ว่าจะตัดสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งออก ผลของการตอบสนองก็ยังเป็นเช่นเดิม เนื่องจากมีการเรียนรู้จน
สามารถเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขได้นั่นเอง
ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าการเรียนรู้ หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ที่เป็นการเปลี่ยนโดยถาวรอัน
สื บ เนื่ อ งมาจากผลของการได้ เ คยทดลองกระท า และการมี ป ระสบการณ์ ” (Bernard M. Bass & James A.
Vaughan, 1996, อ้างถึงในปริญ ลักษิตานันท์, 2554)
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษาประเภทเนื้อหาและ
รู ป แบบการน าเสนอ โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาการตลาดบน Facebook Instagram Twitter
ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562 จานวนโพสต์รวมกัน
ทั้งสิ้น 380 โพสต์ แบ่งเป็นการโพสต์เนื้อหาการตลาดบน Facebook ทั้งหมด 160 โพสต์ โพสต์เนื้อหาการตลาด
บน Instagram ทั้งหมด 7 โพสต์ และโพสต์เนื้อหาการตลาดบน Twitter ทั้งหมด 213 โพสต์
สรุปผลการวิจัย
การสารวจประเภทการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
ภาพรวมช่องทางการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola มีจานวนโพสต์รวมกันทั้งสิน้
380 โพสต์ แบ่งช่องทางการสื่อสารการตลาดเป็นแบรนด์ CP จานวน 149 โพสต์ และ แบรนด์ Est cola จานวน
231 โพสต์ พบว่า เนื้อหาที่โพสต์กว่าร้อยละ 56.10 เป็นการโพสต์จากช่องทางการสื่อสารการตลาดบน Twiter
โดยมีการโพสต์ประเภทการให้ข้อมูลทั่วไปอยู่ที่ 213 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 56.10 การนาเสนอข้อมูลโดยการโพ
สต์รูปแบบการนาเสนอแบบภาพ (Picture) อยู่ที่ 247 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 65.00 การโพสต์เนื้อหาต่อวันคือวัน
พฤหัสบดีมีการโพสต์เนื้อหาอยู่ที่ 82 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 21.60 กว่าร้อยละ 33.30 เป็นการโพสต์เนื้อหาช่วงเวลา
10.01 – 21.00 น. มีการโพสต์จานวนทั้งสิ้น 71 โพสต์ การโพสต์เนื้อหาคือวันที่ 13 มีการโพสต์เนื้อหาอยู่ที่ 27
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 7.10 และการโพสต์เนื้อหาต่อเดือนคือเดือนเมษายนอยู่ที่ 68 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 17.90
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จำนวนกำรโพสต์ในแต่ละช่องทำงกำรสื่ อสำรกำรตลำดบนสื่ ออนไลน์
ของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola
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ทางด้านช่องทางการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola นั้น แบรนด์CP มีจานวน
การโพสต์เนื้อหาผ่าน Twitter จานวน 99 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 66.40 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาผ่าน Facebook
จานวน 43 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 28.90 และน้อยที่สุดเป็น Instagram จานวน 7 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.70
ทางด้าน แบรนด์ Est cola นั้นมีจานวนการโพสต์เนื้อหาผ่ าน Facebook จานวน 117 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ
50.60 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาผ่าน Twitter จานวน 114 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 49.40 เมื่อพิจารณาทั้งสองแบ
รนด์แล้วนั้น พบว่า มีการเน้นช่องทางการสื่อสารการตลาดที่เหมือนกันทั้งสองแบรนด์
จานวนการโพสต์ ประเภทเนือ้ หาการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ CP และ Est cola
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ทางด้านข้อมูลประเภทเนื้อหาของแบรนด์ CP และ แบรนด์ Est cola นั้น แบรนด์ CP CP มีการโพสต์
เนื้อหาการตลาดประเภทการให้ข้อมูลทั่วไป จานวน 80 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 53.70 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหา
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ประเภทการให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 54 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 36.20 และโพสต์เนื้อหาประเภท
การให้ข้อมูลด้านสถานที่ จานวน 3 โพสต์ น้อยที่สุดเป็นประเภทการให้ข้อมูลด้านราคา จานวน 2 โพสต์ คิดเป็น
ร้อยละ 1.30 ทางด้าน แบรนด์ Est cola มีการโพสต์เนื้อหาการตลาดประเภทการให้ข้อมูลทั่วไป จานวน 133
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 57.60 รองลงมาคือ โพสต์เนื้อหาประเภทการให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด จานวน 94
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 40.70 น้อยที่สุดเป็นประเภทการ ให้ข้อมูลด้านราคา และประเภทการให้ข้อมูลด้านสถานที่
จานวน 0 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 เมื่อพิจารณาทั้งสองแบรนด์แล้วนั้น พบว่า มีการให้ข้อมูลประเภทส่งเสริม
การตลาดทั้งคู่
ในส่วนของรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาบนช่องทางการสื่อสารการตลาดนั้น แบรนด์ CP มีการโพสต์รูป
แบบการนาเสนอแบบ ภาพ (Picture) เป็นอันดับหนึ่งจานวน 92 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ โพ
สต์รูปแบบการนาเสนอแบบข้อความ (Text) จานวน 27 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 18.10 และน้อยที่สุดเป็น การ
นาเสนอแบบการฝากลิงค์จานวน 7 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.70 ทางด้าน แบรนด์ Eat Cola มีการโพสต์รูปแบบ
การนาเสนอแบบ ภาพ (Picture) เป็นอันดับหนึ่งจานวน 155 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ โพสต์รูป
แบบการนาเสนอแบบคลิปวีดีโอ จานวน 44 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 19.00 และน้อยที่สุดเป็นการนาเสนอแบบการ
ฝากลิงค์จานวน 10 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 4.30 จากผลการนาเสนอของทั้งสองแบรนด์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้งสอง
แบรนด์มีการเน้นการน้เสนอในรูปแบบการนาเสนอด้วยภาพ (Picture)
ช่วงวันที่มีการโพสต์เนื้อหานั้น แบรนด์ CP จะมีการโพสต์สูงสุดอยู่ที่วันพฤหัสบดี และ วันศกร์ จานวน 34
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 22.80 รองลงมาคือ วันอังคาร จานวน 27 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 18.10 และน้อยที่สุดเป็นวัน
อาทิตย์ จานวน 8 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 5.40 ทางด้านแบรนด์ Est cola นั้นมีการโพสต์สูงสุดอยู่ที่วันพฤหัส บดี
จานวน 48 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 20.80 รองลงมาคือ วันจันทร์ จานวน 44 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 19.00 และน้อย
ที่สุดเป็นวันอาทิตย์ จานวน 19 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 8.20 จากข้อมูลทั้งสองแบรนด์นั้นจะเห็นได้ว่ามีการโพสต์
สูงสุดอยู่ที่วันพฤหัสบดีเหมือนกันทั้งสองแบรนด์
เวลาในการโพสต์เนื้อหานั้น แบรนด์ CP มีการโพสต์เนื้อหาสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 18.01-21.00 จานวน 39
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 9.01-12.00 จานวน 17 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 17.20 และน้อย
ที่สุดเป็นช่วงเวลา 6.01-9.00 และ เวลา 03.01-06.00 จานวน 0 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ทางด้านแบรนด์ Est
cola มีการโพสต์เนื้อหาสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 9.01-12.00 จานวน 35 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ
ช่วงเวลา 18.01-21.00 จานวน 32 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 28.10 และน้อยที่สุดเป็นช่วงเวลา 6.01-9.00 เวลา
00.01-03.00 และเวลา 03.01-06.00 จานวน 0 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00
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ทางด้านวันที่ที่มีการโพสต์เนื้อหานั้น แบรนด์ CP มีการโพสต์สูงสุดเป็นวันที่ 13 จานวน 19 โพสต์ คิดเป็น
ร้อยละ 12.80 รองลงมาคือ วันที่ 22 จานวน 10 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 6.70 และน้อยที่สุดเป็นวันที่ 8 จานวน 0
โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ทางด้าน แบรนด์ Est cola มีการโพสต์สูงสุดเป็นวันที่ 29 จานวน 19 โพสต์ คิดเป็น
ร้อยละ 8.20 รองลงมาคือ วันที่ 23 จานวน 17 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 7.40 และน้อยที่สุดเป็นวันที่ 3 วันที่ 6 วันที่
7 และ วันที่ 12 จานวน 2 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.90
เดือนที่มีการโพสต์เนื้อหานั้น แบรนด์ CP มีการโพสต์สูงสุดต่อเดือนเป็นเดือนมิถุนายน จานวน 49 โพสต์
คิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมาคือ เดือนกรกฎาคม จานวน 40 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 26.80 และน้อยที่สุดเป็น
เดือนมกราคม จานวน 0 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ทางด้าน แบรนด์ Est cola มีการโพสต์สูงสุดต่อเดือนเป็น
เดือนเมษายน จานวน 55 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 23.80 รองลงมาคือ เดือนมกราคม จานวน 52 โพสต์ คิดเป็นร้อย
ละ 22.50 และน้อยที่สุดเป็นเดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม จานวน 0 โพสต์ คิด
เป็นร้อยละ 0.00
อภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาช่องทางการสื่อสารการตลาดโดยใช้พรีเซนเตอร์เป็นผู้นาเสนอสินค้า
พบว่า ด้านช่องทางการสื่อสารการตลาดบน Twitter และช่องทางการสื่อสารการตลาดบน Facebook มี
จานวนโพสต์ที่ใกล้เคียงกัน การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริโภคมีการเปิดรับการสื่อสารทางการตลาด
บนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Atkin & Block (1983, อ้างถึง ในปั ณฑิตา โรจนกนันท์ ,
2559) กล่าวว่า การทาการตลาดในรูปแบบการสื่อสารที่ครบวงจรสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ต่อ ตรา
สินค้า (Brand Awareness) โดยหวังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค (Attitude) เพื่อหวังให้
เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า (Buying) เป็นลาดับต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ที่
กล่าวว่า การสร้างพื้นที่ให้เกิดการรับรู้ภายในใจของผู้บริโภค โดยการใช้การโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งเร้า
อาทิ โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ โฆษณาทางสื่อนอกบ้าน โฆษณาทางสื่ออิ นเตอร์เน็ต เพราะยิ่ง
ผู้บริโภคสามารถจดจาตราสินค้าได้มากเท่าไหร่ แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้ายี่ห้อนั้นยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น การ
ที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากกลุ่มวัยรุ่นเริ่มหันมาใช้สื่อบนช่องทาง Twitter เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าเหตุผล
หลัก ๆ มาจากมีความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงผู้ปกครองที่อยู่บนอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง (Thumbsup, 2018) ทั้งนี้
เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น แบรนด์จึงมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดบนสื่อช่องทาง Twitter เพิ่มมากขึ้น
ตอนที่ 2 ด้านประเภทเนื้อหาการตลาดโดยใช้พรีเซนเตอร์ในการนาเสนอสินค้า
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พบว่า ด้านประเภทการให้ข้อมูลทั่วไปมีจานวนโพสต์มากที่สุดกว่าประเภทอื่น ๆ รองลงมาคือประเภทการ
ให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งทั้งสองแบรนด์นั้นมีการเน้นไปที่การให้ข้อมูลประเภทข้อมูลทั่วไป และ
ประเภทข้อมูลการส่งเสริมการตลาดทั้งคู่ ขัดแย้งกับผลการวิจัยของ เกศริน รัตนพรรณทอง (2555) ที่ศึกษาเรื่อง
การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดของสินค้าอุปโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ บงกช
ขุนวิทยา (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวบนเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ พบว่า รูปแบบของเนื้อหาที่ใ ช้ ทาการสื่อ สารบน Facebook Fan Pang ที่ปรากฏมากที่สุ ด เป็ น
ประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวกับรายการการส่งเสริมการขายมากที่สุด การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากว่าทั้ง 2 แบ
รนด์นั้นมีความแข็งแกร่งในตราสินค้าอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวพันธ์ต่า จึงมุ่งเน้นการโพสต์เนื้อหาที่
เกี่ยวกับประเภทการให้ข้อมูลทั่วไปมากกว่าประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวกับรายการการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้เพื่อสร้าง
การรับรู้ในความทรงจาของผู้บริโภคให้ตระหนักถึงแบรนด์อยู่เสมอ ทางด้านการใช้วิธีการนาเสนอเนื้อหา พบว่ า มี
การนาเสนอในรูปแบบของภาพมากที่สุด รองลงมาเป็นการนาเสนอในรูปแบบวีดีโอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์นั้นเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ แบรนด์จึงต้องการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
โดยการใช้พรีเซนเตอร์ในการนาเสนอเนื้อหาการตลาดเพื่อให้ผู้ บริโภครับรู้ถึง ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณประโยชน์ สถานที่จัดจาหน่าย วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้า โดยการโพสต์รูปแบบเนื้อหานั้นแบรนด์อาจอ้างอิง จากผลการ
สารวจที่กล่าวว่า การนาเสนอรูปแบบเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ 1. การนาเสนอในรูปแบบวีดีโอ
2. การนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบภาพ 3. การนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบลิงค์ (Rainmaker, 2018) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลวิจัยข้างต้นทางด้านรูปแบบของเนื้อหาที่ใช้ทาการสื่อสารบน Facebook จะใช้รูปแบบการสื่อสารที่เป็นรูปภาพ
ทั้งนี้ การที่แบรนด์มุ่งเน้นการนาเสนอในรูปแบบของภาพเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น
ตอนที่ 3 ด้านช่วงวันที่มีการโพสต์เนื้อหาของทั้งสองแบรนด์
พบว่ า ด้ า นช่ ว งวั น ที่ มี ก ารโพสต์ เ นื้ อ หาของทั้ ง สองแบรนด์ นั้ น มี ช่ ว งวั น ที่ โ พสต์ อั น ดั บ สู ง สุ ด เป็ น วั น
พฤหัสบดี และวันศุกร์เหมือนกัน การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องด้วยว่าการโพสต์เนื้อหาในช่วงวันดัง กล่าว
สามารถเข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคได้ ม ากกว่ า วั น อื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลส ารวจของ Thailand Zocial Awrds 2018
(Thumbsup, 2018) ที่พบว่า วันที่เหมาะสมในการโพสต์เนื้อหาที่ได้รับ Engagement มากที่สุด คือ วันพฤหัสบดี
และวันศุกร์ อาจเนื่องมาจากว่าเป็นวันที่คนส่วนใหญ่สะสางงานในช่วงต้นสัปดาห์เสร็จสิ้น ทางด้านช่วงเวลาในการ
โพสต์สูงสุดอยู่ที่ช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. โดยวันที่ที่มีการโพสต์เนื้อหาต่อเดือนสูงสุดเป็นวันที่ 13 และวันที่ 29
ทางด้านเดือนที่มีการโพสต์เนื้อหามากที่สุดเป็นเดือน เมษายน และกรกฎาคม การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่อง
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ด้ ว ยว่ า การโพสต์ เ นื้ อ หาในช่ ว งดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ ผลการส ารวจของ Thailand Zocial Awrds 2018
(Thumbsup, 2018) ที่กล่าวว่าช่วงเวลาที่มีการเข้าใช้งาน Facebook มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น.
และ ช่วงเวลาที่มีการเข้าใช้งาน Twitter มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 20.00 – 00.00 น. สืบเนื่องมาจากกลุ่มวัยรุ่นยุค
ใหม่มีพฤติกรรมการนอนดึกเพิ่มมากขึ้น (Rainmaker, 2018) ทั้งนี้ แบรนด์จึงเลือกช่วงเวลาในการโพสต์เนื้อหาให้
ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผู้ประกอบการทางธุรกิจระดับต้นที่มีความต้องการให้แบรนด์ หรือสินค้าของตนนั้นเป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยการทาการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ควรให้ความสาคัญแก่ช่วงเวลาในการโพสต์
วันที่ทาการโพสต์ และประเภทเนื้อหาในการโพสต์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจ หรือ
สร้างการรับรู้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในอนาคต
2. กระบวนการสื่อสารการน าเสนอทางด้ านเนื้ อหา ควรให้ความสาคัญ แก่ ก ารน าเสนอเนื้อ หา อาทิ
ประเภทการให้ข้อมูลทั่วไป ประเภทการให้ข้อมูลด้านราคา ประเภทการให้ข้อมูลด้านการส่ง เสริมการตลาด
ประเภทการให้ข้อมูลด้านสินค้า ประเภทการให้ข้อมูลด้านสถานที่ ทั้ง นี้ เนื้อหาเหล่านี้อาจช่วยกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจ หรือสร้างการรับรู้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ทั้งในแง่ของการตัดสินใจด้วยหลักเหตุผล (Cognitive) หรือ
การตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ (Emotional)
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาบนออนไลน์ ด้วยการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร
การตลาด ประเภทเนื้อหาของการตลาด เพียงเท่านั้น หากในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรจะขยาย
ขอบเขตเนื้อหาไปยังช่องทาง Offline หรือสื่อประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น
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การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค Generation Y
Perception of Brand Volvo and Purchase Intention of the consumers Generation Y
จิรฐา ธนกรวรัตถ์1 และ สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่
ของผู้บริโภค Generation Y เพื่อศึกษาการตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y ข้อมูลที่ใช้
ในการศึกษาได้มาจากแบบสอบถามของผู้บริโภคที่ใช้และไม่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุ
20-39 ปี จานวน 200 ชุดและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 35 - 39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า
สถานภาพโสด อาชีพค้าขาย/ธุ รกิ จ ส่วนตัว รายได้เฉลี่ย ต่อ เดือน 18,001 - 50,000 บาท จานวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัว 3 - 4 คน ภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ที่ส่วนใหญ่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ประเภท
SEDAN รุ่น S60 2) การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทั้ง 4 ด้าน โดยมีการรับรู้ด้านคุณสมบัติ (Attributes) พบว่า
แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe และสามารถใช้งานได้จริงมากที่สุด ด้านคุณประโยชน์
(Benefits) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีความทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนานมากที่สุด ด้านคุณค่า (Values)
พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทาให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่มากที่สุด ด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า ผู้ใช้แบ
รนด์รถยนต์วอลโว่เป็นคนที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตมากที่สุด 3) การตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ พบว่า ระบบความ
ปลอดภัยที่ครบครันของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ทาให้ตั้งใจซื้อมากที่สุด รองลงมาคือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยของแบรนด์
รถยนต์วอลโว่ทาให้ตั้งใจซื้อ และหากถ้าให้ตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระดับการตั้งใจซื้ออยู่ในระดับที่ น่าจะซื้อ
คาสาคัญ : การรับรู้แบรนด์ แบรนด์รถยนต์วอลโว่ การตั้งใจซื้อ เจนเนอเรชั่นวาย
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Abstract
The main objective of the quantitative study was to study the brand acknowledgement
of Volvo form the Generation Y consumers. Also to learn about potential customers form
Generation Y. The information in this study was form Volvo drivers and other drivers. The 200
participants were both male and female in the age of 20-39 years old. The statistics were analyzed
by average percentage and standard deviation methods.
1. The result of this study had indicated that most of the participants were adult male in
the age between 30- 39 years old and graduated with bachelor degree. Many of them were
merchants or own a private business and had income average between 18,001- 50,000 baht per
month. They also live with 3- 4 people in their family and located in Bangkok or the suburban
area. Their car of choice was the Volvo sedan S60.
2.The brand acknowledgement of Volvo on the 4 attributes. First the “Intellisafe “: Volvo
has the safest features and safest on the real road. Second the “Benefits”: Volvo was the most
durable and the most lost lasting vehicle. Third the “Values”: Volvo felt the safest when driven
on. Lastly the “Personality “: Volvo’s drivers lived the healthiest life style.
3.The thing that wanted people to purchase Volvo the most was the world famous Volvo
safety features. The secondary choice was the state of the art technology in the Volvo. Potential
customers were “ likely “ to buy the Volvo.
Key words : Perception Volvo Purchase Intention Generation Y

บทนา
ในปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นยานพาหนะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ ที่ช่วยให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และยังถือเป็นปัจจัยที่ใช้บ่งบอกสถานภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนใน
ปัจจุบันอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจยานยนตร์จะมีอัตราการเจริญเติบโตและมีการแข่งขันที่สูงขึ้ น ทั้งนี้ในการ
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กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั้น สิ่งสาคัญที่สุด คือ นักการตลาดขององค์กรจะต้อง
ทาความเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภค (Customer Insight) ว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการแบบใด และ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เกิดขึ้นในใจผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายควรเป็นอย่างไร จึง จะช่วยทาให้นักการตลาดนั้น
สามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกับใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นและยังนาไปสู่การ
สร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีของแบรนด์อีกด้วย
วอลโว่ (Volvo) เป็นค่ายรถยนต์สัญชาติสวีเดน ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 90 ปี โดยการสร้างจุดยืนของ
แบรนด์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม จนถูกขนานนามว่า “ปลอดภัยที่สุดใน
โลก” หรือสโลแกนที่ว่า “Volvo for life” แบรนด์วอลโว่ค่อยๆเติบโตมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้านความ
ปลอดภัยมานับไม่ถ้วนเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าด้วยระยะเวลาที่แบรนด์วอลโว่ทาการตลาดในประเทศไทยมานานกว่า
40 ปี แต่ภาพในใจผู้บริโภคหรือผู้บริโภคเองยังคงมองรถยนต์แบรนด์วอลโว่ต้องเป็นรถรูปลักษณ์สี่เหลี่ยม เหมาะ
สาหรับผู้มีอายุ รวมถึงยอดขายที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสาเร็จมากนัก
อย่างไรก็ตามรถยนต์แบรนด์วอลโว่จัดเป็นรถยนต์ประเภทหรูหราซึ่งประเภทหรูหรา (Luxury car) ที่เข้า
มามีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย แบรนด์รถยนต์ประเภทหรูหราที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ประเทศไทย นั่นก็คือ เมอร์ซิเดส-เบนซ์ ,บีเอ็มดับเบิลยู และวอลโว่ เนื่องจากทั้ง 3 แบรนด์ มีการวางตาแหน่งของ
แบรนด์ในประเทศไทย ที่ระดับเดียวกันมีการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและสื่อสารการตลาดไปยังผู้บริโภคได้
รับรู้ มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่ทาให้ผู้บริโภคได้จดจาถึง แบรนด์รถยนต์ทั้ง 3 แบรนด์ว่าเป็นรถยนต์ประเภท
หรูหราเช่นเดียวกัน
หากจะกล่าวถึงแบรนด์ทั้ง 3 แบรนด์ แบรนด์เมอร์ซิเดส-เบนซ์ เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ หรูหรา สง่างาม
มีระดับ เป็นผู้นา หนักแน่น มั่นคง ภูมิฐาน สุขุม อนุรักษ์นิยม สะท้อนถึงความมั่นใจ ความเข้มแข็ง สาหรับแบรนด์
บีเอ็มดับเบิลยู เป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ ดูสปอร์ต เหมาะกับวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ทันสมัย ทันเทคโนโลยี มีดีไซน์โฉบ
เฉี่ยว ดูเท่ สนุกร่าเริง ตื่นเต้นมั่นใจ มีพลัง มีเสน่ห์ และแบรนด์วอลโว่ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ เป็นรถยนต์
เก่าแก่ มีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ด้วยความที่รถยนต์ของวอลโว่ (Volvo) ในแต่ละรุ่นในอดีต
รูปทรงมันดูแข็งแรง แต่มันก็เป็นทรงเหลี่ยมๆ ดู บึกบึน แข็งแรง จึงถูกมองว่าแบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นรถยนต์
สาหรับคนแก่มาเสมอมา
เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลกลุ่มผู้บริโภคก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ได้มีกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากยิ่ง ขึ้น
เป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางหรือวัยทางาน ซึ่งเป็นคนในยุค Generation Y หรือยุคมิลเลนเนียล โดยลักษณะพฤติกรรม
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ของ Generation Y นี้ คือ จะไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดๆ ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ เลือกแบรนด์หรือรุ่นรถยนต์ที่
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติต่อรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน กลุ่ม
Generation Y นี้จะมองรถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะเท่านั้น แต่มีในเรื่องของดีไซน์ สมรรถนะ และไลฟ์
สไตล์เข้าไปผสมผสาน ซึ่งทางแบรนด์รถยนต์วอลโว่เองกลุ่มผู้บริโภคก็จะติดภาพลักษณ์เดิมของแบรนด์ที่เป็น
รถยนต์เก่าแก่ และมีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก จึงทาให้แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีการปรับ ตัว ให้
สอดคล้องกับความชอบและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้

ภาพที่ 1 : แสดงยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภท ประจาปี 2018/2561
(ที่มา : http://www.headlightmag.com/sales-report-november-2018/)

ดังนั้นผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ในกลุ่มรถยนต์ประเภทหรูหรา (Luxury car)
ที่มีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปในลักษณะที่ต้องควบคู่ไ ปกับการสร้างภาพลักษณ์ทั้งองค์กรและสิน ค้า
บริการ มีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงวิธีการสื่อสารทางการตลาดไปยั งผู้บริโภคให้ได้รับรู้ จึงทาให้ผู้
ศึกษาเกิดความสงสัยว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมีการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นอย่างไร ยังจดจาภาพลักษณ์เดิมๆ
ที่ทางแบรนด์รถยนต์วอลโว่ได้นาเสนอไว้หรือไม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่ๆที่เรียกว่า Generation Y จะสามารถเข้ามาเป็น
ลูกค้าของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ได้หรือไม่ และเพราะสาเหตุใดแบรนด์รถยนต์วอลโว่ยังคงอยู่ในใจผู้บริโภคที่ชอบ
รถยนต์ประเภทหรูหราตลอดมา
ปัญหานาการศึกษา
1.การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y เป็นอย่างไร
2.การตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y เป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1.เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y
2.เพื่อศึกษาการตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทาให้ได้ทราบถึงการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค Generation Y
2.เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับแบรนด์รถยนต์วอลโว่ประเทศไทย นาผลการศึกษาไปใช้ได้สาหรับการสร้างการ
รับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภคได้
3.เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ สามารถนาผลที่ได้ไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง และ
พัฒนาเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค Generation Y ได้
4.ผลของงานวิจัยสามารถนาไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ หรือนาไปอ้างอิงและศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม สาหรับผู้ศึกษาที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกั บการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อ
ของผู้บริโภค Generation Y ได้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
สุรีย์ เนียมสกุล (2556) กล่าวว่า การรับรู้หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง เลือกจัดการข้อมูล และ
ตีความหมายของสิ่งเร้าเหล่านั้น ซึ่งแม้ว่าบุคคลจะได้รับสิ่งเร้าเดียวกัน ในสถานการณ์เดียวกัน แต่บุคคลสองคนก็
อาจตีความหมายสิ่งเร้าเหล่านั้นได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความคาดหวังของแต่ละบุคคล
Aaker (1991, อ้างใน พิชัย นิรมานสกุล , 2550) กล่าวว่า การรับรู้แบรนด์ คื อ กระบวนการรับรู้ของ
ผู้บริโภคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วสรุปตีความออกมาจากการรับรู้ ได้แก่ ชื่อ ข้อความ สี สัญลักษณ์
รูปแบบ ที่บ่งบอกถึงแบรนด์หรือการบริการ รวมไปถึงคุณสมบัติ คุณประโยชน์ของสินค้า และคุณค่าด้านความรู้สึก
ในจิตใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ซึ่งการรู้จักแบรนด์ (Brand Awareness) หมายถึงการที่ผู้บริโภคสามารถจดจา
แบรนด์และระลึกได้เกี่ยวกับแบรนด์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

505

Philip Kotler (2003, อ้างใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2548) อธิบายความหมายของแบรนด์ว่า
การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องสาคัญในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ที่รู้จักแพร่หลาย ทาให้สามารถกาหนดราคาได้สูง
ตราสินค้า หรือแบรนด์ (Brand) คือ ชื่อ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกันเพื่อระบุ
ว่าสินค้าหรือบริการเป็นของผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขายรายใด และแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สามารถบ่งบอกตัว
ผู้ขาย ผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า โดยผู้ขายได้รับสิทธิผูกขาดให้เป็นผู้ใช้ตราสินค้าแต่เพียงผู้เดียวตราสินค้า
แตกต่างจากสินทรัพย์อื่น เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ที่มีกาหมดอายุแบรนด์สามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณสมบัติ (Attribute) ตราสินค้าทาให้นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
2. ด้านคุณประโยชน์ (Benefits) ตราสินค้าต้องแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่และ
คุณประโยชน์ทางอารมณ์
3. คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางอย่างเกี่ยวกับผู้ผลิต
4. วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม
5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของสินค้า
6. ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าชี้ให้เห็นประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์
เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า ตราสินค้า คือ สิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่ แข่งในตลาดและ
เสริมคุณค่าให้กับสินค้านั้นๆ รวมทั้งสร้างความจงรักภักดีของผู้บริโภคให้มีต่อสินค้าอย่างยาวนานเนื่องจากว่าการที่
ผู้บริโภคได้พบเห็นตราสินค้านั้นตลอดเวลาทาให้เกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้าและเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็จะ
เกิดความชอบนาไปสู่ความไว้วางใจ ความไว้วางใจจะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในที่สุด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งใจซื้อ
ณัฏฐิกา ณวรรณโณ (2542: 9, อ้างถึงใน ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร, 2559) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ หมายถึง
ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าใดๆที่สามารถเข้าถึงความพึงพอใจที่ผู้บริโ ภคคาดหวังไว้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้
ประเมินแบรนด์นั้นแล้วซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมารวมถึงพฤติกรรมการกลับมาซื้อแบรนด์เพิ่มใน
อนาคต
ฮาวาร์ด (Haward 1994, อ้างถึงใน ทวีพร พนานิรามัย, 2557) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการของผู้บริโภคที่จะซื้อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งนี้ความ
ตั้งใจซื้อเกิดขึ้นมาจากทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคและความมั่นใจของผู้บริโภคในการประเมินแบรนด์ที่ผ่าน
มา
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

506

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
Van Den Berge และ Behrer (2011, อ้างถึงใน ธนัชพร อัครวัชรเสถียร, 2561) ได้ให้ความหมายของ
เจนวาย (Gen Y) คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980- 1996 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2523-2539 ซึ่ง เป็นยุคสมัยที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง
Yarrow และ O’Donnell (2009) ได้กล่าวถึงลักษณะของเจนวาย (Gen Y) ไว้ว่า เจนวาย (Gen Y) เป็น
รุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดมาพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดด โดยเฉพาะที่ระบบอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างสูง จนกล่าวได้ว่า คนเจนวาย (Gen Y) อาศัยในโลก
ของดิจิทัล ดังนั้น เจนวาย (Gen Y) จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีความมั่นใจในตนเองสูง มุ่งเน้นการสร้าง และ
รักษาความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มีการคัดสรร และประเมินทางเลือกอย่างรอบคอบ และมีความต้องการความ
รวดเร็วในการดาเนินชีวิต
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์รถยนต์วอลโว่ (Volvo)
วอลโว่ (Volvo) ถือกาเนิดขึ้นที่ประเทศสวีเดนในปี 1927 ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของรถยนต์ค่ายวอลโว่
(Volvo) นั้นมีความเกี่ยวพันกับนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม กว่าจะมาเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ถูก
ขนานนามว่า “ปลอดภัยที่สุดในโลก” วอลโว่ (Volvo)ค่อยๆเติบโตผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มานับไม่ถ้วน ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกให้ความไว้วางใจในรถโดยสารของวอลโว่ (Volvo) และหน้าที่สาคัญของ
วอลโว่ (Volvo) คือส่งทุกคนให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ดังนั้น วิสัยทัศน์ของจึงชัดเจนคือ อุบัติเหตุเป็น
ศูนย์เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของวอลโว่ (Volvo)
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ในลักษณะ
การเก็บข้อมูลแบบครั้งเดียวจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้และ
ไม่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุ 20-39 ปี จานวน 200 คน ระยะเวลาในการดาเนินการ
ศึกษาวิจัย คือ มกราคม 2562 - เมษายน 2562 ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Random) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
ผู้บริโภค Generation Y โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้และไม่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุ
20-39 ปี จานวน 200 ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการเลือกตัวอย่างดัง ต่อไปนี้ 1.การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผู้ศึกษาเจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้ บริโภค Generation Y ที่มีอายุ 20-39 ปี 2.การสุ่มแบบ
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สะดวก (Accidental Sampling) ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้และไม่ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่
ทั้งเพศชายและหญิง ทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่กลุ่มตัวอย่างสะดวกตอบแบบสอบถาม โดยตอบแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่
ของผู้บริโภค Generation Y โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยมีการรับรู้ด้านคุณสมบัติ (Attributes) ด้านคุณประโยชน์
(Benefits) ด้านคุณค่า (Values) ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ส่วนที่ 3 การตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของ
ผู้บริโภค Generation Y ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริโภค Generation Y ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ
35-39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า สถานภาพโสด อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
18,001-50,000บาท จานวนสมาชิกในครอบครัว3-4คน ภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่
ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ประเภท SEDAN รุ่นS60
การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y ผลการศึกษา การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอล
โว่ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ด้านคุณค่า (Values) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ด้านคุณสมบัติ (Attributes) อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านบุคลิกภาพ (Personality) อยู่ในระดับมาก และอันดับ
สุดท้ายด้านคุณประโยชน์ (Benefits) อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดดัง นี้ ด้านคุณค่า (Values)
พบว่า “แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทาให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่” ด้านคุณสมบัติ (Attributes) พบว่า “แบรนด์รถยนต์
วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe และสามารถใช้งานได้จริง” ด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า “ผู้ใช้
แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นคนที่ใส่ใจคุณภาพชีวิต” และด้านคุณประโยชน์ (Benefits) พบว่า “แบรนด์รถยนต์วอล
โว่มีความทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน”
การตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y ผลการศึกษา การตั้ง ใจซื้อแบรนด์
รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y พบว่า “ระบบความปลอดภัยที่ครบครันของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ทา
ให้ตั้งใจซื้อ” มากที่สุด รองลงมาคือ “เทคโนโลยีที่ทันสมัยของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ทาให้ตั้งใจซื้อ” และถ้าให้ตั้งใจ
ซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระดับการตั้งใจซื้ออยู่ในระดับที่ “น่าจะซื้อ”

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

508

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค Generation Y จาก
ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะในประเด็นที่น่าสนใจ ที่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
สามารถแยกได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ศูนย์บริการ ไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับการบริการต่างๆได้ และใน
ส่วนของการบริการภายในศูนย์บริการ ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น 2.อะไหล่ เนื่องจากอะไหล่บางตั วมี
ความทนทานต่อการใช้งานไม่มากนัก ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือจัดการกับอะไหล่บางตัวให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 3.ช่าง เนื่องจากแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีการพัฒนาระบบต่างๆ มีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ช่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อาจจะยังไม่เก่งพอและไม่มีประสบการณ์มากนักที่จะสามารถซ่อมแซมได้ดีและมีมาตรฐาน
อภิปรายผลการศึกษา
1.) ข้อมูลและการรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่โดยทั่วไป
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริโภค Generation Y พบว่า ผู้บริโภค อยู่ในช่วงอายุ 35 - 39 ปี
การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,001 - 50,000 บาท มี
สถานภาพโสด จานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน พักอาศัยกับครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่มี
ความสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกค้าของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นวัยเริ่มต้นทางาน
มีฐานะ และหน้าที่การงานมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วและมีรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่ง สอดคล้องกับ วิทวัส รุ่ง เรืองผล
(2558) กล่าวว่า กลุ่มชนชั้นกลางหรือระดับ C หรือ Class C มีรายได้ 18,001-50,000 บาท มีจานวนคนประมาณ
64% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยเป็นชนชั้นกลางที่มีขนาดของกลุ่ มใหญ่มากในสังคมมีระดับรายได้ปาน
กลาง ได้แก่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ประกอบการในกิจการขนาด
เล็กและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วๆไป
นอกจากนี้ในเรื่องของการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y พบว่า มีการรับรู้ด้าน
คุณค่า (Values) มากที่สุด แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทาให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่ ตามมาด้วยการรับรู้ด้านคุณสมบัติ
(Attributes) แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe สามารถตีความได้ว่า ในการเลือกใช้เลือก
ซื้อรถยนต์ ผู้บริโภคมักจะคานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพราะว่ารถยนต์เป็นสินค้าที่มีราคาสูงและใช้งาน
ระยะยาว ซึ่งความปลอดภัยนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ จึงทาให้แบรนด์รถยนต์วอลโว่
เป็นอีกหนึ่ง แบรนด์ที่เป็นตัวเลือกในใจผู้บริโภค ซึ่ง สอดคล้องกับ Aaker (1991, อ้างถึง ใน พิชั ย นิรมานสกุล ,
2550) กล่าวว่า การรับรู้แบรนด์ คือ กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง แล้วสรุป
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ตีความออกมาจากการรับรู้ ได้แก่ ชื่อ ข้อความ สี สัญลักษณ์ รูปแบบ ที่บ่งบอกถึงตราสินค้าหรือการบริการรวมไป
ถึงคุณสมบัติ คุณประโยชน์ของสินค้า และคุณค่าด้านความรู้สึกในจิตใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์
2.) การรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y
เมื่ อ ผู้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู้ แ บรนด์ ร ถยนต์ ว อลโว่ ข องผู้ บ ริ โ ภค Generation Y ในด้ า นคุ ณ สมบั ติ
(Attributes) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe และมีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้
จริงมากที่สุด สามารถตีความได้ว่า ผู้บริโภค Generation Y ได้มีการรับรู้ถึงระบบความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัย
เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker (1996) ที่ได้กล่าวว่า เอกลักษณ์แบรนด์
จึ ง เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ต้ อ งสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ แก่ ผู้ บ ริ โ ภคด้ ว ยกลุ่ ม ของความเกี่ ย วโยง แบรนด์ (Brand
Associations) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร แสดงให้เห็นว่าแบรนด์นั้นหมายถึงอะไร มีจุดยืนเพื่ออะไร
และเป็นการให้คาสัญญากับผู้บริโภค
ทางด้านคุณประโยชน์ (Benefits) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีความทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน
ซึ่งสามารถตีความได้ว่า แบรนด์วอลโว่ได้มีการแสดงถึงการพัฒนา ปรับปรุงของแบรนด์ผ่านตัวผลิตภัณฑ์ โดยการ
คัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ทั้งภายนอก ภายในตัวรถมาเป็นอย่างดีทาให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความทนทานต่อการใช้ง านทั้ง
ระยะสั้นหรือระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ Randall (2000, อ้างถึงใน สุลักษณา แก้วมาลา, 2557) ได้กล่าวไว้ว่า
ผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่ถูกผลิตมาจากโรงงานแต่แบรนด์ต่างหากคือสิ่งที่ถูกซื้อโดยผู้บริโภค ทั้งนี้เนื่องจากแบรนด์ คือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ทางด้านหน้าที่การใช้สอย (Function Benefit) ที่ได้รับการผนวกเข้ากับคุณค่าเพิ่ม (Value
Added) ซึ่งผู้บริโภคเห็นว่ามีความคุ้มค่าในการซื้อ โดยคุณค่าเพิ่มนี้อาจจะอยู่ในเชิงเหตุผล (Rational) และจับต้อง
ได้ (Tangible) ไปจนถึงคุณค่าเพิ่มทางด้านสัญลักษณ์ (Symbolic) ในลักษณะเชิงอารมณ์ (Emotional) และไม่
สามารถจับต้องได้ (Intangible) ซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติของแต่ละแบรนด์โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
นอกจากนี้ ทางด้านคุณประโยชน์ (Benefits) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ร ถยนต์
ปรับเปลี่ยนได้ง่าย และแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีโชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ อยู่ในระดับปานกลาง
เท่านั้น ซึ่ง สอดคล้องกับ ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ มื อสองค่ า ยญี่ปุ่ นของผู้ บริ โภคในเขตกรุง เทพมหานคร พบว่ า ในด้ า นคุ ณ ประโยชน์ และ
บุคลิกภาพของผู้ใช้ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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ทางด้านคุณค่า (Values) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทาให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่ มากที่สุด สามารถ
ตีความได้ว่า หากผู้บริโภคได้ มีก ารขั บ ขี่แ บรนด์ร ถยนต์ว อลโว่ แ ล้ว ผู้ บริโ ภคสามารถรั บรู้ไ ด้ ถึง ความปลอดภั ย
เนื่องจากแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัยที่ครบครัน ใช้งานง่าย และสามารถงานได้จริง ทาให้ผู้บริโภค
มีความมั่นใจเมื่อได้ขับขี่ ซึ่งสอดคล้องกับ วิทวัส ชัยปราณี (2549:28, อ้างถึง ใน ภัทรพิมพ์ สาลี ธงชัย, 2555)
อธิบายว่า แบรนด์ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลิตภัณฑ์ มีทั้งหมด คือ ส่วนที่จับต้องมองเห็นได้ (Tangible) มีรูปร่าง
หน้ า ตา ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมายในแง่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance) และ
ครอบคลุมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) เช่น ความน่าเชื่อถือ(Trust / Reliability) ความมั่นใจ(Confidence)
ความคุ้ น เคย(Familiarity) ประสบการณ์ ที่ ส ะสมมา(Shared Experience) ความสั ม พั น ธ์ แ ละความผู ก พั น
(Relationship) สถานภาพ(Status) บุคลิกภาพ(Personality)
นอกจากนี้ทางด้านคุณค่า (Values) พบว่า แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทาให้รู้สึกมีความภูมิฐานเมื่อได้ขับขี่ อยู่
ในระดับมากเพียงประเด็นเดีย วเท่ านั้น ซึ่ง สอดคล้องกับ ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อ ง
ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติและ
คุณค่า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่น
ทางด้านบุคลิกภาพ (Personality) พบว่า ผู้ใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นคนที่ใส่ใจคุณภาพชีวิต สามารถ
ตีความได้ว่า ผู้บริโภคได้มีการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมองแบรนด์รถยนต์ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มีดูเป็นคนแก่
หรือสูงวัยแต่เป็นแบรนด์ที่สะท้อนถึงความปลอดภัยที่ชัดเจนเป็นคนที่ใส่ใจในคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จิรชยุตม์ เสริมธนะพัฒกุล (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าประเภทรถยนต์
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นซี -คลาส และบีเอ็มดับบลิว รุ่นซีรี่ย์3 พบว่า ผู้บริโภคให้
ความสาคัญ ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านคุณสมบัติและคุณค่ าที่ไ ด้รับจากผลิตภัณฑ์ ต้องสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพของผู้บริโภคที่ชัดเจน อีกทั้งปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค หากมีสินค้าที่เท่าเทียมกันในการตัดสินใจ มีการบอกต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงจากกลุ่มเพื่อน
สังคม และครอบครัว สามารถเกิดแรงกระตุ้นต่อการซื้อสินค้า จัดได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้มีส่วนสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าได้
อย่างไรก็ตาม พบว่า จากการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทั้ง 4 ด้าน ประเด็นที่มีการรับรู้น้อย คือ แบรนด์
รถยนต์วอลโว่สามารถขายต่อได้ราคาดี (ราคาไม่ตก) สามารถตีความได้ว่า ถ้าหากผู้ บริโภคต้องมีการปรับเปลี่ยน
รถยนต์หรือขายต่อ แบรนด์รถยนต์วอลโว่เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ขายต่อแล้วราคาตกกว่าแบรนด์อื่นๆที่ได้รับความ
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นิยมมากกว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัฏฐ์ โตรุ่ง เลิศ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดและการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ Toyota Camry
Hybrid นั้นจะตัดสินซื้อรถยนต์ด้วยปัจจัย 1.ตราสินค้า 2.สมรรถนะและสิ่งอานวยความสะดวก 3.ภาพลักษณ์ทาง
สัง คมและการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ Toyota Camry รุ่นปกตินั้นจะตัดสินใจซื้อจากปัจจัย 1.ตราสินค้ า 2.ราคา
รถยนต์ที่คุ้มค่า 3.ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา 4.ราคาขายต่อที่ดี 5.สมรรถนะและสิ่งอานวยความสะดวก และ6.
ภาพลักษณ์ทางสังคม
การรั บ รู้ แ บรนด์ ร ถยนต์ ว อลโว่ ข องผู้ บ ริ โ ภค Generation Y ทั้ ง 4 ด้ า น สรุ ป ได้ ว่ า ถึ ง แม้ วั น เวลาจะ
เปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนผ่านยุคเจเนอเรชั่นต่างๆ ผู้บริโภคยุคใหม่หรือ กลุ่ม Generation Y ยังคงมีการรับรู้ แบรนด์
รถยนต์วอลโว่ในเรื่องของความปลอดภัย ดังสโลแกนที่ว่า “Volvo for life” ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ (Volvo) ที่
มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 90 ปี ซึ่งเป็นจุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้ านความปลอดภัยมา
ตั้ ง แต่ ยุ ค แรกเริ่ ม จนถึ ง ปั จ จุ บั นมานั บ ไม่ ถ้ วน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เสรี วงษ์ ม ณฑา (2540, อ้ า งถึ ง ใน สุ ลั ก ษณา
แก้วมาลา, 2557) กล่าวว่า แบรนด์ คือ สิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดและเสริมคุณค่า ให้กับ
สินค้านั้นๆ รวมทั้งสร้างความจงรักภักดี ของผู้บริโภคให้มีต่อสินค้าอย่างยาวนานเนื่องจากว่าการที่ผู้บริโภคได้พบ
เห็นแบรนด์นั้นตลอดเวลาทาให้เกิดความคุ้นเคยกับแบรนด์และเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็จะเกิดความชอบนาไปสู่
ความไว้วางใจ ความไว้วางใจจะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในที่สุด
3.) การตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y เมื่อผู้ศึกษาวิเคราะห์การตั้งใจซื้อ
แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y พบว่า สาเหตุที่ผู้บริโภคตั้งใจซื้อมาจาก ระบบความปลอดภัยที่
ครบครัน เทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณภาพที่คุ้มค่า คุ้มราคาของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ ตีความหมายได้ว่า ผู้บริโภคมี
ความตั้งใจซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่หลังจากรับรู้ถึงคุณสมบัติของแบรนด์รถยนต์วอลโว่ที่ระบบความปลอดภัยที่
ครบครัน เทคโนโลยีที่มีมาให้มีความทันสมัย เพียบพร้อมต่อการใช้งาน ซึ่งเมื่อพิจารณาหลายๆด้านแล้วมีความ
เหมาะสมกับราคาที่ขาย จึงทาให้ผู้บริโภคได้มีความรู้สึกคุ้มค่า คุ้มราคากับสิ่งที่แบรนด์รถยนต์วอลโว่นั่นให้มาและ
ด้วยสาเหตุเหล่านี้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจึงทาให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อ เลือกใช้แบรนด์รถยนต์วอลโว่
เพิ่มมากขึ้นจนนาไปสู่การบอกต่อให้แนะนาผู้อื่นได้รับรู้ รับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย
(2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
เขตกรุง เทพมหานคร พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตั ดสิน ใจซื้อรถยนต์มื อสองมากที่ สุ ด 3 อันดับแรก คือ
คุณภาพคุ้มราคา,การทางานของเครื่องยนต์และอะไหล่หาง่ายราคาถูก ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จารุพันธ์ ยาชมพู (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500
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ซีซี พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคากับระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
กระบวนการบริการ พนักงาน และโชว์รูมศูนย์บริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านราคา และ
ระยะเวลาในการรอรับบริการหลังการขาย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และการแต่งกายของพนักงาน
นอกจากนี้ในเรื่องของการตั้งใจซื้อ ถ้าให้ตั้งใจซื้ อแบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระดับการตั้งใจซื้ออยู่ในระดับที่
น่าจะซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด สามารถตีความได้ว่า ซื้อหรือไม่ซื้อ หากพูดถึงในกรณีซื้อ ในการตั้งใจซื้อผู้บริโภคได้
พิจารณาแล้วว่า สิ่งที่แบรนด์รถยนต์วอลโว่นั่นได้นาเสนอหรือสื่อออกมาให้เห็นว่า แบรนด์รถยนต์ วอลโว่เป็นแบ
รนด์รถยนต์เพียงแบรนด์เดียวที่มีระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ หรือในทางตรงกันข้ามในกรณีไม่ซื้อ ผู้บริโภคอาจจะมีการรับรู้ในเรื่องของ การบริการก่อนและหลัง
การขาย โชว์รูมและศูนย์บริการที่ไม่ครอบคลุมทุ กพื้นที่ ไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ จึงทาให้
ผู้บริโภคเกิดการคิดพิจารณา จึงทาให้เกิดความลังเลภายในใจของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐิกา ณวรรณโณ
(2542: 9, อ้างถึงใน ณัฏฐ์จิรา รพีบุณยาพร, 2559) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ หมายถึง ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าใดๆ
ที่สามารถเข้าถึงความพึงพอใจที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคได้ประเมินแบรนด์นั้นแล้วซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมารวมถึงพฤติกรรมการกลับมาซื้อแบรนด์เพิ่มในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
สาหรับการนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
1.จากผลการศึกษาพบว่า ในการรับรู้แบรนด์รถยนต์วอลโว่ของผู้บริโภค Generation Y พบว่า มีการรับรู้
ด้านคุณค่า (Values) มากที่สุด แบรนด์รถยนต์วอลโว่ทาให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ขับขี่ ตามมาด้วยการรับรู้ด้าน
คุณสมบัติ (Attributes) แบรนด์รถยนต์วอลโว่มีระบบความปลอดภัย Intellisafe ผู้บริโภคยังคงมีการรับรู้ในเรื่อง
ของความปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นทางแบรนด์รถยนต์วอลโว่ควรมีการสร้างการรับรู้หรือสื่อสารการตลาดในด้าน
อื่นๆ เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้ได้รับรู้ถึงด้านอื่นๆ
2.จากผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารตั้ ง ใจซื้ อ แบรนด์ ร ถยนต์ ว อลโว่ ข องผู้ บ ริ โ ภค
Generation Y พบว่า โชว์รูมและศูนย์บริการครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
ดัง นั้นทางแบรนด์รถยนต์วอลโว่ควรมีการเพิ่มเติมในส่วนของโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อ
รองรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจในแบรนด์รถยนต์วอลโว่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมไปถึงการบริการต่างๆ
ของโชว์รูมและศูนย์บริการ
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สาหรับการศึกษาในอนาคต
1.ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเฉพาะเจาะจงเพียงกลุ่มตัวอย่าง Generation Y เท่านั้น
สาหรับการศึกษาในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างใน Generation อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
และนามาเปรียบเทียบความแตกต่างกัน
2.ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น
3.ควรศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดของแบรนด์รถยนต์วอลโว่และภาพลักษณ์ของแบรนด์รถยนต์วอลโว่
เพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยด้านใดที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อแบรนด์รถยนต์วอลโว่

บรรณานุกรม
กองบรรณาธิการ จีเอ็ม คาร์( GM Car). 13 กันยายน 2560. “คริส เวลส์ ” เอ็มดีคนใหม่ นาทัพ “วอลโว่ ” สู่
แบรนด์รถยนต์พรีเมี่ยม ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttps://gmlive.com/
VOLVO.
จารุพันธ์ ยาชมพู. 2559. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี. ” การค้นคว้า
อิสระบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จิรชยุตม์ เสริมธนะพัฒกุล. 2559. “การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าประเภทรถยนต์ กรณีศึกษาเปรียบเที ยบ
ระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นซี -คลาส และบีเอ็มดับบลิว รุ่นซีรี่ย์3.” การค้นคว้าอิสระบริหารธุ ร กิ จ
บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แบรนด์เอจ ออนไลน์. 28 พฤศจิการยน 2561. Volvo ลบภาพจา สู่แบรนด์พรีเมียมไลฟ์สไตล์ที่ใครๆ ก็ เข้าถึงได้
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.brandage.com/article/8912/Volvo.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

514

สุรีย์ เนียมสกุล. 2556. “การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ารถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ
มหานคร.” การค้นคว้าอิสระศิลปะศาสตร์มหาบั ณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดบัณฑิตศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย. 2554. “ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร.” การศึกษาเฉพาะบุคคล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

515

การรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
Brand perception and expectations for Chombueng Marathon activities
เกวลี ถีระแก้ว1 สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2 และ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง3
1นักศึกษาปริญญาโท

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2และ3อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์และความคาดหวัง ต่อ
การจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ข้อมูลที่ใช้ศึกษาได้มาจากการเก็บแบบสอบถาม จากผู้ที่เคยเข้าร่วมในปี 25582562 จานวน 250 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า อาชีพบริษัท/องค์กรเอกชน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป โดยประเภทการวิ่ง
ที่เคยเข้าร่วม คือฮาล์ฟมาราธอน และในปี 2562 มากที่สุด ผลการศึกษาการรับรู้แบรนด์ด้านคุณสมบัติ พบว่า
กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นงานประเพณีของชาวจอมบึง มากที่สุด ด้านคุณประโยชน์พบว่ากิจกรรมจอมบึง
มาราธอนเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมให้คนออกกาลังกายมากที่สุด ด้านคุณค่า พบว่ากิจกรรมจอมบึงมาราธอนมีการจัด
งานอย่างมืออาชีพมากที่สุด ด้านวัฒนธรรม พบว่ากิจกรรมจอมบึงมาราธอนควรได้รับการสืบสานเป็นประเพณีมาก
ที่สุด ด้านบุคลิกภาพ พบว่าโลโก้จอมบึงมาราธอน มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากที่สุด และด้านผู้ใช้ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรม
จอมบึงมาราธอนเป็นผู้ที่รักสุขภาพมากที่สุด ความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ พบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
วิ่งมาราธอนได้มาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือเช่นอุปกรณ์จับเวลาเป็นต้นมากที่สุด ด้านราคา พบว่าราคาค่า
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนแต่ละประเภทมีความเหมาะสมมากที่สุด ด้านสถานที่หรือช่องทางการจั ด
จาหน่าย พบว่า ช่องทางการสมัครมีความสะดวกมากที่สุด ด้านบุคลากร พบว่าเจ้าหน้าที่มีกิริยามารยาทสุภาพ
เรียบร้อย มากที่สุด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่ามีป้ายและสัญลักษณ์บอกตามจุดต่างๆอย่างชัดเจนมาก
ที่สุด และด้านกระบวนการให้บริการ พบว่ามีจุดบริการน้าดื่ม,เกลือแร่,ผลไม้ บนเส้นทางที่เพียงพอมากที่สุด
คาสาคัญ : การรับรู้แบรนด์ ความคาดหวัง กิจกรรมวิ่งมาราธอน จอมบึงมาราธอน
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Abstract
The objective of quantitative study is to get the brand acknowledgement of the
Chombueng Marathon and the expectation of the event. The information uses for the expectation
of the event. The information uses for the study acquired form questionnaire to marathon runners
from 2015- 2019 ( 2558- 2562) in total of 250 people. The result has indicated the most of the
participants are adult male in the age between 30- 39, graduated with bachelor degree, working
in private company, have income above 45,001 baht and have run in the Chombueng half
Marathon 2019.
As the result of Chombueng Marathon brand recognition, the qualification of the event
has shown that Chombueng Marathon is the most suitable to become the local custom. The
advantage of the Chombueng Marathon helps encourage people to come out and exercise at the
greatest. The appreciation of hospitality, Chombueng Marathon hosts the most professional event.
The traditional value, Chombueng Marathon should have been select as local custom. The
characteristic, Chombueng Marathon logo is the most recognizable and the participants are the
most healthiest.
The expectation of products and services have met the international standard and have
the most reliable time measurement. The cost ant the purchasing of ticket in each events are the
most suitable with price and easiest to buy. The staffs are the most polite and the gentlest. The
area environment has the best guiding signs indicate the route clearly. The services has shown to
have the most checkpoint for water, mineral water and fruits along the way.
Keyword : Brand perception Expectations Marathon activities Chombueng Marathon

บทนา
ปัจจุบันการออกกาลังกายด้วยการวิ่ง กลายเป็นกระแสนิยมอันดับต้นของการออกกาลัง กายมากขึ้ น
เนื่องจากในปี พ.ศ.2558 นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน วงบอดี้สแลม) ขออาสาเป็นแกนนาวิ่งการกุศลกระตุ้นให้คน
มาออกกาลังกาย ด้วยการจัดกิจกรรมวิ่งภายใต้โครงการ “ก้าวคนละก้าว” ในการช่วยระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการ
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แพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน การวิ่งครั้งนั้นสามารถช่วยระดมทุนได้มากถึง 85 ล้านบาท จากระยะทางวิ่ง
400 กิโลเมตร เป็นเวลา 10 วัน ถือเป็นการวิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศอย่างมาก จากกระแสดังกล่าว ทา
ให้การออกกาลังกายด้วยการวิ่งเป็นทางเลือกการออกกาลังกายให้กับผู้ที่รักในการออกกาลังกายและรักสุขภาพ
การออกกาลังกายด้วยการวิ่ง ได้รับความนิยมจากคนไทยทุกเพศทุกวัย เห็น ได้จากข้อมูลสถิติผู้ออกกาลัง
กายด้วยการวิ่งในประเทศไทย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) มีจานวน 12 ล้านคน
และมีแนวโน้มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน การออกกาลังกายด้วยการวิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนั้น การรักสุขภาพอาจ
ไม่ใช่เหตุผลหลักในการออกกาลังกายอีกต่อไป เพราะบรรดาผู้ที่สนใจในการออกกาลังกายด้วยการวิ่ง เริ่มมองหา
สนามวิ่งเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตนเองมากขึ้นตามไปด้วย
ซึ่งมองเห็นได้จาก (สถิติจากเว็บไซต์มาร์เก็ตเทียร์, 2561 : ออนไลน์) เกี่ยวกับข้อมูลงานวิ่งที่มีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถิติผู้ออกกาลังกายด้วยการวิ่งที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2558 (สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ทาให้เห็นถึงความต้องการและความนิยมของผู้ที่ออกกาลังกายด้วยการวิ่งที่
มีจานวนมากขึ้นตามไปด้วย จนเกิดเป็นการแข่ง ขั นทางการตลาดกีฬางานมาราธอน โดยแต่ละผู้จัดงานสนาม
มาราธอนต่างๆ จะมีรูปแบบของงานที่แตกต่างกันออกไป มีการสร้างจุดเด่นและความน่าสนใจให้กับงานวิ่ง ของ
ตนเอง เพื่อเป็นทางเลือกที่แตกต่างให้กับนักวิ่งในการมาสร้างประสบการณ์
แม้กิจกรรมวิ่งมาราธอนจะมีจานวนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตาม แต่ยัง คงมีสนามวิ่ง มาราธอนที่เป็นต้นแบบ
ประสบการณ์จัดงานกว่า 30 ปี และถูกจัดอันดับสนามวิ่งมาราธอนที่ได้รับมาตรฐานสากลและได้รับความนิยมอับ
ดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องจากกลุ่มนักวิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการสารวจสนามมาราธอนในประเทศ
ไทย ที่นักวิ่งสนามมาราธอนไม่ควรพลาด ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ งานจอมบึงมาราธอน
งานจอมบึ งมาราธอน เป็ น กิ จ กรรมวิ่ง มาราธอนที่ ถู กจั ด ขึ้ นเป็ นประจ าในช่ ว งสั ป ดาห์ ที่ 3 ของเดือน
มกราคม ในอาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จนกลายเป็นประเพณีของชาวจอมบึง ซึ่งมีการจัดประเภทระยะการวิ่ง 3
ระยะ ได้แก่ ระยะมาราธอน (Marathon) ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร, ฮาล์ฟ มาราธอน (Half marathon)
ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร และมินิมาราธอน (Mini marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร กิจกรรมจอมมาราธอนมี
ประสบการณ์การจัดงานมานานถึง 34 ปี เพียงจากจุดเริ่มต้นโดยอาจารย์ของวิทยาลัยจอมบึงมาราธอนกลุ่มหนึ่งที่
มีความสนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ และอาจารย์สมจิต สง่าพันธ์ เป็นผู้ริเริ่ม ครั้งนั้นมีผู้เข้า
ร่วมวิ่งไม่ถึง 100 คน และมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน โดยนักวิ่งได้พูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่า สนาม
จอมบึง เป็นสนามต้นแบบของการจัดงานวิ่งมาราธอน และอีกหนึ่งความโดดเด่นของงานจอมบึงมาราธอน นั่นก็คือ
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในเย็นวันเสาร์ก่อนการแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ทาให้ได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่ว
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ประเทศ และยังได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันตามกติกาสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และสหพันธ์กรีฑาแห่ง
เอเชียอีกด้วย (เว็บไซต์จอมบึงมาราธอน, 2562 : ออนไลน์)
จากข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
การจัดงานวิ่งมาราธอนอื่นๆ เนื่องจากมีผู้ที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็ นจานวนมากถึง 20,000 คน
(เว็บไซต์จอมบึงมาราธอน, 2562 : ออนไลน์) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการรั บรู้แบ
รนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้แบรนด์ และ ความคาดหวัง
ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน และนาไปใช้เป็นแนวการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
หรือ แนวงานกิจกรรมมาราธอนอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น
ปัญหานาวิจัย
1. การรับรู้แบรนด์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นอย่างไร
2. ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
2. เพือ่ ศึกษาความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้แบรนด์ และ ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึง มาราธอนได้ มีการ
กาหนดกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variables)และตัวแปรตาม(Dependent
Variables) ดังต่อไปนี้

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
การรับรู้แบรนด์
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร
ปี 2562
ด้าครันคุ้งทีณ่ 3สมบั
ติ
ด้านคุณประโยชน์
ด้านคุณค่า
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ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประเภทของการวิ่งที่เคยเข้าร่วม
ปีที่ท่านเคยเข้าร่วม

ความคาดหวัง
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านราคา
ด้านสถานที่และช่องทางการจัด
จาหน่าย
ด้านบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านกระบวนการให้บริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงการรับรู้แบรนด์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
2. ทาให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาผลที่ได้กาหนดกลยุทธ์ที่ได้นาไปประยุกต์ใช้
หรือปรับปรุงในการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชากรที่ต้องการ
4. ผลของงานวิจัยสามารถนาไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการ หรือนาไปอ้างอิงและศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม สาหรับผู้วิจัยที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้แบรนด์และความคาดหวังใน
ด้านอื่นๆ
ขอบเขตการวิจัย
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การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึก ษาเกี่ยวกั บการรั บรู้แ บรนด์ แ ละความคาดหวัง ต่อการจั ดกิจ กรรมจอมบึ ง
มาราธอน ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้คือ ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึง
มาราธอน ในปี 2558 - 2562 จานวน 250 คน โดยใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2562
ด้วยการเก็บข้อมูลรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้
บรรยงค์ โตจินดา (2543: 287, อ้างถึงใน นิตยา สุภาภรณ์, 2552) ให้ความหมายการรรับรู้ว่า หมายถึ ง
การที่บุคคลได้รับการตีความและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและ
การแปลข้อมูลให้ข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องคานึงถึงความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ข่าวสาร ความ
สนใจและประสบการณ์ จึงสามารถทาให้แปลความถูกต้อง
โซโลมอน (1990, อ้างถึงใน ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์ , 2558)ได้อธิบายเกี่ยวกับการรับรู้ว่า การรับรู้จะเกิดขึ้น
โดยที่มีสงิ่ ที่มากระตุ้นทางความรู้สึกต่างๆ ได้แก่ภาพ เสียง กลิ่น รส ลักษณะพื้นผิวโดยจัดว่าเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอก
(External Stimuli’s) ในกรณีที่เป็นสิ่งกระตุ้นทางด้านการตลาดจะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ การสื่อสารทาง
การตลาดต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นต้นระดับการรับรู้จะสูงหรือต่างนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของสิ่งกระตุ้นและความ
เข้มของสิ่งกระตุ้นนั้น ๆ โดยสิ่งกระตุ้นดังกล่าว จะผ่านทางตัวรับความรู้สึกต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้ น ผิว หนัง ซึ่ง
เรียกว่า ประสาททางการรับรู้ (Sensory System) ซึ่งกระบวนการทางการรับรู้จะแบ่งออกได้ เป็น 3 ขั้นตอนได้แก่
ขั้นที่หนึ่งการเปิดรับสิ่งกระตุ้น (Exposure) ขั้นที่สองคือการให้ความสนใจสิ่ งกระตุ้นความรู้สึกและจากนั้นจะเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการรับรู้นั้นก็คือ ขั้น ตีความสิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาทางประสาทรับรู้ความรู้สึกนั้นๆ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแบรนด์
ฟิลิป คอตเลอร์ (2003, อ้างถึงใน นัฐกานต์ เครือชัยแก้ว, 2557) กล่าวว่า การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องสาคัญ
ในกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่รู้จักแพร่หลายสามารถกาหนดราคาสินค้าได้สูง สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาให้
6 คานิยามตราสินค้าว่าเป็นชื่อวลีเครื่องหมายสัญ ลักษณ์หรือการออกแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อใช้ระบุว่า
สินค้าหรือบริการเป็นของผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขายรายได้และเพื่อแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขันตราสินค้าจึงบ่ งบอก
ถึงตัวผู้ขายหรือผู้ผลิต ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้ขายได้รับสิทธิผูกขาดให้เป็นผู้ใช้ชื่อตราสินค้า แต่ผู้

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

521

เดียวตลอดกาล ตราสินค้าแตกต่างจากสินทรัพย์คืน เช่น สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ทีมีกาหนดวันหมดอายุ ตรา สินค้า
เป็นสัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อนสามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้านดังนี้
1. คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าทาให้นึกถึงคุณสมบัติ หรือคุณลกั ษณะทีชัดเจน ของ ผลิตภัณฑ์เช่น
Mercedes ทาให้ตระหนักถึงรถยนตร์าคาแพงการผลิตยอดเยี่ยมทนทานและเกียรติภูมิศักดิ์ศรีสูง
2. คุ ณ ประโยชน์ (Benefits) คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งให้ ค วามหมายออกมาเป็ นคุ ณ ประโยชน์ต าม หน้ า ที่ แ ละ
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งาน หรือคุณสมบัติราคา
แพง แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์
3. คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิต เช่น Mercedes บ่งบอกถึง
สมรรถนะการทางาน ความปลอดภัย ความรู้สึกทางจิตใจ ความผูกพันธ์ และ เกียรติภูมิสูง
4. วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็น ตัว แทนของวัฒนธรรม เช่น Mercedes เป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมเยอรมันทีมีระเบียบประสิทธิภาพและคุณภาพสูง
5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของสินค้าว่าตราสินค้า
6. ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าชี้ให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ เราอาจคาดได้ว่าจะเป็น
ผู้บริการระดับสูงอายุ 55 ปี อยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ Mercedes ไม่ใช่เลขานุการอายุ 20 ปี
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
วรูม (2553, อ้างถึงใน สโรชา ศิริตรัย, 2559) กล่าวว่า ความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความมากน้อยของความเชื่อจะ
อยู่ในช่วงระหว่าง 0 (ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทา และผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเลย) และ 1 (มีความ
แน่ใจว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ)
วิภาวดี อร่ามอรพรรณ (2548: 49, อ้างถึงใน สัจจา โสภา, 2556) ให้ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง คือ
ความรู้สึก ความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะ
มากระทบต่อการรับรู้ของคนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541, อ้างถึงใน สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล, 2556)
สรุปเกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ์ การตลาดสาหรับธุรกิจการบริการ (Marketing Mix’s) ว่าขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Buying Decision Process) เป็นลาดับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และพบว่าผู้บริโภคผ่าน กระบวนการ
7 ขั้ น ตอน คื อ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจะใช้ ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร (Marketing Mix’s) หรื อ 7Ps ดั ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์และการบริการ หมายถึง สิ่งที่สามารถสนองความจาเป็นรวมทั้งความต้องการของมนุษย์ได้
คือ ผู้ขายจะต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้ าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจสามารถจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้
กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นได้ทั้งสินค้าและบริการ โดยทั่วไปการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องมีการพิจารณาคุ ณภาพ
สินค้า ลักษณะการออกแบบ ขนาด การรับประกัน เป็นต้น ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า และทา
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้
2. ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ลูกค้า ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กั บราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น คุณค่าสูงกว่าราคาลูก ค้ าจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องคานึงถึงคุณค่า เพราะเป็นสิ่งที่กาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปเงินตราเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการกาหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่ าง
ๆ อีกทั้งในการกาหนดราคา ผู้จาหน่าย จะต้องคานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในมุมมองของลูกค้า ซึ่ง
ต้องพิจารณาว่าการยอมรับจากลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์
3. สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึงสถานที่ให้บริการในส่วนเริ่มต้น โดยการเลือกทาเลที่ตั้ง
(Location) ของธุรกิจบริการนั้นมีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ลูกค้าต้องไปรับ บริการใน
สถานที่ ถึงผู้ให้บริการจัดไว้ ดังนั้นทาเลที่ตั้งจึงเป็นตัวกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่จะเข้ามาใช้บริการ สถานที่
ให้บริการจึงต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และต้องพิจารณาถึงทาเล
ที่ตั้งของคู่แข่งด้วย ซึ่งความสาคัญของทาเลที่ตั้งจะมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่
ละประเภท ธุรกิจบริการนั้นช่องทางการให้ บริการ ถือเป็นหนึ่ง ในยุ ทธศาสตร์ สาคัญ ของการวางกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาด เพราะหากสามารถหาช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้มากเท่าไร ผลกาไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น
4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารทางข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมการตลาดส่งเสริมการตลาด (Marketing Mix’s) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร
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(Communication Mix) ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารโดยใช้พนักงานขายดาเนินการขาย (Personal Selling)
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล (Non Personal Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภท
ต้องใช้หลักการเลือกใช้ เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ซึ่ง
เครื่องมือส่งเสริมการตลาด ได้แก่ (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547, หน้า 161)
4.1 การสื่อสารโดยใช้บุคคล (Personal Communication) เป็นการใช้บุคคลในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค
กล่าวคือการขายโดยใช้พนักงานขายเส้นทางของข้อมูลข่าวสารจะเป็นไปแบบสองทาง (Two-Way Communication) ทาให้พนักงานผู้ให้บริการได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรง และการสื่อสารแบบปากต่อปาก
(Word of Mouth Communication) เป็นการเล่าประสบการณ์โดยตรงจากลูกค้ารายหนึ่ง ที่เคยใช้บริการไปสู่
ลูกค้ารายอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งในทิศทางด้านบวกและลบ
4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น การจัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น และการ
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการตอบแทนต่อสังคม เช่นโครงการ CSR เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจและการจาที่ดีต่อธุรกิจบริการโดยใช้วิธีต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคจดจาแบรนด์สินค้าได้ และยังเป็นการช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคแก่ธุรกิจบริการอีกด้วย
4.3 การโฆษณา (Advertising) เป็ น การสร้า งการรั บรู้ และความเข้า ใจในการบริก ารโดยผ่ า นทางสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อออนไลน์ สื่อกลางแจ้ง เช่น แผ่นโฆษณา โปสเตอร์ รวมไปถึงสื่อการโฆษณาแบบ
เคลื่อนที่ เช่น ป้ายโฆษณาที่ติดข้างข้างรถไฟฟ้า หรือสื่อแบบเจาะจงเช่น การสื่อสารถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านอีเมล์
หรือไปรษณีย์ ซึ่งช่วยให้ส่งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้มากกว่าแบบอื่น
4.4 อุปกรณ์เครื่องมือและแนะนาบริการ (Instructional Materials) ได้แก่ การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
ผู้จาหน่าย เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้ใช้บริการได้
4.5 การออกแบบภาพลัก ษณ์ องค์กร (Corporate Design) เป็นองค์ประกอบสาคัญ อย่ างหนึ่ง ในการ
สื่อสารทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ กล่าวคือป้ายสัญลักษณ์หน้าร้าน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวอักษร การ
ใช้สี รวมถึงเครื่องแบบพนักงาน ซึ่งมีผลต่อการสร้างความจดจาของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กร
4.6 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ช่องทางการขาย
และพนักงานสามารถขายหรือให้บริการได้มากขึ้น อีกทั้ง ยัง เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าทาการตัดสินใจซื้อหรือใช้
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บริการเร็วขึ้นหรือมากขึ้นในช่วงที่ทาโปรโมชั่น เช่น การแลกซื้อและรับสิทธิพิเศษต่างๆ หรือจัดรายการซื้อ1 แถม 1
เป็นต้น
5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผู้ให้บริการเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญในกระบวนการผลิตและบริการ ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) และการจูง
ใจพนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ได้เหนือคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อคุณภาพในการบริการ องค์กรจึงจาเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จาเป็น
ในการมอบหมายอานาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือมี
ทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏแก่สาธารณชน
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลู กค้ า (Customer Value Proposition) และช่วยสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ ถึง ภาพลักษณ์ แ ละ
คุณภาพของการบริการ เช่น ความรวดเร็วในการบริการ ความสะอาด หรือ ประโยชน์อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพ
อาจได้แก่การตกแต่งภายใน วัสดุตกแต่ง โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์ และ การวางผังร้าน สภาพ
แวดล้อมของสถานที่ให้บริการ การออกแบบ ตกแต่งและแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ภายในอาคาร และลักษณะกายภาพ
อื่นๆ ที่สามารถดึงดูดลูกค้าทาให้ลูกค้ามองเห็นภาพการให้บริการได้อย่างชัดเจน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ที่มีไ ว้ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น บรรยากาศในร้านค้าจะต้องตอบโจทย์กับ ความต้องการของกลุ่ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย
7. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการ
ได้อย่างประทับใจลูก ค้ าและรวดเร็ว (Customer Satisfaction) กระบวนการให้ บริการ เป็นส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสาคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยที่ก่อให้เกิดการสร้าง
กระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี
หากมีขั้นตอนไหนผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวก็จะทาให้การบริก ารอาจไม่เป็น ที่ประทับ ใจแก่ลูก ค้า หรือไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควรทาการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ จึง เป็นสิ่ง ที่ต้องทาอย่างสม่าเสมอและจริงจัง จะต้อง
ออกเป็นนโยบายและแผนการปฏิบั ติใ ห้เ ป็นกิ จจะลัก ษณะ อีกทั้ง ยัง ต้องอาศัยการระดมความคิด เห็น จากทั้ ง
พนักงานและลูกค้า
5. แนวคิดการตลาดกีฬา
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Milne & McDonald (อ้างถึงใน รุจิภาส สมานุหัตถ์, 2552) ได้ให้คาจากัดความเกี่ยวกับการตลาดกีฬาไว้
ว่า “การตลาดกีฬาสามารถแบ่งเป็นการทาตลาดกีฬา Marketing of Sport) และการตลาดโดยใช้การสื่อสารผ่าน
กีฬา (Marketing Through Sport) โดยที่ทาการตลาดของกีฬา หมายถึง การผลิตและการทาตลาดให้กับสิน ค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น สนามกีฬา ศูนย์ออกกาลังกาย โดยมุ่งสู่ผู้เล่นและผู้ชมกีฬา ส่วนการตลาดโดย
ใช้การสื่อสารผ่าน กีฬา หมายถึง การทาการสื่อสารการตลาดใด ๆโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางไปสู่ผู้บริโภคตราสินค้าที่
เป็นผู้เล่นและผู้ชมกีฬา”
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562 ซึ่งมี
จานวนทั้งสิ้น 58,000 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษากาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยใช้การคานวณตาม สูตรของ ทาโร ยามาเนะ (Taro
Yamane’s 1973:25) โดยมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.07 หรือร้อยละ 93 พบว่าผลจากการคานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 202.90 ชุด ผู้ศึกษาจึงกาหนดจานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 250 ชุด
การสุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือการเก็บแบบสอบถามเพื่อนามาเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน และเก็บข้อมูล
ผ่านการส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และ กลุ่มไลน์ (Line)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อศึกษาการ
รั บ รู้ แ บรนด์ แ ละความคาดหวั งต่ อการจัด กิ จกรรมจอมบึ ง มาราธอน ซึ่ ง แบบสอบถามแบ่ ง เป็น 3 ส่ ว น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว จานวน 5
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และแบบเลือกตอบหลายข้อ จานวน 2 ข้อ ได้แก่
ประเภทของการวิ่งที่เคยเข้าร่วม และ ปีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้แบรนด์ต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน โดยใช้เครื่องมือองค์ประกอบ
การรับรู้แบรนด์ ได้แก่ด้าน คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ เป็นคาถาม
ปลายปิด (Close-Ended Questions) การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) ซึ่ง แต่ละคาถามมี
คาตอบให้เลือกตามลาดับความสาคัญเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ข้อ 1-20 โดยใช้ส่วนผสมทาง
การตลาด (7 P’s ) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
บุ ค ลากร ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร เป็ น ค าถามปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ง แต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกตามล าดั บ
ความสาคัญเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ
ระหว่าง 30-39 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพบริษัท/องค์กรเอกชน มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน
ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป โดยประเภทการวิ่งที่เคยเข้าร่วมคือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน และในเข้าร่วมการวิ่งในปี
2562 มากที่สุด
2. การรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ใช้ภาพรวมปัจจัยทั้ง 6 ด้าน โดยมีการรับรู้ปัจจัยด้าน
คุณสมบัติ พบว่ากิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็น งานประเพณีของชาวจอมบึงมากที่สุด ปัจจัยด้านคุณประโยชน์
พบว่ากิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นงานที่ช่วยส่ง เสริมให้คนออกกาลัง กายมากที่สุด ปัจจัยด้านคุณค่า พบว่า
กิจกรรมจอมบึงมาราธอนมีก ารจัดงานอย่ างมื ออาชีพ มากที่ สุ ด ปัจจัยด้านวัฒนธรรม พบว่ากิจกรรมจอมบึ ง
มาราธอนควรได้ รับ การสื บ สานเป็ นประเพณี มากที่สุ ด ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ พบว่ า โลโก้ จ อมบึ ง มาราธอนมี
เอกลักษณ์ชัดเจนมากที่สุด และปัจจัยด้านผู้ใช้ พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นผู้ที่รักสุขภาพมากที่สุด
3. ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
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ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ใช้ภาพรวมปัจจัยทั้ง 7 ด้าน โดยมีความคาดหวัง ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิ่ง มาราธอนได้มาตรฐานสากลมีความน่าเชื่อถือเช่น
อุปกรณ์จับเวลาเป็นต้นมากที่สุด ปัจจัยด้านราคา พบว่าราคาค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง มาราธอนแต่ละประเภท
มีความ เหมาะสมมากที่สุด ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าช่องทางการสมัครมีความสะดวก
มากที่สุด ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่าเจ้าหน้าที่มีกิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อยมากที่สุด ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ พบว่ามีป้ายและสัญลักษณ์บอกตามจุดต่างๆอย่างชัดเจนมากที่สุด และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
พบว่ามีจุดบริการ น้าดื่ม,เกลือแร่,ผลไม้ บนเส้นทางที่เพียงพอมากที่สุด
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ปัจจัย
ด้านคุณสมบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด ในทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นกิจกรรมวิ่งที่มีการวิ่งมาราธอน
ครบทุกประเภท กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นงานประเพณีของชาวจอมบึง กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นสนามที่
ได้รับรางวัลมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ที่กล่าว เกี่ยวกับเรื่อง
คุณสมบัติของแบรนด์ไว้ว่า คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าทาให้นึกถึงคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะที่ชัดเจนของ
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในส่วนปัจจัยด้านคุณประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน ได้แก่ กิจกรรมจอมบึง มาราธอนเป็นงานที่ช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมจอมบึงมาราธอน
เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมให้คนออกกาลังกาย กิจกรรมจอมบึงมาราธอนสร้างรายได้ให้กับธุรกิจในอาเภอจอมบึงและ
ใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ที่กล่าว เกี่ยวกับเรื่องคุณประโยชน์ของแบ
รนด์ไว้ว่า คุณประโยชน์ (Benefits) คือคุณสมบัติที่ต้องให้ความหมายออกมาเป็นคุณประโยชน์ ตามหน้าที่และ
คุณประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งาน หรือคุณสมบัติราคา
แพง แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ทางอารมณ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณประโยชน์ของแบรนด์
กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในส่วนปัจจัยด้านคุณค่า อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่
กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นสนามต้นแบบของการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน และกิจกรรมจอมบึงมาราธอนมีการ
จัดงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ที่กล่าว เกี่ยวกับเรื่องคุณค่า
ของแบรนด์ไว้ว่า คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิต
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กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ส่วนปัจจัยด้านวัฒนธรรม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน ควรได้รับการสืบสานเป็นประเพณี กิจกรรมจอมบึงมาราธอนเป็นประโยชน์ต่อสังคม การจัดกิจกรรม
จอมบึง มาราธอนไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ที่กล่าว
เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม
กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์กิจกรรมจอมบึงมาราธอน ส่วนปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน โลโก้จอมบึงมาราธอนมีเอกลักษณ์ชัดเจน โลโก้จอมบึง มาราธอนสื่อความหมายถึงงานวิ่งมาราธอน
กิจกรรมจอมบึงมาราธอนมาราธอนมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการจัดงานอยู่เสมอ โลโก้จอมบึงมาราธอนบ่งบอก
ถึง ความใส่ใจรัก สุ ขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ที่กล่าว เกี่ยวกับเรื่อ ง
บุคลิกภาพไว้ว่า บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชี้ถึง บุคลิกภาพของสินค้าว่าตราสินค่าของเรามี บุคลิก
อย่างไรเช่นกระฉับกระเฉง หรูหรา ราคาแพง ใช้งานสะดวก ผ่อนคลาย
กลุ่มตัวอย่างรับรู้แบรนด์ผู้ร่วมกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ส่วนปัจจัยด้านผู้ใช้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ได้ แ ก่ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมจอมบึ งมาราธอนเป็ นผู้ ที่ รักสุ ข ภาพ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมจอมบึ ง มาราธอนเป็ นคนรุ่นใหม่ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิป คอตเลอร์ (Kotler, 2003) ที่กล่าว เกี่ยวกับเรื่องผู้ใช้ไว้ว่า ผู้ใช้ (User) ตราสินค้า
ชี้ให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อหรือใช้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ในแง่
ของประสิทธิภาพ (Performance) และยังครอบคลุมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้(Intangible)อีกหนึ่งไม่ว่าจะเป็น ความ
น่าเชื่อถือ (Trust/Reliability) ความมั่นใจ(Confidence) ความคุ้นเคย (Familiarity) ประสบการณ์ทีได้สะสมมา
(SharedExperiences) ความสั ม พั น ธ์ แ ละความผู ก พั น (Relationship) สถานภาพ (Status) บุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality)
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยผลิตภัณฑ์
และการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิ่งมาราธอนได้มาตรฐานสากลมี ความ
น่าเชื่อถือเช่นอุปกรณ์จับเวลาเป็นต้น มีการกติกาการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ช่วงระยะเวลาวันที่จัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม มีการวางแผนการจราจรและความปลอดภัยระหว่างเส้นทางที่ดี มีเกณฑ์การตัดสินรางวัลที่เหมาะสม มี
การออกแบบเส้นทางการวิ่งที่เหมาะสม เสื้อและอุปกรณ์ของนักวิ่งแต่ละรุ่นมีการแบ่งประเภทชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขาย
ต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

529

กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ราคาค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง มาราธอนแต่ละประเภทมีความเหมาะสม ราคาค่าสมัครเหมาะสมกับ
อุปกรณ์การวิ่งที่ได้รับ ราคาค่าสมัครเหมาะสมกับของรางวัล ราคาค่าสมัครเหมาะสมกับอาหารและเครื่องดื่ม
สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ที่กล่าวเกี่ยวกับ
เรื่องราคาว่า ราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value
) ของบริการกับราคา ( Price ) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนด
ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่
ต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางการจัด
จาหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ช่องทางการสมัครมีความสะดวก ช่องทางการชาระเงินมีความสะดวก สถานที่
จัดกิจกรรมรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ายว่า ช่องทางการจัดจาหน่าย ( Place
) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนาเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้า
ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง ( Location ) และช่องทาง
ในการนาเสนอบริการ ( Channels )
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก
ที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีกิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจาจุดเส้นทางการวิ่งมีมากเพียงพอ
เจ้าหน้าที่มีการแนะนาการใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพ เจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยมีมากเพียงพอ เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนและแจกอุปกรณ์วิ่งมีม ากเพียงพอ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา สอดคล้องกับแนวคิด ส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรั บ ธุรกิ จ บริก ารของ ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2541) ที่ ก ล่ า วเกี่ ย วกั บ เรื่อ งบุ ค ลากรว่า
บุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่ง ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูง ใจ เพื่อ ให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กรเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ มี ป้ า ยและสั ญ ลั ก ษณ์ บ อกตามจุ ด ต่ า งๆ อย่ า งชั ด เจน และสถานที่ จั ด กิ จ กรรมมี
บรรยากาศที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการของ
ศิริวรรณ เสรี
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

530

รั ต น์ (2541) ที่ ก ล่ า วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพว่ า ด้ า นการสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation ) เป็นการสร้างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพให้ กั บ
ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่ อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน ในปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ มีจุดบริการ น้าดื่ม,เกลือแร่,ผลไม้ บนเส้นทางที่เพียงพอ จุดให้บริการ
ปฐมพยาบาลมีมากเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลาย รับฝากสิ่งของมีความน่าเชื่อถือ จุดรับอุปกรณ์
ในการแข่งขันเป็นระเบียบสะดวกรวดเร็ว การคัดเลือก/คัดกรองผู้เข้าร่วมวิ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการว่า
กระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่นาเสนอ
ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ

ข้อเสนอแนะ
สาหรับการนาผลการศึกษามาประยุกต์ใช้
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบถึงการรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอน
ถึง อันดับการรับรู้และความคาดหวังที่ มากที่ สุด ในแต่ ละปั จจัย เพื่อนามาปรับปรุง แก้ไ ขในการจัดงานจอมบึ ง
มาราธอนครั้งต่อไป
2. ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแบบอย่างในการปรับปรุง ในการจัดกิ จกรรมวิ่ง มาราธอนอื่ น ๆ
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
3. ทางภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีการส่งเสริมการออกกาลังกาย ให้มีการจัดงานวิ่งมาราธอนในแต่ละ
จังหวัด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทย
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สาหรับการศึกษาในอนาคต
1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ง จะมองเห็นเพียงภาพ
กว้างๆ ของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรจะทาการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เพื่อศึกษาค้นคว้าทาความเข้ าใจถึง เหตุ ผ ลหรือข้ อมูล เชิง ลึกในประเด็นดัง กล่าว เช่น การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิง ลึก (In-depth Imterview) ร่วมด้วย จะทาให้ทราบความ
คิดเห็นในเรื่องการรับรู้แบรนด์และความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมจอมบึงมาราธอนว่าเป็นอย่างไร
2. การวิจัยในอนาคต อาจมีการพัฒนาการศึกษาโดยกว้างขึ้นจากกลุ่มนักวิ่งมาราธอนกับ กิจกรรม
มาราธอนอื่นๆ ไม่เพียงแต่ศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมจอมบึงมาธอนเท่านั้น เพื่อได้เห็นความ
คาดหวังของการจัดกิจกรรมมาราธอน ที่อาจทาไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมมาราธอนอื่นๆได้
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบรนด์ และความคาดหวัง ต่อการจัดกิจกรรมจอมบึง
มาราธอน เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไร และนาไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้เข้ากับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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รุจิภาส สมานุหัตถ์. 2552. “การจดจาตราสินค้ารถยนต์ผ่านการชมกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่มีผลต่ อ การตั้งใจ
ซื้อ.” วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

533

อิทธิพลของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์
The Effects of Characteristics of Social Commerce on Consumer Purchase
Intention via Social Media
สุธีรา เดชนครินทร์1 ธนัญญา ยินเจริญ2 และ อัคญาณ อารยะญาณ3
1 2 และ 3อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซต่อการซื้อของ
ผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือมีความตั้ง ใจซื้อสินค้าทาง
เฟสบุ๊คหรืออินสตาแกรม จานวน 360 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโมเดลของการศึกษาครั้งนี้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า 2
/ df = 2.55, RMSEA = 0.066, SRMR = 0.048, CFI = 0.931, TLI = 0.917 ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา คือ 1)
คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร ความมีชื่อเสียง และการบอกต่อมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และ 2) ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม และการสื่อสารไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์
คาสาคัญ: คุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ โซเชียลคอมเมิร์ซ ความตั้งใจซื้อ

Abstract
This study aimed to examine the impacts of characteristics of social commerce on
consumer purchase intention through social media. The samples of this study were 360
respondents who have purchased or intended to purchase goods or service on Facebook or
Instagram by using the convenience sampling method. The research tool was a questionnaire.
The data were analyzed using a confirmatory factor analysis and a structural equation modeling.
The results show that the hypothetical model fit with empirical data as 2 / df = 2.55, RMSEA =
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0.066, SRMR = 0.048, CFI = 0.931, TLI = 0.917. The findings indicate that 1) quality of information,
reputation and word of mouth have effect on consumer purchase intention through social media
and 2) transaction security and communication have no effect on consumer purchase intention
through social media.
Keywords: Characteristics of Social Commerce, Social Commerce, Purchase Intention

1. บทนา
การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า โซเชี ย ลคอมเมิ ร์ ซ (Social
Commerce) ได้กลายมาเป็นแนวคิดใหม่ในการทาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และกาลังเติบโต
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการซื้อขายสินค้าของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีมู ล ค่า
2.72 ล้านล้านบาท ซึ่งจานวนนี้เป็นการซื้อขายสินค้าในรูปแบบโซเชียลคอมเมิร์ซถึง 51% โดยเฉพาะการซื้อขาย
ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) (พิมพ์นิภา บัวแสง, 2560) และในปี พ.ศ. 2561
มูลค่าการซื้อขายมีมูลค่ าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.15 ล้านล้านบาท ซึ่ง มีอัตราการเติบโตสูง ถึง 14.04% ยิ่ง ไปกว่านั้น
ประเทศไทยยั ง มี มู ล ค่ า ตลาดในธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สู ง สุ ด ในกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ , 2562) เพราะฉะนั้ น แล้ ว การท าธุ ร กิจ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการในยุค 4.0 ไม่ควรมองข้าม
โซเชียลคอมเมิร์ซเป็น ช่องทางการสื่ อ สารที่ เพิ่ม โอกาสการติ ด ต่อระหว่ างผู้ ประกอบการกับ ผู้ บ ริ โ ภค
โดยเฉพาะจานวนผู้ใช้เฟสบุ๊คที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้เฟสบุ๊คในประเทศไทยมีจานวนมากกว่า
52 ล้านราย (Brandage, 2019) ยิ่งทาให้โซเชียลคอมเมิร์ซกลายมาเป็นกลยุทธ์ใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบด้าน
การแข่ง ขันให้แก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล โดยผู้ประกอบการบางรายมียอดขายสูง ถึง 1.44 พันล้านบาทใน
ระยะเวลาเพี ย ง 3 วั น ด้ ว ยปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า มากกว่ า 1.7 ล้ า นชิ้ น (ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2562) นอกจากนี้ โซเชียลคอมเมิร์ซยังช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ไปพร้อมกับการ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า ทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินกิจกรรมในเชิง พาณิชย์ได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น (Lin, Li, & Wang, 2016) จากพลังของโซเชียลคอมเมิร์ซนี้ทาให้นักวิชาการต่างให้ความสนใจที่จะ
ศึกษาโซเชียลคอมเมิร์ซในทุกแง่มุม และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค (Rosa, Qomariah, & Tyas, 2018)
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คุณลักษณะของโซเชีย ลคอมเมิร์ซ เกี่ยวข้องกั บกิ จกรรมเชิง พาณิช ย์ที่ ส ามารถช่วยเหลื อลู กค้ า ในการ
ตัดสินใจทั้ง ก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลังซื้อ หรืออาจกล่าวได้ว่าคุ ณ ลักษณะของโซเชี ย ลคอมเมิ ร์ซมีอิ ทธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Lin et al., 2016) ทาให้โซเชียลคอมเมิร์ซเป็นกลยุทธ์
ทางธุรกิจสาคัญที่จะทาให้เจ้าของกิจการสามารถจัดการธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น แต่จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าการศึกษาอิทธิพลคุณลักษณะโซเชียลคอมเมิร์ซในเชิงประจักษ์ยังมีอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะในบริบทของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพล
ของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ โดยคุณลักษณะของ
โซเชียลคอมเมิร์ซที่นามาศึกษา ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม การสื่อสาร คุณภาพของข้อมูล
ข่าวสาร ความมีชื่อเสียง และการบอกต่อ เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการมากที่สุดใน
ปัจจุบันนี้ (Beyari & Abareshi, 2016; Rosa et al., 2018) ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สาหรับผู้ประกอบการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
3. กรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษา
3.1 โซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce)
หมายถึง กิจกรรมการซื้อขายในสื่อสัง คมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออินสตาแกรม โดย
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและรวดเร็ว ในขณะที่ผู้บริโภคก็สามารถสร้างข้อมูลข่าวสารและ
แบ่ง ปันข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้บริโภคคนอื่น ๆ ผ่านทางสื่อสัง คมออนไลน์ ก่อให้เกิดเป็ นเครือข่ายสัง คมการค้า
ออนไลน์ (กนกวรรณ ไทยประดิษฐ์ และฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์, 2559; Kim & Park, 2013)
3.2 คุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ
หมายถึง กิจกรรมเชิงพาณิชย์ใด ๆ ก็ตามที่ถูกจัดการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี web
2.0 เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสิ นค้าออนไลน์ หรือเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบการผ่ านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Lin et al., 2016) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของโซเชียล
คอมเมิร์ซที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย
3.2.1 ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม (Characteristics of Social Commerce)
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หมายถึง ขอบเขตความปลอดภัยของข้อมูลในการทาธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายใน
บริบทของโซเชียลคอมเมิร์ซ เนื่องจากการทาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้พบหน้ากัน และไม่ได้
รับสินค้าทันทีหลังจากจ่ายเงิน ดังนั้น หากผู้บริโภครับรู้ถึงความปลอดภัยในการทาธุรกรรมก็มีแนวโน้มที่จะส่งผล
ต่อกระบวนการการซื้อของผู้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Cheng, Cheng, Fu, Bian, & Yan, 2017; Pothong
& Sathitwiriyawong, 2016)
3.2.2 การสื่อสาร
หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการให้ข้อ มูล
ย้อนกลับ ดังนั้น เมื่อลูกค้าตั้งใจจะซื้อสินค้า พวกเขาจะเข้าไปอ่านข้อเสนอแนะหรือข้อมู ลข่าวสารที่ถูกแชร์ โดย
บุคคลอื่น (Cheng et al., 2017; Pothong & Sathitwiriyawong, 2016)
3.2.3 คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร
หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัย โดยข้อมูล
ข่าวสารเหล่านี้ถูกจัดเตรียมผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น หากข้อมูลบน
โซเชียลคอมเมิร์ซมีความถูกต้อง เข้าใจง่าย และทันเวลา ข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้า (Beyari & Abareshi, 2016; Kim & Park, 2013)
3.2.4 ความมีชื่อเสียง
หมายถึง ภาพลักษณ์ที่ดีของร้านค้าที่ขายผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ ความน่าเชื่อถือ การ
รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า การรักษาสัญญาที่ประกาศไว้ ของร้านค้า โดยผู้บริโภคมักจะแชร์ชื่อเสียงของร้านค้า
ผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ และชื่อเสียงเหล่านี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมี
แนวโน้มที่จะพิจารณาชื่อเสียงของร้านค้าที่ขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ (Kim
& Park, 2013; Rosa et al., 2018)
3.2.5 การบอกต่อ
หมายถึง การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซเพื่อส่ง ต่อ หรือแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์หรือความคิดเห็นระหว่างบุคคล โดยบุคคลมีแนวโน้มที่จะเชื่อการบอกต่อจากความคิดเห็นหรือข้อมูล
ข่าวสารจากบุคคลที่มีประสบการณ์จากการซื้อหรือใช้สินค้าที่ซื้อผ่านสื่อ สัง คมออนไลน์ (Beyari & Abareshi,
2016; Pothong & Sathitwiriyawong, 2016)
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3.3 ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Intention to Buy)
ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์เป็นตัวทานายที่สาคัญของพฤติกรรมการซื้อจริง ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์การประเมินของผู้บริโภค หรืออาจกล่าวได้ว่าความตั้ง ใจซื้อสินค้าสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของ
ผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) (Chen,
Hsu, & Lin, 2010; Liang & Lai, 2002) ดังนั้น ความตั้งใจซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภควางแผนที่จะซื้อสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และมีแนวโน้มที่จะทารายการซื้อในอนาคต
3.3 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความปลอดภัยในการทาธุรกรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ สัง คม
ออนไลน์
สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพของข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สมมติฐานที่ 4 ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สมมติฐานที่ 5 การบอกต่อมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
4. วิธีการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาผู้ที่เคย
ซื้อสินค้าหรือมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถระบุจานวนได้ ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากสถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) โดย Hair,
Black, Babin, และ Anderson (2010) แนะนาว่าควรมีกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง ทั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจั ยมี จ านวน 360 คน ผู้วิจัยเก็บข้อ มู ลโดยใช้วิธี สุ่ ม ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience
Sampling) บริเวณห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่
1 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งสร้างมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ การสร้างแบบสอบถามจะปรับตามแนวทาง
กระบวนการแปลย้อนกลับ (Backward-Translation Process) ของ Brislin (1970) โดยแบบสอบถามถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยด้านคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซของ Kim และ Park (2013)
ซึ่ง ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัยในการทาธุรกรรม 4 ข้อ ด้านการสื่อสาร 3 ข้อ ด้านคุณภาพของข้อ มู ล
ข่าวสาร 4 ข้อ ด้านความมีชื่อเสียง 3 ข้อ และด้านการบอกต่อ 3 ข้อ โดยรูปแบบของการตอบแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4, และ 5 คือจากไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ ในส่วนนี้ใช้แบบวัดของ Kim และ
Park (2013) จานวน 4 ข้อ รูปแบบของการตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4, และ 5 คือจากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5
คะแนน) ตามลาดับ
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ วิ ธีการพัฒนาโมเดลแบบ 2 ขั้ น ตอน (Two-step modeling Approach) ของ
Anderson และ Gerbing (1988) ซึ่งขั้นตอนแรกจะตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) ด้วยการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบเชิ งยื นยั น (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่ อ ยื น ยั นว่า ตั วแปรแฝงในโมเดล
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ที่กาหนดไว้ และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Composite
Reliability: CR) รวมทั้งมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย
(Factor Loading) และความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ขั้นตอนถัดไปคือ
การตรวจสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย, 2561)
5. ผลการวิจัย
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 264 คน (ร้อยละ 73.3) อยู่ในกลุ่มเจนเนอ
เรชั่น Y จานวน 332 คน (ร้อยละ 92.2) การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 286 คน (ร้อยละ 79.4) โดย
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จานวน 167 คน (ร้อยละ 46.4) มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 193 คน (ร้อยละ
53.6) สถานภาพโสด จานวน 277 คน (ร้อยละ 76.9) และมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ 13 ปี จานวน 168 คน (ร้อยละ 46.7)
5.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นว่า ตัวแปรต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กันเองสูง (Multicollinearity) ซึ่งต้องทาการตรวจสอบก่อนวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง สาหรับ
การศึกษานี้วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลของการวิเคราะห์ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
6 ตัวแปรมีค่าความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่าง 0.310 – 0.681 (*** p < 0.01) แสดงว่าสามารถนาตัวแปรทั้งหมดไป
วิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป เนื่องจากความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ไม่เกิน 0.90 (Hair et al., 2010)
5.3 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลซึ่งมีตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้
21 ตัวแปร พบว่า โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความกลมกลืนกัน โดยพิจารณาค่าดัชนี ความ
กลมกลืนดังนี้ ค่าสถิติไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square: 2 / df) เท่ากับ 2.55 (เกณฑ์: 2 / df < 5.00)
ดั ช นี ร ากที่ ส องของความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่ า (Root Mean Square Error of Approximation:
RMSEA) เท่ า กั บ 0.066 (เกณฑ์ : RMSEA < 0.08) ดั ช นี ร ากของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของส่ ว นเหลื อ มาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เท่ากับ 0.048 (เกณฑ์: SRMR < 0.08) ดัชนีวัดระดับ
ความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ 0.931 (เกณฑ์: CFI > 0.90) ค่าดัชนี
Trucker-Lewis Index (TLI) เท่ากับ 0.917 (เกณฑ์: TLI > 0.90) (Bentler, 1990; Hair et al., 2010)

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ตัวแปร
ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
การสื่อสาร
คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร
ความมีชื่อเสียง
การบอกต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้า

Factor Loading
0.743-0.762
0.715-0.792
0.747-0.807
0.735-0.787
0.698-0.810
0.756-0.804

Cronbach’s
Alpha
0.839
0.803
0.858
0.803
0.775
0.861

AVE

CR

0.57
0.58
0.60
0.58
0.55
0.61

0.84
0.81
0.86
0.80
0.78
0.86

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งพบว่า
โมเดลการวัดมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.7
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และมีความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (CR) มีค่ามากกว่า 0.7 (Hair et al., 2010) และเมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลการวัด พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัย (Factor Loading) มีค่ามากกว่า 0.5 อย่างมีนัยสาคัญ (*** p <
0.01) และความแปรปรวนเฉลี่ยที่ ถูก สกัดได้ (AVE) มีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าโมเดลการวัดมีความเที่ยงตรง
(Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2010) ดังนั้น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสรุปได้ว่า
โมเดลการวัดมีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในขั้นตอนถัดไป
5.4 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประมาณค่าด้วยวิธี
ความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation) ผลการวิเคราะห์พบว่ าโมเดลสมการโครงสร้ า งที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 / df = 2.55; RMSEA = 0.066; SRMR = 0.048; CFI =
0.931; TLI = 0.917) (Bentler, 1990; Hair et al., 2010) จากผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง 2 และภาพที่
1 พบว่า สนับสนุนสมมติฐาน 3 ข้อ และปฏิเสธสมมติฐาน 2 ข้อ โดยความปลอดภัยในการทาธุรกรรมมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ( = 0.014, t = 0.133, p = 0.894) แสดง
ว่าปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 และยังพบว่าการสื่อสารมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่มี
นัยสาคัญ ทางสถิติ ( = 0.053, t = 0.533, p = 0.594) แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ในขณะที่คุณภาพของ
ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( = 0.256, t =
2.082, p = 0.037) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 3 และความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( = 0.192, t = 2.874, p = 0.004) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 และการ
บอกต่อมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( = 0.271, t = 2.837,
p = 0.005) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 5 ดังนั้น ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษานี้ คือ ยอมรับสมมติฐาน
ข้อที่ 3, 4 และ 5 และปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: Safe  IntB
สมมติฐานที่ 2: Comm  IntB
สมมติฐานที่ 3: Qual  IntB
สมมติฐานที่ 4: Rep  IntB
สมมติฐานที่ 5: Wom  IntB

Std. coefficient
0.014
0.053
0.256
0.192
0.271

t-value
0.133
0.533
2.082*
2.874**
2.837**
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p-value
0.894
0.594
0.037
0.004
0.005

สรุปผล
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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หมายเหตุ: Safe = ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม; Comm = การสื่อสาร; Qual = คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร;
Rep = ความมีชื่อเสียง; Wom = การบอกต่อ; IntB = ความตั้งใจซื้อสินค้า; ** p < 0.01; * p < 0.05
Safe
0.014
Comm

0.053
0.256*

Qual

IntB

0.192**
Rep

0.271**

Wom
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

หมายเหตุ: Safe = ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม; Comm = การสื่อสาร; Qual = คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร;
Rep = ความมีชื่อเสียง; Wom = การบอกต่อ; IntB = ความตั้งใจซื้อสินค้า; ** p < 0.01; * p < 0.05
6. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะโซเชียลคอมเมิร์ซที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
คุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม การสื่อสาร คุณภาพของข้อมูล
ข่าวสาร ความมีชื่อเสียง และการบอกต่อ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้อผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kim, Ferrin, & Rao (2008) ที่ค้นพบว่าผู้บริโภคที่
ซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์จะให้ความสาคัญกับคุณภาพของข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ขาย และยังมีอีกหลายงานวิจัย
สนับสนุนว่า หากสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสาหรับการนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย จะทาให้โซเชียล
คอมเมิ ร์ ซ กลายเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในการซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นสั ง คมออนไลน์ (Beyari &
Abareshi, 2016; Cheng et al., 2017) นอกจากนี้ ผลการศึกษายังค้นพบว่า ความมีชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ที่ดี
ของร้านค้ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย สอดคล้องกับ Kim และ Park (2013) ที่
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

542

ค้นพบว่าความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริโภคจะรับรู้ความมีชื่อเสียงจาก
บุคคลที่เคยใช้บริการกับร้านค้าในโซเชียลคอมเมิร์ซ ดังนั้น หากผู้บริโภคคนอื่นแสดงความคิดเห็นในทางบวกก็จะ
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Rosa et
al., 2018) นอกจากนี้ การบอกต่อยังเป็นคุณลักษณะสาคัญของโซเชียลคอมเมิร์ซที่มีอิทธิพลต่อความตั้ง ใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Beyari และ Abareshi (2016) ที่ค้นพบว่า
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเชื่อการบอกต่อที่มาจากความคิดเห็นของบุคคลมากกว่าการโฆษณา เช่นเดียวกับการศึกษา
ของพิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2556) ซึ่งค้นพบว่าการบอกต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการศึกษาของ Pothong และ Sathitwiriyawong (2016)
ยังค้นพบว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์มักจะได้รับอิทธิพลมาจากการบอกต่อ
จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากคุณลักษณะเด่นของโซเชียลคอมเมิร์ซ คือ
การให้เจ้าของธุรกิจได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Amblee & Bui, 2011; Hajli
& Sims, 2015) ผ่านพฤติกรรมการแชร์ข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ใช้ โซเชียลคอมเมิร์ซบอกเล่าประสบการณ์ก่อนซื้อ
ขณะซื้อ และหลังซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Liang, Ho, Li, & Turban, 2012) ดังนั้น คุณภาพของข้อมูลข่าวสารที่
มีความทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์ ตลอดจนชื่อเสียงที่ดีของผู้ประกอบการที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งถูก
โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญที่ช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจทั้งก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลัง
ซื้อ (Kim & Park, 2013) เพราะในบริบทของโซเชียลคอมเมิร์ซ ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจค่อนข้างจากัด (Kim
et al., 2008) นอกจากนี้ การบอกต่อในสังคมออนไลน์ยังเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับผู้บริโภคก่อนที่จะทาการตัดสินใจซื้อได้ (Kim & Prabhakar, 2000) เนื่องจาก การบอกต่อเป็นการสื่อสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความคิดเห็นของบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ใช้สินค้านั้นมาแล้ว จึงสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือมากกว่าการโฆษณา (Beyari & Abareshi, 2016) ยิ่ง ไปกว่านั้น ผลของการศึกษานี้ยัง สามารถ
อธิบายได้ด้วยแนวคิดแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี กล่าวคือ คุณภาพของข้อมู ลข่าวสาร ความมีชื่อเสียง และ
การบอกต่อ ยังสามารถสร้างทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ประกอบการได้ โดยผ่านความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และบุคคลที่เคยใช้สินค้านั้นมาก่อน เมื่อผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับการซื้อสินค้าผ่านโซเชียล
คอมเมิร์ซมากขึ้น (Kim et al., 2012)
ส่วนปัจจัยความปลอดภัยในการทาธุรกรรม และการสื่อสาร ส่ง ผลต่อความตั้ง ใจซื้อสินค้าผ่ านสั ง คม
ออนไลน์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริโภคอาจมีความเห็นว่าการทาธุรกรรมผ่านสื่อ สั ง คม
ออนไลน์ส่วนใหญ่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่า จะเป็นการตรวจสอบตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขาย ระบบการ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือ ทาลายข้ อมู ลผ่ านสื่ อสัง คมออนไลน์ ตลอดจนมีระบบการช าระเงินออนไลน์ ที่ มี
มาตรฐานอยู่แล้ว ทาให้ผู้บริโภคไม่ได้คานึง ถึง ความปลอดภัยในการทาธุรกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (พิศุทธิ์
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

543

อุปถัมภ์, 2556) นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Kim และ Park (2013) และ Cheng และคณะ (2017) อธิบายว่า
ตัวแปรความปลอดภัยในการทาธุรกรรมและการสื่อสาร ไม่สามารถส่งอิทธิพลไปสู่ความตั้งใจซื้อสินค้าได้โดยตรง
แต่จาเป็นต้องส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรที่สามหรือตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variable) เช่น ความไว้วางใจ (Trust)
หรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence) ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ตัวแปรทั้งสองตัวดังกล่าว
จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการอาจจะใช้การสื่อสารปากต่อปากผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ (Electronic Word-ofMouth: e-WOM) เช่น การแชร์ข้อมูลข่าวสาร การรีวิวประสบการณ์การใช้สินค้า ตลอดจนการให้คะแนนสินค้า
ระหว่างผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อด้วยกันเอง ซึ่งจะทาให้ผู้ ซื้อลดความ
กังวลหรือความไม่มั่นใจในการซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ และมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสัง คมออนไลน์ โดยเฉพาะปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิร์ซ พบว่ามีสองตัวแปรมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์อย่าง
ไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้น การวิจัยในอนาคตอาจจะต้องนาตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) หรือตัวแปรกากับ (Moderator)
ระหว่างความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมที่เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ
2. การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่อยู่ภายในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลาเท่านั้น ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรขยายขอบเขตกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึ กษาไปยังจัง หวัดอื่น เพื่อจะได้ทราบและ
เปรียบเทียบผลของการวิจัยว่าเหมือนหรือแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้
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การกาหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z ที่ปรากฎทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทย
News Framing on Generation Z Appeared on Online Media in Thailand
พิชญ์พธู ไวยโชติ1
1อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาหัวข้อ การกาหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z ที่ปรากฎทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทย
ใช้การวิเคาะห์เนื้อหา เพื่อศึกษาเนื้อหาบทความและข่าวออนไลน์ที่กล่าวถึง Generation Z โดยตรง ด้วยทฤษฎี
การกาหนดกรอบข่าว การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างของบทความและข่าวออนไลน์จานวน 92 ชิ้น ตั้งแต่ปี 2553 –
(เมษายน) 2562 ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาและการกาหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z เปลี่ยนไปตาม
ช่วงเวลา ในช่วงแรกตั้งแต่ปี 2553 - 2559 มีการกล่าวถึง Generation Z ในฐานะสมาชิกกลุ่มหนึ่ง ในสังคม มี
เนื้อหาเชิงแนะนาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมกลุ่มคนในวัยนี้ ถัดมาในปี 2560 การกาหนดกรอบข่าวเปลี่ยนมา
สนใจ Generation Z ในเชิงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
และพฤติกรรมการเสพสื่อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักสื่อสารทางการตลาด ในปี 2561 - 2562 เมื่อ Generation Z
เริ่มเข้าสู่ตลาดงาน กรอบข่าวเปลี่ยนมาให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตีกรอบให้ Generation Z
เป็นวัยทางานตอนต้น และมีข่าวเชิงลบที่สะท้อนลักษณะด้อยของ Generation Z
คาสาคัญ: เจนเนอเรชัน แซด การกาหนดกรอบข่าว สื่อออนไลน์

Abstract
Using content analysis, this study titled News Framing on Generation Z Appeared on Online
Media in Thailand examined online feature and news articles directly mentioning Generation Z.
With news framing theory, an analysis of a representative sample of 92 online articles from 2010
– (April) 2019 revealed that coverage and news framing on Generation Z changed over time. From
2010 – 2016, Generation Z was mentioned as a group member of a society. Those articles
introduced characteristics and behaviors of this young generation. In 2017, news framing was
shifted to focus on generation Z as a consumer and a target market. The content was about
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Generation Z consumer behaviors and media consumption and was aimed for readers such as
business strategists and marketing communication professionals. Between 2018 and 2019, when
Generation Z has started to enter the workforce. News framing has shifted its focus to topics
relating to human resources, framing Generation Z as an entry level. Negative characteristics of
Generation Z were also highlighted.
Keywords: Generation Z, news framing, online media

บทนา
Generation (เจนเนอเรชัน) คืออะไร ในการศึกษานี้ใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นคาที่คนไทยพบ
เห็นกันบ่อย แต่อาจยังมีความสับสนเกี่ยวกับคา ๆ นี้อยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา The Center for Generational
Kinetics เป็ น หน่ ว ยงานเฉพาะที่ ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ Generation เช่ น การสื่ อ สาร การท างาน
การตลาด โดยใช้วิธีการวิจัยเป็นหลัก ศูนย์แห่งนี้ได้ให้ความหมายว่า Generation คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกัน และเติบโตมาในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน คนกลุ่มนี้จึงมีลักษณะนิสัย ความชอบ และคุณค่าในช่วงเวลาของ
ชีวิตที่คล้ายกัน (CGK, 2016)
Pew Research Center ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ
เมื่อปี 2547 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาหน้าที่วิจัยและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประเด็น ทัศนคติ และแนวโน้มสาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อสังคมโลก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากการศึกษาเรื่อง Generation มาตลอดระยะเวลา
หลายปี โดย Pew Research Center ได้ให้ความเห็นว่า Millennial generation หรือ Generation Y คือคนที่
เกิดระหว่างปี 2524 – 2539 ซึ่งในปี 2562 Generation Y จะมีอายุระหว่าง 23 – 38 ปี และกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปี
2540 เป็นต้นไปจัดเป็น Generation ถัดไป มีหลายคาที่สื่อมวลชนใช้เรียกกลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นไป
เช่น Post-Millennials, iGeneration รวมทั้ง Generation Z หรือ Gen Z ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์
โดย Pew Research Center พบว่า คาว่า Generation Z หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า Gen Z เป็นคาที่มีจานวนครั้ง
ในการใช้ ค้ น หาข้อ มู ล ทางออนไลน์สู งที่ สุ ด เมื่ อต้ อ งการข้ อ มูล ของกลุ่ ม คนที่ มี อายุ 7 - 22 ปี (Pew Research
Center, 2019) ดังนั้นในบทความนี้ จะใช้คาว่า Generation Z เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การแบ่งช่วงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generation Z ยังคงมีเกณฑ์ที่หลายหลาย ในขณะที่
Pew Research Center ใช้ปีเกิด 2540 เป็นเกณฑ์เข้าสู่ Generation Z องค์การสหประชาชาติใช้ปี 2543 - 2544
เป็ น จุ ด เปลี่ ย นในการเข้ า สู่ Generation Z (Wood, 2018) เช่ น เดี ย วกั บ เกณฑ์ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ การของ
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ประเทศไทย (2561) จัดให้เยาวชนที่เกิดตั้ง แต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นไป เป็น Generation Z ตามรายงานของ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (2560) ประชากรวัย Generation Z ในประเทศไทยมีจานวนประมาณ 10,600,000
คน ซึ่ ง คิ ด เป็ น กลุ่ ม วั ย ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 4 รองจาก Generation Y Generation X และ Baby Boomer
ตามลาดับ หากมองตัวเลขในระดับโลกจากการคาดการณ์ของสานักข่าว Bloomberg จานวน Gen Z ทั่วโลกในปี
2562 จะมีประมาณ 2.47 พันล้านคน จากประชากรทั่วโลกทั้ง หมดประมาณ 7.7 พันล้านคน คิดเป็นประมาณ
32% และจะมากกว่าจานวนของ Millennials หรือ Generation Y เป็นครั้งแรก (Wood, 2018)
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (เมษายน 2561 – มีนาคม 2562) ข้อมูลจาก Google Trends ซึ่ง แสดงผลความ
นิ ย มของการค้ น หาข้ อ มู ล ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต การค้ น หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ Generation Z เกิ ด ขึ้ น แต่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวัดอาจมีการค้นหาแต่น้อยมาก หรืออาจไม่มีเลย จึงทาให้ไม่มีการแสดงผลการค้นหา
ทาง Google Trends เมื่อเปรียบเทียบการค้นหาเกี่ยวกับ Generation X, Y และ Z พบว่า จากสเกล 0 ถึง 100
(เมื่ อ 0 หมายถึ ง มี ป ริ ม าณการค้ น หาน้ อ ยมาก) มี ร ะดั บ การค้ น หาค า Generation X, Generation Y และ
Generation Z ได้แก่ 38, 38, 34 ตามลาดับ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าความนิยมในการค้นหาเกี่ยวกับ Generation
X, Y และ Z มีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ข้อมูลจาก Google Keyword Planner เมื่อช่วงเมษายน 2562
พบว่า มีการค้นหาคาว่า Generation Z และคาว่า เจน Z เฉลี่ย 100 – 1,000 ครั้ง ต่อเดือน และคาว่า Gen Z
เฉลี่ย 1,000 – 10,000 ครั้งต่อเดือน
หลายองค์กรจึงมีความพยายามที่จะเข้าใจ Gen Z เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้า
และบริการ จากการใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล หรือ เสิร์ซเอนจิ้น Google ค้นหาคาว่า “Generation Z ในประเทศ
ไทย” เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 พบผลการค้นหา 506,000 ลิงก์ ภายในเวลา 0.37 วินาที และเมื่อค้นหาคาว่า
“Gen Z ในประเทศไทย” พบการค้นหาผลการค้นหา 725,000 ลิงก์ ภายในเวลา 0.36 วินาที
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจการกาหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z ที่ปรากฎทางสื่อออนไลน์ในประเทศ
ไทย เนื่องจากประเด็น Generation Z เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่ หากคนในสังคมรวมทั้งนักการสื่อสารการตลาด
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่ใกล้ตัวและสะดวก
ที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการกาหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z ที่ปรากฎทางสื่อออนไลน์ในประเทศไทย

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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ในการศึกษาการกาหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z โดยสื่อออนไลน์ ในประเทศไทย ใช้ทฤษฎี
กระบวนการสร้างกรอบ (Framing Theory) เป็นแกนในการวิเคราะห์เนื้อหาของบทความและข่าวออนไลน์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ Generation Z โดยตรง เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า สื่ อ ออนไลน์น าเสนอเกี่ย วกั บ Generation Z ไปยั ง ผู้ อ่าน
อย่างไร Entman (1993 อ้างถึงใน อริน เจียจันทร์พงษ์, 2560) อธิบายว่า กรอบข่าว คือเนื้อหาที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของคน โดยการส่งผ่านข้อมูลที่ถูกคัดเลือกและมีความโดดเด่น โดยมีเครื่องมือในการกาหนดกรอบในคือ พาด
หัวข่าวหลัก พาดหัวรอง วรรคนา การเลือกแหล่งข่าว และการสรุปย่อหน้าของบทความ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
กาหนดกรอบข่าวโดย Tankard (2001, อ้างถึงใน อริน เจียจันทร์พงษ์, 2560) เนื่องจากส่วนนี้เป็นส่วนที่สื่อจงใจ
เลือกตาแหน่งที่จะนาเสนอให้เด่น น่าจดจากว่าส่วนอื่น ๆ ทั้งด้านตาแหน่งที่อยู่ด้านบน และขนาดตัวอักษรที่ส่วน
ใหญ่มักมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อเป็นการดึง ดูดความสนใจของผู้อ่าน จึง จัดเป็นการนาเสนอมุมมองของสื่อ
ออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นงานศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการศึกษาหลากหลายวิธี ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อ
ต้องการทาความเข้าใจกับปรากฏการณ์อันหนึ่งอันใดจากมุมมองของผู้คนที่ มีประสบการณ์กับปรากฏการณ์นั้น ๆ
(Streubert Speziale & Carpenter, 2007) ในการศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่ง
สรรค์รวี คชาชีวะ (อ้างถึงใน โกวิท รพีพิศาล, 2532) อธิบายว่า การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการอธิบายความหมายซึ่ง
สามารถทาได้ทั้ง ในเชิงปริม าณและคุณ ภาพ โดยได้จัดกลุ่มเนื้อหาย่อยที่มีความเหมือนและต่างกันไว้ด้ ว ยกั น
จากนั้นจัดเป็นหมวดหมู่และสร้างความเชื่อมโยง
จากการค้นหาข้อมูลโดยการใช้เสิร์ซเอนจิ้น Google ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z โดยกาหนดวลี
สาคัญในการค้นหา (Keyword) ได้แก่ คาว่า “Generation Z ในประเทศไทย” และ “Gen Z ในประเทศไทย”
พบลิงก์ที่เกี่ยวข้องรวม 506,000 ลิงก์ และ 725,000 ลิงก์ ตามลาดับ ซึ่งผลการค้นหาพบลิงก์ที่ซ้ากันเป็นจานวน
มาก การศึกษานี้จึงวิเคราะห์บทความและข่าวจากลิงก์ที่พบใน 7 หน้าแรกจากการค้นหาวลีสาคัญทั้งสองวลี (โดย
ค้นหาครั้งละวลี) การศึกษาครั้งนี้จึงพบ 92 ลิงก์จากแหล่งข้อมูล (เว็บไซต์) ที่ไม่ซ้ากัน (แต่เนื้อหาอาจซ้ากัน) เนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นบทความทางธุรกิจ และข่าว รวมทั้ง บทความทางวิชาการ โดยได้วิเคราะห์เนื้อหาตามปีที่เนื้อหา
ปรากฎทางออนไลน์
สรุปผลการศึกษา
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จากการวิเคราะห์บทความทางธุรกิจ และข่าว รวมทั้งบทความทางวิชาการ จากผลการค้นหารวม 92 ลิงก์
ที่พบโดยการใช้เสิร์ซเอนจิ้น Google ค้นหา โดยกาหนดวลีสาคัญในการค้นหา (Keyword) คือ คาว่า “Generation Z ในประเทศไทย” และ “Gen Z ในประเทศไทย” โดยแบ่งตามปีที่ปรากฎได้ดังนี้
ปี

2553

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562
(ม.ค.เม.ย.)

ไม่ระบุปี

จานวน

1

2

3

1

9

15

37

12

12

Generation Z ในฐานะสมาชิกในสังคม
การศึกษานี้พบลิงก์ที่ถูกโพสต์ตั้งแต่ปี 2553 – 2559 จานวนไม่มากนัก จากการค้นหาด้วย Google ใน
งานศึกษานี้ พบการกล่าวถึง Generation Z ในปี 2553 ในบทความโดยศูนย์วิจัยเอกชนด้านสุขภาพแห่งหนึ่ง
นาเสนอ หัวข้อ “Baby Boom -X-Y-Z เจน ไหน ? เสี่ยง (โรค) อะไร?” ซึ่งเป็นบทความที่เน้นให้เห็นถึงการให้
ความสาคัญของสุขภาพของคนแต่วัย โดยบทความได้อธิบายว่า Gen Z ซึ่งอยู่ในวัยเด็กมีความเสี่ยงต่ออาการสมาธิ
สั้น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง และโรคไข้หวัด บทความที่ปรากฎในปี 2556 อธิบายถึงลักษณะของคนในช่วงวัยต่าง ๆ ใน
บทความหนึ่งแบ่งช่วงวัยออกถึง 8 เจนเนอเรชั่น ซึ่ง Generation Z เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 2 บทความ
ได้อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มช่วงวัย สาหรับกลุ่ม Generation Z คือกลุ่มคนที่เกิดปี 2540 เป็นต้นไป
เป็นกลุ่มที่สามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ดี และเรียนรู้ได้รวดเร็ว
บทความออนไลน์จานวน 3 ชิ้นที่ปรากฎในปี 2557 ซึ่ง กล่าวถึง Generation Z จากมุมมองด้านการ
ทางานและอาชีพ โดยอ้างงานวิจัยในระดับทวีปเอเชียจากบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยได้พูดถึง
ลักษณะของคนกลุ่ม Generation Z ว่ามักขอคาแนะนาเกี่ยวกับการหางานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และเห็น
ความส าคั ญ ของประสบการณ์ ที่ จ ะได้ รับ มากกว่ า ค่ า ตอบแทน ยอมที่ จ ะได้ รั บ เงิน เดื อ นน้ อย และชอบความ
สะดวกสบายในการทางาน เช่น การที่ ไม่ต้องทางานที่ส านักงานเป็นต้น อย่างไรก็ตาม Generation Z ไม่ไ ด้
ต้องการเป็นลูกจ้างตลอดไป งานวิจัยในระดับทวีปเอเชียนี้พบว่า Generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความคิดเป็นของ
ตัวเอง ตั้งใจอยากมีธุรกิจของตัวเองเมื่อมีความพร้อม
การศึกษานี้พบลิงก์การตั้งกระทู้ในพันทิปดอทคอมที่โพสต์ในปี 2558 ติดอันดับการค้นหา พันทิปเป็นเว็บ
บอร์ดรวมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงสังคม โดยกระทู้ที่พบเกี่ยวข้องกับ Gen Z ถูก
แท็กในหัวข้อ เศรษฐกิจ มนุษย์เงินเดือน เจ้าของธุรกิจ และชีวิตวัยรุ่น เจ้าของกระทู้ตั้งกระทู้เพื่อ ถามความเห็นว่า
“ประเทศไทยในยุคของคน Gen Y และ Gen Z จะไปในทิศทางใด” ซึ่งเจ้าของกระทู้ได้โปรยไว้จุดเด่น และจุดอ่อน
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ของคนทั้งสองวัยนี้ ซึ่งมีผู้เข้ามาให้ความคิดเห็น 17 คน ซึ่งมีทั้งความเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และมีบางส่วน
ให้ความเห็นว่า สิ่งสาคัญอยู่ที่การเลี้ยงดูและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีจิตสานึกที่ดี และมีระเบียบวินัยหากต้องการเห็น
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
การศึกษานี้พบลิงก์จากปี 2559 ที่ติดอันดับการค้นหาจานวน 9 ลิงก์ โดย 8 จาก 9 ลิงก์ เป็นบทความและ
ข่าวซึ่งมีเนื้อหาด้านสังคมมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านสุขภาพ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามลาดับ โดย
หนึ่งในบทความด้านสังคมเป็นผลงานด้านวิชาการที่ศึกษาลักษณะความแตกต่างระหว่าง Gen X, Y และ Z ใน
กรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะของกลุ่มคนวัย Generation Z
ไว้ดังนี้ ชอบตัดสินใจด้วยตัวเอง ชอบงานท้าทาย ชอบสื่อสารผ่านการพิมพ์ เชื่อว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลง
สังคมได้ และเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์มาจากสภาพแวดล้อม (ธัญนันท์ วีรภัทรรุ่งโรจน์, 2559) และข้อมูลที่อ้างอิง
มาจาก สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งรายงานถึ งพฤติกรรมการบนโลกออนไลน์ ของ
ประชาชนในช่วงวัยต่าง ๆ รวมทั้ง Gen Z และรวมถึงลักษณะนิสัยของคนส่วนใหญ่ในกลุ่มวัยนี้ ซึ่งมีจุดเด่นคือ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และเริ่มมีการกล่าวถึงจุดอ่อน หรือข้อเสียของ Gen Z เช่น การมีความอดทนต่า ในย่อหน้า
ท้าย ๆ ของบทความที่มีการพาดหัวในเชิงบวก “Gen Z คนรุ่นใหม่ที่น่าติดตาม” (พสุ เดชะรินทร์, 7 มิถุนายน
2559) ส่วนในบทความเชิงสุขภาพ มีการใช้คาว่า “Gen Z” ในแคมเปญการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดจานวนผู้
สูบบุหรี่ในวัยรุ่น
ในบทความเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่โพสต์โดยสานักข่าวออนไลน์ The Matter ในปี 2559 พบ
เนื้อหาที่ระบุชัดเจนว่า ปี 2559 เป็นปีแรกที่ Gen Z จะเข้าสู่โลกแห่งการทางาน โดย Gen Z คือกลุ่มที่เกิดตั้งแต่ปี
2538 ซึ่งขณะนั้น อายุประมาณ 21 ปี ในส่วนของ Gen Z ที่ไม่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน บทความนี้กล่าวว่า การ
เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ เป็นผู้ประกอบการ คืออาชีพในอุดมคติของGen Z เพราะได้เป็นนายตัวเองและรายได้ดี แต่
ในขณะเดียวกันบทความนี้กล่าวว่า Gen Z มีภาพลักษณ์เชิงลบปรากฎตามสื่อ
“แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ทาให้เกิดสังคมก้มหน้า เห็นได้จากสื่อที่มักจะนาเสนอ
ภาพลั ก ษณ์ ข องวั ย รุ่ น ยุ ค ใหม่ ใ นแบบที่ เ ป็ น คนชอบสื่ อ สารผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย มากกว่ า การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริง พวกเขามักเป็นคนมีสมาธิสั้น และความอดทนต่า”
(The Matter, 13 ตุลาคม 2559)
นอกจากนี้ ในบทความดังกล่าว ยังได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนกรอบวิธีคิดในระบบการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับ Gen Z ในด้านทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการทางานเป็นกลุ่ม โดยวิธีการเรียนที่
เน้นให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียน และให้นาความรู้ที่หามาได้มาฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญ หา
ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน (Flipped Classroom) เพื่อส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ที่อาจเป็นข้อบกพร่องของ Gen Z
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Generation Z ในฐานะผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
การศึกษานี้พบ 15 ลิงก์ที่ถูกโพสต์ในปี 2560 ซึ่ง ใจความสาคัญ ของเนื้อหาเริ่มหลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น
บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการตลาด เป็นประเภทของบทความที่พ บมากที่สุด รองลงมาเป็นบทความในเชิง
สังคมที่กล่าวถึงพฤติกรรมด้านต่างๆ ของคน Generation Z ตามมาด้วย บทความที่เกี่ยวกับด้านอาชีพและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และการท่องเที่ยว
บทความด้านการตลาดนี้ไม่เพียงแต่อธิบายถึงลักษณะ พฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อ ทัศนคติ และความต้องการกลุ่ม Generation Z ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเป็นกลาง ไม่บวก และไม่ลบ โดยอ้างอิงจาก
งานวิจัยระดับโลกแต่มีข้อมูลของประเทศไทยรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่ง ด้วยเช่นกัน และบทความเหล่านี้มักปิดท้าย
บทความด้วยการนาเสนอข้อเสนอแนะในการทางานด้านการตลาดและการสื่อสารให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้
ต่างจากบทความด้านสังคมที่ฉายภาพให้เห็นถึงลักษณะและพฤติกรรมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของคนกลุ่มวัยต่างๆ รวมถึงกลุ่ม Generation Z
ด้านการงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทความที่ปรากฎในปี 2560 ซึ่งบทความเหล่านี้ต่างให้
ข้อมูลในเชิงลบของคน Generation Z และเป็นข้อมูลที่ต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฎในปีก่อนหน้า เช่น คนกลุ่มนี้
ต้องการรายได้สูงเกินประสบการณ์ ต้องการทางานในองค์กรใหญ่ ขาดทัศนคติเชิง บวกต่อการทางาน และไม่มี
ความภักดีต่อองค์กร เป็นต้น สาหรับบทความเกี่ยวกับด้านการศึกษา เป็นบทความที่เผยงานวิจัยที่จัดทาโดยบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่ชี้ให้เห็นถึงทัศนคติที่ Generation Z รวมถึงคุณครูในประเทศไทย มีต่อการศึกษา
และต่อพวกเขาเอง ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา
“นักเรียนรุ่น Gen Z ในประเทศไทยมองว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง ไม่ซ้า
แบบใคร และอยากรู้อยากเห็น รู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสที่รออยู่เบื้องหน้า แต่ขณะเดียวกันก็
รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับอาชีพการทางานในอนาคต โดยเกือบหนึ่งในสามของนักเรียนรุ่น Gen Z ที่
ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าตนเองขาดความพร้อมสาหรับอนาคต”
(Marketing Oops!, 20 ธันวาคม 2560)
นอกจากนี้ เริ่มพบบทความในหัวข้อที่ไม่เคยพบมาก่อน ได้แก่ การท่องเที่ยว โพสต์ในปี 2560 เช่นกัน โดย
เนื้อหากล่าวถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่มวัยต่าง ๆ ในยุโรปรวมถึง Generation Z ที่ท่องเที่ยวโดยดู
งบประมาณเป็นหลัก และชอบเที่ยวแบบไม่วางแผน และเที่ยวในที่ที่ตื่นเต้นโลดโผน ซึ่งท้ายบทความได้แนะนาให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้ปรับตัวให้เข้ากับนักท่องเที่ยวในกลุ่มวัยต่าง ๆ
Generation Z ในวัยทางาน
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จาก 37 โพสต์บทความและข่าวที่พบในปี 2561 จานวน 1 ใน 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ รองลงมาเป็นโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสัง คมที่เกี่ยวข้องกับ Gen Z จานวน 10 บทความ และ
บทความที่มีเนื้อหาให้ประโยชน์กับนักการตลาดตามลาดับ จานวน 7 บทความ นอกจากนี้มีบทความด้านอื่น ๆ ใน
จานวนที่ไ ม่มากนัก ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย และบทความสาหรับ
ผู้ปกครองเพื่อให้คาแนะนาด้านการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัย Gen Z
บทความด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เริ่มกล่าวถึงเทรนด์อาชีพใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล เช่น YouTuber,
Influencer, Startup รวมทั้งอาชีพในอุตสาหกรรม eSports บทความจานวนมากอ้างอิงงานวิจัยด้านทักษะและ
ความสนใจด้านอาชีพ ของ Generation Z ซึ่งจัดทาโดยบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งกับกลุ่มตัวอย่างในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพบทั้งความเหมือนและความแตกต่างจากเนื้อหาบทความในปีที่ผ่าน ๆ ซึ่งความเหมือน
ได้แก่ ความสนใจทางสายงานด้านเทคโนโลยี พร้อมที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงคนในวัยต่าง ๆ และยินดีที่จะทา
หน้าที่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ร่วมงานต่างวัย ส่วนความแตกต่างที่แต่เดิมดูเหมือนว่าคนวัยนี้ต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ แต่ในงานวิจัยนี้พบว่า Generation Z ต้องการสื่อสารเรื่องงานแบบ
ต่อหน้ามากกว่า เพราะพวกเขารู้ดีว่าทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนี้เองเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา
ทางด้านพฤติกรรมทางสังคม จากข้อมูลของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และหน่วยงานทางการแพทย์ในประเทศไทยพบว่า วัย Generation Z กาลังมีปัญหาทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรม
คนในวัยนี้มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
จากธรรมชาติ รวมถึงการขาดการยอมรับ และนับถือตนเอง (Self-esteem) เพราะเกิดจากการเปรียบเทียบชีวิต
ตัวเองกับชีวิตคนอื่นในโลกออนไลน์ เกิดโรคซึมเศร้าได้ บทความในปีนี้ยังคงย้าว่า Generation Z มีความอดทนต่า
ไม่ค่อยชอบรออะไร จึงทาให้เกิดโมเดลธุรกิจและบริการที่มาสนองความต้องการและพฤติกรรมดัง กล่าว เช่ น
บริการสั่ง ซื้อและรับส่งอาหาร บริการดูภาพยนตร์หรือซีรี่ส์ออนไลน์โดยผู้ชมได้ตามเวลาที่ต้องการ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่สารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่ม Generation Z ในประเทศไทยที่พบว่า คนใน
วัยนี้เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวันมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก Generation Y และใช้ชม YouTube
มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็ก ๆ ในวัย Generation Z ว่า มักพบอาการสมาธิสั้น
ในเด็กยุคนี้ เนื่องจากอยู่กับเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว ทาให้พวกเขาเป็นคนคิดเร็ว ทาเร็ว แต่ข้อเสียคือ ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน และขาดจินตนาการ จึงมีการแนะนาให้ผู้ปกครองกระตุ้นให้ Generation Z ได้เล่นเพื่อฝึกจินตนาการ
และ ใช้วิธีฝึกให้คิด เน้นตั้งคาถามมากกว่าการทาโทษ เพื่อฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง (ดนยา สุเวทเวทิน, 2561 และ
TK Park, 2561)
ในเชิงการตลาดและเศรษฐกิจ มีบล็อกเกอร์ที่กล่าวถึงความสาคัญของ Generation Z ที่กาลังก้าวเข้าสู่วัย
ทางานด้วยกาลังซื้อที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของ Generation Z ขึ้นอยู่กับการที่สินค้าหรือบริก ารมี
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สามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้ บ ริโ ภคเฉพาะคน มี ตั ว เลื อ กเปรี ย บเที ยบ รี วิ ว เรตติ้ ง รวมถึ ง ราคาที่
สมเหตุสมผล คล้ายกับบทความที่ให้ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย ที่เห็นว่า Generation Z เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เริ่มเข้าสู่
ช่วงที่กาลังมองหาที่อยู่อาศัยของตัวเอง ซึ่งบทความบรรยายถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยที่นาเทคโนโลยีมาเป็นส่วน
หนึ่ง ในชีวิตประจาวันให้ เหมาะกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของ Generation Z ที่ชอบความล้าสมัย และความ
คล่องตัว
ด้านการศึกษา บทความเหล่านี้เริ่มชี้ให้เห็นว่า การเรียนการสอนต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้เรียน เช่น
ปริญญาไม่ได้สาคัญกับกลุ่ม Generation Z เพราะคนวัยนี้สามารถสร้างรายได้ที่มากพอได้ผ่านทางโลกออนไลน์
แต่พวกเขากลับสนใจที่จะเรียนในหัวข้อหรือสิ่งที่พวกเขาสนใจเท่านั้น
ส่วนบทความและข่าวจานวน 12 ชิ้นที่ได้รับการโพสต์เมื่อไม่นานมานี้ในปี 2562 ครึ่งหนึ่งให้ความสาคัญ
กับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเนื้อหาสาคัญนอกจากจะคล้ายกับเนื้อหาในบทความด้านเดียวกันในปีที่ผ่าน
มา ยังพบประเด็นใหม่คือ การเปลี่ยนงาน ซึ่งถูกใช้ในการพาดหัวบทความ โดยบทความเหล่านี้ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า
จากการสารวจ Generation Z ในประเทศไทย โดยเว็บไซต์หางานที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย พบว่า คนกลุ่ม
Generation Z ซึ่ ง เพิ่ ง จะเข้ า ท างานได้ 1 – 2 ปี ที่ ผ่ า นมามี ค วามคิ ด ต้ อ งการเปลี่ ย นงานภายใน 1 – 3 เดื อ น
เนื่องจากไม่พอใจเงินเดือน สวัสดิการ และคิดว่าไม่มีความก้าวหน้าในสายงานปัจจุบัน รวมถึง ไม่พอใจโบนัส
วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในองค์กร โดยเงินเดือนขั้นต่าที่ Generation Z พึงพอใจ ณ ปัจจุบันอยู่ที่
ระดับ 20,000 บาทขึ้นไป ผลสารวจยังพบว่า 3 ปัจจัยที่จะช่วยจูงใจ Generation Z ให้ทางานกับองค์กรได้แก่
เงินเดือน ความท้าทายของงาน และความก้าวหน้าในสายงาน (Brand Inside, 27 กุมภาพันธ์ 2562)
นอกจากนี้ ใ นปี 2562 ยั ง มี บ ทความที่ ป รากฎบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Generation Z ในแง่
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในปีที่ผ่านมา ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม และ มี
บทความที่เปิดเผยข้อมูล “เศรษฐกิจสุขภาพในประเทศไทย” สารวจโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด
ชั้นนา พบว่า Generation Z มีสุขภาพดี แข็งแรง ต้องการให้ตัวเองดูดีสมส่วน ดังนั้นการดูแลสุขภาพกาลัง เป็น
กระแสนิยมของคนกลุ่มนี้ หากต้องมีการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มักทาการปรึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ
สนใจการใช้งานแอปพลิเคชันสุขภาพ เช่น แอปพลิเคชันช่วยฝึกสมาธิ เป็นต้น (Brand Buffet, 2 มกราคม 2562)
ในด้านการศึกษา มีบทความที่อ้างถึง ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจแห่ง ชาติ ที่ชึ้ให้เห็นถึง ปัญ หาของ
การศึ ก ษาในประเทศไทยที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ Generation Z เช่ น การแข่ ง ขั น ด้ า นการศึ ก ษาที่ สูง ขึ้น
Generation Z ในวัยเรียนประมาณครึ่งหนึ่งมีความสามารถทางวิชาการไม่ มีประสิทธิภาพ เช่น มีปัญหาการอ่าน
จับใจความ มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งในบทความได้ให้คาแนะนาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และสามารถปรับ ตัว ให้
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เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เลือกเรียนและปรับเปลี่ยนการเรียนตามรูปแบบความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงยังคงมี
ความยืดหยุ่นด้วยเช่นกัน (Urban Creature, 19 มีนาคม 2562)
ในส่วนของบทความอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุช่วงปีที่โพสต์นั้น เป็นเนื้อหาที่ไ ม่ต่างจากเนื้อหาด้านบนที่กล่าว
มาแล้ ว ข้ า งต้ น หนึ่ ง ในนั้ นมี บ ทความที่ เ กี่ ย วกั บ การเลี้ ย งดู บุ ต รหลานวัย Generation Z ซึ่ ง อ้ า งอิ ง ข้อ มู ล จาก
เครือข่ายผู้ปกครองระดับโลก ให้รายละเอียดทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของ Generation Z หรือ ไว้ด้งนี้
“เด็ ก ยุ ค ใหม่ เ กิ ด มาพร้ อ มกั บ ความปลอดภั ย ที่ สู ง ขึ้ น โลกไม่ ค่ อ ยมี ส งคราม ความ
สะดวกสบายมีมากขึ้น ความลาบากน้อยลง พ่อแม่ส่วนใหญ่มีลูกแค่คนเดียวหรือสองคน เด็กจะ
ได้รับการเอาใจใส่มาก หรือมากเกินไปด้วยซ้า แต่ข้อดีของเด็กยุคนี้ คือ เขาจะมีความคิดจิต
สาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้อม มีชีวิตที่มีแบบแผนเป็นระเบียบ และมีความเคารพกฎหมายมากกว่า
คนยุคก่อน ๆ เพราะได้รับการปลูกฝังมาดี”
กุลวดี ทองไพบูลย์ (ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ Generation Z ที่เติบโตมาในยุคของโลกสังคมออนไลน์ จึง ทาให้พวกเขาได้ฝึกรับฟังความ
คิดเห็นจากการอ่านคอมเม้นท์ ดังนั้นจึงแนะนาให้ผู้ปกครองใช้เหตุผล และเน้นให้คาแนะนามากกว่าการออกคาสั่ง
เพราะ “เด็กยุคนี้ต้องการให้พ่อแม่เคารพเขาด้วย ทั้ง เคารพเรื่องความคิด การตัดสินใจ” กุลวดี ทองไพบูลย์
(ม.ป.ป.)
อภิปรายผลการวิจัย
เนื้อหาและการกาหนดกรอบข่าวเกี่ยวกับ Generation Z เปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ในช่วงแรกตั้ง แต่ปี
2553 - 2559 มีการกล่าวถึง Generation Z ในฐานะสมาชิกกลุ่มหนึ่งในสังคม มี เนื้อหาเชิงแนะนาลักษณะนิสัย
และพฤติกรรมกลุ่มคนในวัยนี้ ถัดมาในปี 2560 การกาหนดกรอบข่าวเปลี่ยนมาสนใจ Generation Z ในเชิง
ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยสื่อได้นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และพฤติกรรมการ
เสพสื่อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักสื่อสารทางการตลาด ในปี 2561 - 2562 เมื่อ Generation Z เริ่มเข้าสู่ตลาดงาน
กรอบข่าวเปลี่ยนมาให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตีกรอบให้ Generation Z เป็นวัยทางาน
ตอนต้น และพบข่าวเชิงลบที่สะท้อนลักษณะด้อยของ Generation Z ในตาแหน่งที่สาคัญของบทความ เช่น พาด
หัวบทความ และวรรคนา ซึ่งสอดคล้องกับ Entman (1993, อ้างถึงใน Tewksbury and Scheufele, 2009) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การกาหนดกรอบคือ การเลือกเพียงบางมุมมองของความจริงที่เกิดจากการรับรู้ และทาให้มุมมองนั้น
โดดเด่นผ่านเนื้อหาทางการสื่อสาร เพื่อเป็นการตั้งประเด็นปัญหา ส่ งเสริมการตีความอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึง
การประเมินทางศีลธรรมเกี่ยวกับมุมมองนั้น ๆ
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ในภาพรวมการวิเคราะห์บทความและข่าวทั้ง 92 ชิ้นนี้ สามารถกล่าวโดยสรุปว่า เนื้อหาเป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ Generation Z ที่มีทั้งด้านดี และด้านไม่ดี เกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การทางาน
และในชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตามจัดเป็นการให้ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน ซึ่งจาก
การวิเคราะห์น่าจะเป็นกลุ่ม Generation Baby Boomer, X และ Y ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์เป็น ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์ ผู้ร่วมงาน รวมทั้งนักสื่อสารการตลาด เป็นต้น ให้มีความเข้าใจกลุ่ม Generation Z เพื่อประโยชน์ในการ
เลี้ยงดูเอาใจใส่ การเรียน และที่สาคัญในการสื่อสาร และอยู่ร่วมกันในสังคม การทางานร่วมกัน และโอกาสทาง
ธุรกิจและการตลาด เนื่องจากในส่วนท้ายของบทความมักจะจบด้วยคาแนะนาว่ า ควรปฏิ บั ติอ ย่างไรกั บ กลุ่ ม
Generation Z เสมอ เช่น บทความด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก็จะสรุปท้ายโดยการแนะนาวิธีให้องค์กร
ปรับตัวให้เข้ากับคนยุคใหม่ ซึ่งการสรุปย่อหน้าจัดว่าเป็นตาแหน่งที่น่าจดจาเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับเกณฑ์ การ
กาหนดกรอบข่าวของ Tankard (2001, อ้างถึงใน อริน เจียจันทร์พงษ์, 2560)
อย่างไรก็ตาม มีเพียง 2 บทความเท่านั้นที่มีเนื้อหาแนะนา Generation Z ให้รู้จักเรียนรู้จากข้อดีของผู้มี
ประสบการณ์มากกว่าในวัย Generation X และอีกบทความแนะนาให้ Generation Z ทาความเข้าใจและปรับตัว
ในแง่ของการทางาน
“การที่ เ ด็ ก จะบอกว่ า อยากได้ อิ ส ระในการท างานมากขึ้ น มั น ก็ จ ะต้ อ งแลกกั บ
ประสบการณ์ที่มากขึ้นด้วย อันนี้คือการที่เด็กอาจจะต้องพยายามทาความเข้าใจในเรื่องนี้หรือตัว
บริษัทเองผู้บริหารเองต้องสื่อสารให้เด็กเห็นภาพตรงนี้ให้ชัดเจน ไม่ใช่เพื่อลดความมั่นใจเขา แต่
เพื่อให้เขาเติบโตอย่างมั่นคง”
(อภิชาติ ขันธวิธิ, อ้างถึงใน Thailand HR Note, 15 กุมภาพันธ์ 2562)
ในแง่ของแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z เป็นที่น่าสังเกตว่า บทความในช่วงแรกมักอ้างอิงข้อมูลมา
จากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ ซึ่งเป็นการวิจัย หรือสารวจในระดับโลก ในประเทศสหรัฐฯ หรือทวี ปเอเชียเป็นส่วน
ใหญ่ ถึงแม้การสารวจข้อมูลในทวีปเอเชียจะรวมประเทศไทยอยู่ด้วย แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในภาพใหญ่เท่านั้น แต่
ตั้งแต่ปี 2560 บทความส่วนใหญ่มักอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับ Generation Z จากผลสารวจคนกลุ่มนี้ในประเทศไทย
โดยตรง และพบว่าผลสารวจมีทิศทางที่เปลี่ ยนไปในบางประเด็น เช่น แรงจูงใจในการทางาน การสารวจในระดับ
เอเชียในช่วงแรกพบว่าประสบการณ์การทางานเป็นแรงจูง ใจที่สาคัญ แต่ผลสารวจในประเทศไทยกลับพบว่า
เงินเดือนเป็นปัจจัยที่ Generation Z ให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก
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ดังนั้น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุ่ มคนในวัย Generation Z จึงเป็นสิ่งจาเป็น หากสังคมไทยต้องการรู้จัก
และทาความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้ ทั้งในเชิงลักษณะนิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยความเข้าใจ และในเชิงธุรกิจยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และนักวิชาชีพด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การตลาดและการสื่อ สารการตลาด ฯลฯ ที่ต้องการเข้ าถึง และสื่อ สารกับ คนกลุ่มนี้ อ ย่ า งมี
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การวิเคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
Content Analysis Jones Salad Facebook Fanpage
ชวัลรัตน์ สดใส1 และ อาจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones
Salad ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การออกแบบเนื้อหา และ 2) ผลตอบรับของผู้รับสาร โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหาจานวน 104 โพสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การออกแบบเนื้อหา เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad มีประเภทเนื้อหาด้าน
สุ ข ภาพมากที่ สุ ด โดยใช้ เ ทคนิ ค การพาดหั ว เฟซบุ๊ ก เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นสนใจ ความใกล้ ชิ ด มากที่ สุ ด และมี ก ารใช้
คาแรคเตอร์ ลุงโจนส์ เป็นหลัก 2) ผลตอบรับของผู้รับสาร เนื้อหาที่มีการแสดงความรู้สึกมากที่สุด คือ ประเภท
เนื้อหาด้านการออกกาลังกาย ใช้เทคนิคการพาดหัวเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น
ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ เนื้อหาที่มีการแบ่งปันเนื้อหามากที่สุด คือ ประเภท
เนื้อหาด้านการออกกาลังกาย ใช้เทคนิคการพาดหัวเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น
ความใกล้ชิด และ ความลึกลับซ่อนเงื่อน เนื้อหาที่มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด คือ ประเภทเนื้อหาด้าน
โภชนาการ และประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ โดยใช้เทคนิคการพาดหัวเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านสนใจ ได้แก่ ความใกล้ชิด
ความเร้าอารมณ์
คาสาคัญ: Jones Salad การวิเคราะห์เนื้อหา เฟซบุ๊กแฟนเพจ ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสาร
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Abstract
The objectives of this research were to study content marketing strategy of Jones Salad
Facebook page consist of 1) content design strategy and 2) engagement rate. The study
methodology was qualitative research using coding sheet as a tool for contents analysis. The
research data were collected from 104 content post which were published on Jones Salad
Facebook page during july 1, 2017 to december 31, 2017.
The research results revealed that 1) the most type of content design strategy on Jones
Salad Facebook page were health contents and technique for creating content outstanding
keywords to draw the audience were proximity headline and uncle Jones were the main
characters 2) the most type engagement rate to pressing like button and pressing share button
were exercise content and technique for creating content outstanding keywords to draw the
audience were freshest content headline, humor headline and sexual elements and the pressing
comment button were nutrition content and technique for creating content outstanding keywords
to draw the audience were proximity headline and humor headline on Jones Salad Facebook
page.
Keyword: Jones Salad, Content Analysis, Facebook Fanpage, Engagement Rate

บทนา
ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีการใช้งานเพิ่มขึ้ นอย่างแพร่หลาย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้
โซเชี ย ลมี เ ดี ย มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากในการสื่ อ สารการตลาดจนก่ อ ให้ เ กิด การตลาดรู ป แบบใหม่ หรื อ ที่ เ รี ย กว่า
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) โดยใช้หลักการของการตลาดและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละช่องทางยังมีความแตกต่างกันจากการใช้งาน และ
พฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย กล่าวได้ว่าการทาการตลาดออนไลน์ควรคานึงถึงความผู้ใช้งานตามช่องทางนั้น
ๆ ทั้งในด้านของเนื้อหาหรือรูปแบบการนาเสนอ เพื่อสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเนื้อหากระชับ รวดเร็ว
เข้าใจง่าย และตรงจุดประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เหมาะสมมากที่สุด สาหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
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Network) มีการนิยามไว้ว่าเป็นสังคมขนาดย่อมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยึดโยงผู้คนผู้ใช้บริการเข้าไว้ด้วยกัน
โดยมีกิจกรรมหลักที่กระทากันนั่นคือ การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่เรียกกันว่า บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ผ่านระบบเว็บไซต์ที่มีการผลิตรูปแบบการใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังเต็มไปด้วยข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน เช่น คลิปวีดีโอ รูปภาพ บทความ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ในรูปแบบที่รู้จักกันคือ Facebook Twitter
YouTube (ศศิวิภา หาสุข, 2556 อ้างถึงใน ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย, 2558: 25)
จากผลการสารวจประจาปีโดย We Are Social และ Hootsuite ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทั่วโลก (Digital in 2018) พบว่า ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 พันล้านคน ซึ่งเพิ่มจากเวลา
เดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า 7% ส่วนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในปีนี้มีมากกว่า 3.196 พันล้านคน
เพิ่มขึ้น 13% โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้เวลาต่อวันอยู่กับอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก (รวมทุกอุปกรณ์) โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน และโซเชียลมีเดียที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีจานวน
ผู้ใช้ง านถึง 51 ล้านคน (We Are Social และ Hootsuite, 2018) โดยเฟซบุ๊กไม่เพียงแต่เป็นโซเชียลมีเดียที่มี
ผู้ใช้งานมากที่สุดเท่านั้น แต่เฟซบุ๊กยังเป็นโซเชียลมีเดียที่นักการตลาดนิยมใช้สื่อสารการตลาดในรูปแบบเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) แบบเนื้อหาที่มีคุณค่า (Valuable Content)
ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557) เพื่อให้ผู้ติดตามรับข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์ ตรงกับจุดประสงค์ของการติดตาม นอกจากเนื้อหาที่มีคุณค่าจะสามารถดึงดูดความสนใจแก่
ผู้ติดตามยังมีวิธีเพิ่มความน่าสนใจให้แก่เนื้อหาที่โพสต์คือ การเขียนหัวข้อ โดย มานะ ตรรยาภิวัฒน์ (2553, อ้างถึง
ใน ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย, 2558: 27) ได้กล่าวถึง 7 กลวิธีสาหรับการเขียนหัวข้อบนเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
สนใจ ซึ่งนักการตลาดอาจสร้างสรรค์ถ้อยคาโดยประยุกต์เข้ากับกลวิธีการเขียนหัวข้อบนเฟซบุ๊กเพื่อสร้างความโดด
เด่นให้กับเนื้อหาได้เช่นกัน
ทั้งนี้ Jones Salad เป็นอีกหนึ่งตราสินค้าที่นากลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหามาประยุกต์ใช้บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ จากเดิมได้สร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจขึ้นเพื่อการสื่อสารตราสินค้า Jones Salad ที่เป็นตราสินค้าธุรกิจร้านอาหาร
สาหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพในรูปแบบ A La Carte (อาหารจานเดียว) และสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนลุ งโจนส์ และ
ป้าไก่ เพื่อสร้างสีสันดึงดูดความสนใจแก่ผู้ติดตาม โดย Jones Salad ได้ต่อยอดการตลาดเชิงเนื้อหาเพิ่มเติมจาก
เดิมที่เป็นเพียงข้อมูลสินค้าและบริการ มายังเนื้อหาข่าวสารที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพทั้งในแง่คาแนะนา สาเหตุ
ของปัญหา และการป้องกัน (Growthbee, 2558) ให้นิยามการตลาดแบบเชิงเนื้อหาไว้ว่าเป็นเทคนิคด้านการตลาด
รูปแบบหนึ่งโดยการเผยแพร่และส่งต่อเนื้อหาที่มีคุณค่าต่อกลุ่มผู้อ่านซึ่ง เป็นลูกค้าเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้กลุ่ม
ผู้อ่านเหล่านี้ได้กลับมาใช้สินค้าเราในอนาคต โดยยกตัวอย่างประเภทสื่อที่ได้รับความนิยม 4 ประเภท ซึ่งเฟซบุ๊ก
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แฟนเพจ Jones Salad นาเสนอเนื้อหาแบบรูปภาพประเภทอินโฟกราฟฟิกเป็นส่วนใหญ่ เพราะภาพสามารถสื่อ
ความหมายของเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือแสดงรายละเอียดของวัตถุได้อย่างชัดเจนผ่านภาพ (กนกรัตน์ ยศ
ไกร, 2550 อ้างถึงใน ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก, 2558: 17) เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพมักมีเนื้อหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจ การอธิบายผ่านอินโฟกราฟฟิกที่เน้นแต่ใจความสาคัญ และการบรรยายรูปภาพแทน
ตัวอักษร หรืออารมณ์ต่าง ๆ ทาให้ผู้ติดตามเกิดความสนใจ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ความสร้างสรรค์ในการ
นาเสนอเนื้อหาต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ที่กาลังเป็นที่พูดถึงในสังคมอยู่เสมอ ทาให้การตลาดเชิงเนื้อหา
ของ Jones’ Salad มีลักษณะทันต่อเหตุการณ์ พร้อมอารมณ์ขันที่แฝงเนื้อหาสาระให้ประโยชน์แก่ผู้ติดตาม ทาให้
ได้รับความนิยมมียอดแสดงความรู้สึก (Like) ยอดแบ่งปันเนื้อหา (Share) ยอดแสดงความคิดเห็น (Comment) ใน
แต่ละโพสต์เป็นจานวนมาก จนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion
Graphic จั ด โดยกองพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ โ ภค ที่ มี แ นวคิ ด เชิ ญ ชวนคนรุ่ น ใหม่ ที่ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพและมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์มาเป็นส่วนสาคัญ ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ที่อยู่ในการกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี และไม่ตก
เป็นเหยื่อการตลาดของโฆษณาปลอม ซึ่ง Jones Salad เป็นเพียงเฟซบุ๊กแฟนเพจเดียวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จาก
การประสบความสาเร็จในด้านการตลาดเชิงเนื้อหาทาให้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เริ่มมีความอิสระในด้าน
เนื้ อ หานอกเหนือจากเนื้ อหาเกี่ ยวกับ สิ นค้ า และบริก ารของตราสิ นค้ า แต่ เ ฟซบุ๊ ก แฟนเพจ Jones Salad ถู ก
พัฒนาขึ้นจนทาให้ Jones Salad เสมือนกลายเป็ นตราสินค้ าหนึ่ง ของเฟซบุ๊กแฟนเพจมากกว่ า เป็นเพี ย งช่ อ ง
ทางการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad” ใน
แง่มุมการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุ๊คแฟนเพจที่ ประสบความสาเร็จในฐานะเพจที่มีอิทธิพล ทั้งนี้ผลจาก
การวิจัยทาให้ทราบถึงการออกแบบเนื้อหา และปฏิสัมพันธ์ผ่านการแสดงความรู้สึก การแบ่งปันเนื้อหา และการ
แสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรธุรกิจสามารถนาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการทาความเข้าใจผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตลอดจนใช้ประกอบการพัฒนา วางแผน กาหนดแนวทางกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาด และการสื่อสารตราสินค้าผ่านการเล่าเรื่องให้ความสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู้ของ
ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad อันประกอบด้วย 1. กลยุทธ์
การออกแบบเนื้อหา และ 2. ผลตอบรับของผู้รับสาร ซึ่ง ในงานวิจัยนี้หมายถึง ปฏิกิริยาของผู้ติดตามที่พบบน
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เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยเก็บข้อมูลจากเนื้อหา (Content) ทุกประเภทที่โพสต์บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ Jones Salad ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 104 โพสต์ ซึ่ง
ผู้วิจัยจึง ได้มีการกาหนดเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา คือ เครื่องมือลงรหัสสาหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Coding
Sheet) เพื่อเก็บข้อมูลเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มา
ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1. แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ) 2. แนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหา และ 3. ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามใน
รูปแบบของการกดถูกใจ (Like) การแบ่งปันเนื้อหา (Share) การแสดงความคิดเห็น (Comment) มาวิเคราะห์
ข้อมูล
ผลการศึกษา และอภิปรายผลการวิจัย
1. กลยุทธ์การออกแบบเนื้อหา
จากการศึกษาพบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad เลือกใช้กลยุทธ์ ความคิด สร้ างสรรค์จ ากรู ป ภาพ
ประเภทอินโฟกราฟฟิก เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ติดตามสามารถเข้าใจได้ง่าย และชัดเจน โดยแบ่ง รูปแบบการ
ออกแบบเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1 ประเภทเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
กลยุทธ์การออกแบบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad สามารถจาแนกประเภทเนื้อหาหลักได้ 7
ประเภทดัง ต่อไปนี้ 1. ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad ซึ่ง เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึง สินค้ า บริการและ
ข่าวสารของตราสินค้า Jones Salad เช่น “กินเจแบบเฮลท์ตี้ที่โจนส์สลัด” 2. ประเภทเนื้อหาด้านโภชนาการ ซึ่ง
เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่ม รวมไปถึงส่วนประกอบในการทาอาหารทั่วไป โดยส่วน
ใหญ่มักนาเสนอในรูปแบบการให้ความรู้ เช่น “น้าตาลในนมแต่ละแบบต่างกันยังไง?” 3. ประเภทเนื้อหาด้าน
สุขภาพ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงที่มาของปัญหาสุขภาพ แนวทางการดูแลรักษา และการป้องกันโรคภัยหรือการ
บาดเจ็บเบื้องต้น เช่น “ทาไมฝนมาพาหวัดมาด้วย?” 4. ประเภทเนื้อหาด้านการออกกาลังกาย ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
กล่าวถึง การออกก าลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง เพื่ อ เพิ่ม กล้า มเนื้อ การออกกาลัง กายเพื่ อ ลดน้ าหนัก รวมถึง ท่ า
กายภาพบาบัดแบบเบื้องต้น โดยส่วนใหญ่มักเป็นการให้คาแนะนาและความรู้ในการออกกาลังกายในทางที่ถูกต้อง
เช่น “ ปวดกล้ามเนื้อหลังออกกาลังกายควรพักหรือซ้าดี?” 5. ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง โดยเนื้อหาและสินค้ามักสอดคล้องไปในทางเดียวกัน เช่น “วายร้ายตัวจิ๋วหิว
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เลือดคน” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ก.ย. 15 โดยมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ และการป้องกันอันตรายจากยุง 6. ประเภท
เนื้ อ หาเชิ ง ล้ อ เลี ย น ซึ่ ง เป็ น เนื้ อ หาที่ ส ร้ า งอารมณ์ ขั น แก่ผู้ อ่ า นในรู ป แบบมุก ตลกขบขั น ล้ อ เลี ย นบุ ค คล และ
เหตุการณ์ที่กาลังเป็นที่น่าสนใจในขณะนั้น ทั้งนี้บางเนื้อหาเชิงล้อเลียนอาจมีการให้ความรู้ร่วมกับความตลกขบขัน
เพื่อดึงดูดความน่าสนใจอีกด้วย เช่น “ร้องครางเพราะเจ็บไส้ติ่ง” ล้อเลียนเพลงครางชื่ออ้ายแน้ 7. ประเภทเนื้อหา
อื่น ๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาปลีกย่อยจากการการแบ่งปันจากเฟซบุ๊กแฟนเพจอื่น การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือ
ความเคลื่อนไหวของสังคมที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบเพื่อสุขภาพ เช่น “Did you know? รู้ยังตังค์อยู่ครบ” จาก
เหตุการณ์ BTS เสียผู้โดยสารสามารถขอเงินคืนได้ ผ่านการแบ่งปันเนื้อหาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Rabbit Today
ทั้งนี้เนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจอาจมีประเภทเนื้อหาประกอบมากกว่า 1 ประเภทต่อโพสต์ เช่น “ ไขมัน
แบบไหนกินหมดแล้วสดชื่น (ไขมันสัตว์ VS ไขมันพืช)” ซึ่งมีประเภทเนื้อหา 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทเนื้อหา
ด้านโภชนาการ ที่กล่าวถึงแหล่งไขมันในอาหารจากสัตว์ อาหารจากพืช และเนื้อหาทางแพทย์ของไขมันต่าง ๆ 2.
ประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากไขมัน เช่น หากต้องการบารุงสมอง ควรรับประทาน
ปลาแซลมอน หรือปลาทูน่าที่มีไขมันจากเนื้อสัตว์ ซึ่งมีโอเมก้า 3 แบบ DHA สูง ช่วยบารุงสมองและจอประสาทตา
3. ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา ที่ได้รับการสนับสนุนจาก THREE ตราสินค้าเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์บารุงผิวของ
ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ลูกเล่นของความผ่อนคลายจากการใช้ผลิตภัณฑ์บารุงผิว และความสดชื่นจากการรับประทาน
ไขมันที่ดี เป็นการตอกย้าความสร้างสรรค์ในประยุก ต์ก ารตลาดเชิง เนื้อหาที่มี ความอิ สระในด้านเนื้อหานอก
เหนือจากเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า และบริการของตราสินค้าตนเอง
ผลการวิจัยพบว่า ประเภทเนื้อหาที่ถูกพบมากที่สุดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจคือ ประเภทเนื้อหาด้านสุข ภาพ
ทั้ ง หมด 53 โพสต์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.32 จากจ านวนทั้ ง หมด 142 โพสต์ รองลงมาเป็ นประเภทเนื้อ หาด้าน
โภชนาการ ทั้งหมด 22 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 15.49 จากจานวนทั้งหมด 142 โพสต์ และประเภทที่น้อยที่สุด คือ
ประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad ทั้งหมด 8 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 5.63 จากจานวนทั้งหมด 142 โพสต์
ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557) ที่กาหนดหลักการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าในด้านมีประโยชน์
(Useful) ว่า โดยธรรมชาติมนุษย์จะคิดว่าสิ่งใดมีคุณค่าก็ต่อเมื่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการให้ความรู้ การแนะนา หรือการให้ความบันเทิงใด ๆ ก็ตาม โดยประเภทเนื้อหาที่ถูกพบมาก
ที่สุดเป็นประเภทเนื้อหาแนะนาเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีการให้ความรู้ คาแนะนาอันเป็นประโยชน์ในด้าน
สุขภาพร่างกาย และผู้ติดตาม นาความรู้ คาแนะนาที่พบบนเฟซบุ๊กแฟนเพจไปใช้ได้ในชีวิตจริง
1.2 เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ
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เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ สามารถจาแนกได้ 7 ประเภท
ดังต่อไปนี้ 1. ความสดใหม่รวดเร็ว ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กาลังเป็นที่กล่าวถึง และน่าสนใจในขณะนั้น โดยมีความรวดเร็ว
ในการนาเสนอบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เช่น “R.I.P. จ.อ.สมาน กุนัน ผู้ลาเลียงออกซิเจนให้ทีมหมูป่าจนตัวเองขาด
ออกซิเจน” 2. ความสาคัญ หรือความเด่น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่นาจุดเด่นของเนื้อหาเพื่อสุขภาพมาเป็นประเด็น รวมถึง
เหตุการณ์ที่กาลังได้รับความนิยมเพื่อเรียกความสนใจ เช่น “ปวดกล้ามเนื้อหลังออกกาลังกาย” 3. ความใกล้ชิด ซึ่ง
เป็นลักษณะเนื้อหาที่มีอาจมีอิทธิพลต่อสังคมรอบข้างผู้รับสาร หรือมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้รับสารทั้งใน
ทางตรง และทางอ้อม โดยอาจเป็นเรื่องโรคภัย เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเรื่องราวที่เป็นกระแสของสังคมขณะนั้น
เช่น “ความหวังใหม่ฝีมือหมอไทย รักษามะเร็ง ได้ด้วยภูมิคุ้มกันตัวเอง” 4. ความเร้าอารมณ์ ซึ่ง เป็นเนื้อหาที่มี
ข้อความ หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน ทั้งอารมณ์ตลกขบขัน อารมณ์เศร้า เช่น “แฟนคุณกรน
แบบไหน?” 5. ความลึกลับซ่อนเงื่อน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ทาให้ ผู้อ่ านเกิด ความสงสัย จนอยากค้นหา หรื อการใช้
ข้อความในเชิงตั้งคาถาม ซึ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอยากติดตามเนื้อหา เช่น “ฟันคุดไม่เอาออก
แล้วเป็นไง?” 6. ความแปลก ผิดปกติ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดูแปลกหรือผิดปกติ โดยผู้อ่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน เช่น
“ทาไมวิ่งแล้วปวดเข่า?” 7. องค์ประกอบทางเพศ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องเพศ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความ
รักของคู่รัก เช่น “ทาไมผู้หญิงเป็นเมนส์แล้วกลายร่าง?”
ทั้งนี้เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจอาจมีประเภทเนื้อหาประกอบ
มากกว่า 1 ประเภทต่อโพสต์ เช่น “ กินเจแล้วดี บุญก็มี สุขภาพก็ได้” ซึ่งมีเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟน
เพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ 4 ประเภท ได้แก่ 1. ความสดใหม่รวดเร็ว จากการอิงกระแสละครโทรทัศน์เรื่อง
เลือดข้นคนจาง 2. ความสาคัญ หรือความเด่น โดยนาเสนอประโยชน์จากการกินเจ และกราฟฟิกคาแรคเตอร์
นักแสดงมาดึงดูดความสนใจ 3. ความใกล้ชิด ของเทศกาลเจที่กาลังจะมาถึง 4. ความเร้าอารมณ์ โดยสร้างตัวละคร
สมมติของนักแสดง ซึ่งอิงเนื้อหาสาระ และบทละครในเชิงอารมณ์ขัน
ผลการวิจัยพบว่า เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่ถูกพบมากที่สุด
คือ ความใกล้ชิด ทั้งหมด 96 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 32.32 จากจานวนทั้งหมด 297 โพสต์ รองลงมาเป็นความสาคัญ
หรือความเด่น ทั้งหมด 76 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 25.58 จากจานวนทั้งหมด 297 โพสต์ และประเภทที่น้อยที่สุด
คือ ความแปลก ผิดปกติ ทั้งหมด 5 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.68 จากจานวนทั้งหมด 297 โพสต์ สอดคล้องกับ มานะ
ตรรยาภิวัฒน์ (2553) ที่กาหนดกลวิธีสาหรับการเขียนหัวข้อบนเฟซบุ๊กเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในด้านใกล้ชิด
ว่า โดยทั่วไปแล้วผู้อ่านมักสนใจใคร่รู้ในเรื่องที่ใกล้ตัวหรือมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง ทั้งในแง่กายภาพ รวมถึงความ
ใกล้ชิดทางด้านจิตใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริลดา นาดี (2559) พบว่า มีความใกล้ชิดที่นาเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
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แฟนเพจของ Oriental Princess Society และ Merrezca ซึ่ ง เป็ น เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งใกล้ ตั ว หรื อ กิ จ วั ต ร
ประจาวันต่าง ๆ ที่ผู้อ่านนิยมปฏิบัติเป็นปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย (2558) พบว่า มี
ความสาคัญ หรือความเด่นมากที่สุด รองลงมาเป็นความใกล้ชิด และน้อยที่สุดคือความแปลก หรือผิดปกติ แสดงให้
เห็นว่าผู้รับสารมีความสนใจในการเขียนหัวข้อเนื่องจากมีความโดดเด่น สะดุดตา และใกล้ชิดกับเรื่องราวรอบตัว
1.3 รูปแบบ และลักษณะของคาแรคเตอร์ที่ปรากฏ
คาแรคเตอร์ที่ปรากฏพบว่าคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่เป็นคาแรคเตอร์หลักของตราสินค้า Jones Salad คือ ลุง
โจนส์ คาแรคเตอร์เพศชาย โดยคาแรคเตอร์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนผู้บริโภคทุกคนที่สามารถพบเจอ หรือมี
ปัญหาในเรื่องสุขภาพได้ในชีวิตประจาวัน จากจุดนี้ทาให้เฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad นาคาแรคเตอร์ดังกล่าวมา
สร้างลูกเล่นในส่วนของเนื้อหาให้กับตัวการ์ตูนลุงโจนส์ได้มากขึ้น เช่น ในเรื่องของรูปร่าง ที่บางครั้ง อาจมีการ
ปรากฏตัวออกมาด้วยรูปร่างที่ไม่สม่าเสมอ อย่างรูปร่างอ้วน ซึ่ง เนื้อหามักจะสื่อสารออกไปในเรื่องของการลด
น้าหนัก รวมถึงสาเหตุของน้าหนักที่เพิ่มขึ้น รูปร่างผอม ซึ่งเนื้อหามักจะสื่อสารออกไปในเรื่องของสุขภาพทั่วไป
รวมถึงมุกตลกขบขัน และรูปร่างที่มีกล้ามเนื้อตามแบบฉบับของผู้ที่ออกกาลังกาย ซึ่งเนื้อหามักจะสื่อสารออกไปใน
เรื่องเนื้อหาสาระที่เหมาะกับผู้ที่ออกกาลังกาย นอกจากนี้ยัง พบคาแรคเตอร์ป้าไก่ แฟนสาวของลุง โจนส์ โดย
คาแรคเตอร์นี้เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ติดตามเพศหญิงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ นอกจากจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มี
เนื้อหาในรูปแบบของคู่รักทั่วไปแล้ว คาแรคเตอร์ป้าไก่นี้ยังสามารถนามาเป็นคาแรคเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสารเนื้อหา
เกี่ยวกับสุขภาพของเพศหญิง และยังพบคาแรคเตอร์ตัวละครสมมติ โดยส่วนใหญ่ตัวละครสมมตินี้มักปรากฏใน
เนื้อหา ซึ่งมีคาแรคเตอร์คล้ายบุคคลที่กาลังเป็นที่กล่าวถึง และน่าสนใจในสังคมขณะนั้น อาจมีคาพูด เนื้อหาและ
เรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นร่วมด้วย
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ และลักษณะของคาแรคเตอร์ที่ปรากฏมากที่สุดคือ ลุงโจนส์ ทั้งหมด 83 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 79.8 จากจานวนทั้งหมด 104 โพสต์ รองลงมาเป็น ป้าไก่ ทั้งหมด 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.57
จากจานวนทั้งหมด 104 โพสต์ และน้อยที่สุดคือ ตัวละครสมมติ ทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.61 จากจานวน
ทั้งหมด 104 โพสต์ สอดคล้องกับ นงลักษณ์ เกตุบุตร (2554, อ้างถึงใน ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก, 2558: 17-18)
จากแนวคิดวิเคราะห์เนื้อหาสารที่กล่าวถึงบทบาทในการสื่อความหมายว่า ภาพใช้ในสื่อบันเทิงได้หลายรูปแบบ ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ เ น้ น ความสวยงามเพื่ อ ให้ เ กิด ความพึ ง พอใจ โดยองค์ ป ระกอบของภาพในด้ า นอารมณ์ ข องภาพว่า
ความรู้สึกของบุคคลในภาพที่สะท้อนออกมาจากสีหน้า แววตา ดังนั้นอารมณ์ของภาพจึงมีส่วนที่ทาให้ภาพเกิด
ความรู้สึกทางอารมณ์ต่อผู้ชมภาพ อีกทั้งยัง เป็นการดึง ดูดให้ภาพนั้นมีความน่าสนใจด้วย ซึ่ง เฟซบุ๊กแฟน เพจ
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Jones Salad ได้ถ่ายทอดเนื้อหาเพื่อสุขภาพตามความเหมาะสมของคาแรคเตอร์ และใช้องค์ประกอบด้านอารมณ์
ผ่านสีหน้าของคาแรคเตอร์ควบคู่กับลักษณะของเนื้อหาอยู่เสมอ
2. ผลตอบรับของผู้รับสาร
2.1 การแสดงความรู้สึก (Like)
จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า เนื้อหาที่มีปฏิกิ ริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ในการแสดงความรู้สึก (Like) มากที่สุด คือ “ ออกกาลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรง” จานวน 36,550 ซึ่งมี
ประเภทเนื้อหาด้านการออกกาลังกาย เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจได้แก่
ความสาคัญ หรือความเด่น ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ โดยเนื้อหานี้เป็นเนื้อหา
ประเภทวิดีโอ (Video) ซึ่งนอกจากเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ทาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจมากที่สุด
แล้วนั้น ยังสร้างความเพลิดเพลินในการรับชมวิดีโอแก่ผู้ติดตามโดยมีผู้ รับชมมากถึง 1 ล้านครั้ง รองลงมาคือ “งีบ
ระหว่างวันดียังไง?” 26,773 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ ประเภทเนื้อหาเชิงล้อเลียน เทคนิคการพาดหัวข้อ
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญ หรือความเด่น ความใกล้ชิด ความสดใหม่
รวดเร็ว ความเร้าอารมณ์ และความลึกลับซ่อนเงื่อน โดยมีตัวละครสมมติ คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จาก
เหตุการณ์งีบหลับขณะทางานซึ่งเป็นที่กล่าวถึง และน่าสนใจในสังคมขณะนั้น และเนื้อหาที่มีปฏิกิริยาตอบกลับของ
ผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดงความรู้สึก (Like) ต่อเนื้อหาน้อยที่สุด คือ “กินเจแบบเฮลท์ตี้
ที่โจนส์สลัด ” 9,499 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาเกี่ยวกับร้าน Jones Salad เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความสดใหม่รวดเร็ว ความใกล้ชิด โดยเนื้อหามีการ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเทศกาล
2.2 การแบ่งปันเนื้อหา (Share)
จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า เนื้อหาที่มีปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ในการแบ่ง ปันเนื้อหา (Share) มากที่สุด คือ “ ออกกาลัง กายอย่างน้อยเท่าไหร่ถึง จะแข็ง แรง” 34,242 ซึ่ง มี
ประเภทเนื้อหาด้านการออกกาลังกาย เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่
ความสาคัญ หรือความเด่น ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ และองค์ประกอบทางเพศ โดยเนื้อหานี้เป็นเนื้อหา
ประเภทวิดีโอ (Video) ซึ่งนอกจากเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ทาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจมากที่ สุด
แล้วนั้น ยังทาสร้างความเพลิดเพลินในการรับชมวิดีโอแก่ผู้ติดตามโดยมีผู้รับชมมากถึง 1 ล้านครั้ง รองลงมา คือ
“ทาไมปวดหลังจัง...” 12,476 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้
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ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความลึกลับซ่อนเงื่อน โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึง
สาเหตุของการปวดหลังส่วนต่าง ๆ รวมถึงทางแก้ไขของอาการปวดหลังในแต่ละส่วนเหล่านั้น และเนื้อหาที่มี
ปฏิ กิ ริ ย าตอบกลั บของผู้ ติ ด ตามเฟซบุ๊ กแฟนเพจ Jones Salad ในการแบ่ ง ปั นเนื้ อหา (Share) น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
“อยากอึทุกวันต้องทายังไง?” 3,884 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านโภชนาการ ประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ ประเภท
เนื้อหาเชิงโฆษณา เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือ
ความเด่น ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์ และความลึกลับซ่อนเงื่อน นอกจากเนื้อหาที่มีการอธิบายสาเหตุ และการ
แก้ไขแล้ว เนื้อหานี้ยังมีความน่าสนใจในด้านกราฟฟิกที่มีความเร้าอารมณ์ ชวนขบขัน
2.3 การแสดงความคิดเห็น (Comment)
จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า เนื้อหาที่มีปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad
ในการแสดงความคิดเห็น (Comment) มากที่สุด คือ “ไดเอตสูตรไหนดีที่สุดในโลก” 12,315 ซึ่งมีประเภทเนื้อหา
ด้านโภชนาการ ประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ
ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความลึกลับ โดยมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ถึ งลักษณะของสูตรไดเอต
อาหารการกิน ซึ่ง U.S. News and World Report ได้ทาการจัดอันดับสูตรลดน้าหนักที่ดีที่สุดในโลก 2018 โดยมี
ผู้ติดตามมาแสดงความคิดเห็นในแง่ของสูตรลดน้าหนักของตนเอง บอกต่อถึงผลของการลดน้าหนักแต่ละสูตร เป็น
ต้น รองลงมา คือ “ติดยาดมอันตรายไหมนะ?” 7,134 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านสุขภาพ เทคนิคการพาดหั วข้อ
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด ความเร้าอารมณ์
ลึกลับซ่อนเงื่อน โดยเป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้ของผลเสีย และวิธีการใช้ให้ได้ประโยชน์ นอกจากนี้เนื้อหายัง มีความ
ใกล้ตัวจากพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งมีผู้ติดตามมาแสดงความคิดเห็นในแง่ของรูปภาพ การพูดคุยถึงพฤติกรรมที่
ส่วนใหญ่มักพกติดตัว และเนื้อหาที่มีปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ในการแสดง
ความคิดเห็น (Comment) น้อยที่สุด คือ “เวลาน้อยแต่เบิร์นเยอะด้วย HIIT” 1,726 ซึ่งมีประเภทเนื้อหาด้านการ
ออกกาลังกาย ประเภทเนื้อหาเชิงโฆษณา เทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ
ได้แก่ ความสาคัญหรือความเด่น ความใกล้ชิด โดยเป็นการให้ความรู้ รวมถึงวิธีการออกกาลังกายแบบ HIIT ที่เป็น
นิยม ซึ่งเป็นการออกกาลังกายที่ใช้เวลาน้อยแต่ให้ผลที่ดี ซึ่งมีผู้ติดตามมาแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่ขอคาแนะนา
เพิ่มเติม ความสนใจ หรือการบอกต่อของผู้ที่เคยออกกาลังกายแบบ HIIT
ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาในหัวข้อ “ออกกาลังกายอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรง” อยู่ในระดับสูงทั้งการ
แสดงความรู้สึก และการแบ่งปันเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ Growthbee (2558) ที่กล่าวว่าประเภทสื่อวิดีโอเป็นอีก
หนึ่งรูปแบบที่กาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ประเภทเทคนิคการพาดหัวข้อบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจมากที่สุดของปฏิกิริยาตอบกลับ คือ ความสาคัญหรือความเด่น ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐ
ภณ กิตติทนนท์ชัย (2558) ที่พบว่าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเลือกใช้การพาดหัวเล่นกับความสาคัญหรือความเด่นมาก
ที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ นสิ่ งที่ โ ดดเด่ น รู้ สึ ก สะดุ ด ตา จนสามารถสร้ า งความน่า สนใจให้กั บ ผู้ อ่า นเกิด อยากติด ตาม
รายละเอียดต่อไป ซึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ใช้คาที่เป็นปัญหา หรือทางแก้ไขและผลลัพธ์ในการพาดหัว
เช่น คนลดความอ้วน อยากเพิ่มกล้าม อยากหายไวๆ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ติดตามเกิดความสนใจ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจทาการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานานขึ้น เพื่อศึกษาตัวแปร
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ละครโทรทัศน์ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การออกแบบ
เนื้อหา และส่งผลต่อการตอบรับของผู้รับสารบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจวิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ดูแล หรือผู้ออกแบบเนื้อหาของเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อเจาะลึกถึงรายละเอียดของการออกแบบเนื้อหา
รวมถึงการบริหารจัดการสื่อของเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Risk analysis by using financial ratio for the construction companies in the
Stock Exchange of Thailand
ณิชดาภา นาคพงศ์1 และ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจั ดการ

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงด้วยอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ 2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการของธุรกิจ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลประกอบการ
ของธุรกิจกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ใช้ วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ทุติยภูมิ แบ่งเป็น ข้อมูลทั่วไปและมาตรฐานบัญ ชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลราคาปิด
หลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มตัวอย่ างย้อนหลัง ข้อมูลด้านสถิติ นาข้อมูลที่ไ ด้มาวิเคราะห์คานวณหาค่ า
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ (โอกาสจะล้มละลาย) โดยใช้สมการแบบจาลอง Altman Z-Score Model (Non –
Manufacturing firm) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการใช้ ก าร
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ การเปรียบเทียบผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
โดยการนาการข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลทางสถิติ สร้างกราฟเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยพบว่า 1) บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีระดับความเสี่ยง (โอกาสจะล้มละลาย) ค่อนข้างต่า 2) อัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ
มีระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 3) ผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรเลือกใช้แบบจาลองให้เหมาะสมกับประเภท
ธุรกิจ และควรพัฒนาเป็นแบบจาลองระยะยาว ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจในประเทศไทย
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

Abstract
The objectives of this research were 1) To predict the risk by using significant financial
ratios 2) To study the relationship between financial ratios and financial performance 3) To
compare the financial performance and the private investment index. In research, the samples
were the construction companies listed on Stock Exchange of Thailand.
This research were a quantitative research based on secondary data by collecting
methods, divided into general information and accounting standards of the construction business,
financial information, the previous closing price of securities information, statistical data, the data
collected were analyze to find the risk of securities ( The probability of bankrupt) By using the
Altman Z-Score Model (Non-Manufacturing firm) simulation model. To analyze of the relationship
between financial ratios and financial performance by using Pearson's correlation coefficient
analysis. And To comparing the financial performance with the private investment index with line
graphs by using financial data and statistical data.
The results showed that 1) The risk level of the construction companies listed on the
Stock Exchange of Thailand ( the probability of bankrupt) is fairly low. 2) Financial ratios and
financial performance have a correlation in the same direction with significant relative value at
0.01. 3) financial performance and the Private Investment Index are vary in the same direction.
The suggestions from research is the method of risk analysis should select the model
which is suitable with the business type. Then develop to be a long-term model to comply with
the business structure in Thailand
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บทนา
การประกอบธุ ร กิ จ มี ปั จ จั ย หลายประการที่ ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ในโอกาสทางธุ ร กิ จ การ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เรียกว่า “ความเสี่ยง” ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสามารถ
ส่ง ผลกระทบทางลบให้กับธุรกิจในระยะยาวได้ เมื่อความเสี่ยงอยู่ในกรอบของธุรกิจ “ความเสี่ยงทางธุรกิจ”
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557) ความเสี่ยงมีหลายประเภท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติต ามกฎ
ระเบียบ ความเสี่ยงในเรื่องเดียวกัน ส่ง ผลต่อธุรกิ จ ที่แ ตกต่างกัน สาเหตุของการเกิด ความเสี่ยงทั้ง จากปั จ จั ย
ภายนอกธุรกิจและปัจจัยภายใน (Moneywecan, 2562) ในปี 2557 ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองส่ง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การลงทุน การชะลอตัวของกิจกรรมทางการค้าหลัง จาก 2 ปี ของการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเติบโตของธุรกิจดีขึ้น (ประชาไท, 2559)
วิธีหนึ่งของการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเตือนภัยความล้มเหลวทางการเงิน นั่นก็คือ การวิเคราะห์ง บ
การเงิน โดยใช้แบบจาลองเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงความล้มเหลวทางการเงิน นิยมเรียกว่า Altman’s Z-Score
Model ซึ่งมีแบบจาลองคะแนนของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้า (Manufacturing Firm) ประกอบด้วยอัตราส่วน 5
อัตราส่วน และแบบจาลองคะแนนของบริษัทที่ไ ม่ไ ด้ผลิ ตสิน ค้า (Non – Manufacturing firm) ประกอบด้วย
อัตราส่วน 4 อัตราส่วน (ทีมงานวิจัยระบบการลงทุน , 2560) ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จะ
ประกอบทั้ง งบกาไรขาดทุน (Income Statement) งบดุล หรือ งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet) ทา
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) หลังจากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแล้ว
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อดูตัวแปรของธุรกิจที่สาคัญ
เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงไป (อารักษ์ ราษฎร์บริหาร, 2546)
ปัจจัยเสี่ยงที่รุมล้อมธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้า การขาดสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจ
การชาระหนี้ที่ล่าช้ากว่ากาหนด จึงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทจะล้มเหลวทางการเงิน และถึงการล้มละลายได้ ธุรกิจ
หนึ่งที่มีความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศก็คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีสัดส่วนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.5 ต่อปี (นิรัติศัย ทุมวงษา,
2560-62) ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานและการเชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถแบ่งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายในประเทศแบ่งเป็น หลักใหญ่ได้ 2 ประเภท คือ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของภาครัฐบาลสัมพันธ์กับนโยบายของภาครัฐบาล และ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของภาค
เอกชนเกี่ยวพันธ์กับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย (K SME Analysis, 2560)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงด้วยอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ(กาไร / ขาดทุนสุทธิ)ของธุรกิ จ
รับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 เพื่อเปรียบเที ยบผลประกอบการของธุร กิจ รับ เหมาก่อ สร้ างที่จ ดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออั ตราส่วนทางการเงินของธุร กิจ
รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560 เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษา
งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน มาคานวณ
อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงระหว่างปี
2557 – 2560 เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 จานวน 16 ไตรมาส
2 ขอบเขตด้านตัวแปร
สาหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ อัตราส่วนทาง
การเงินที่คาดว่าจะมีผลกับความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะล้มละลายทางการเงิน โดยการนาข้อมูลของแต่ละบริษั ทมา
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คานวณตามแบบจาลองของ Altman Z-Score Model สาหรับบริษัทที่ไม่ได้ผลิตสินค้า (Non – Manufacturing
firm) โดยมีตัวแปรอิสระดังต่อไปนี้
1. อัตราส่วนความคล่องตัว มาจากการคานวณของ เงินทุนหมุนเวียน/สินทรัพย์รวม (Working Capital
to Total Assets) เป็นข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560
2. เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน มาจากการคานวณของ กาไรสะสม/สินทรัพย์รวม (Retained Earnings
to Total Assets) เป็นข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560
3. ความสามารถในการทากาไร มาจากการคานวณของ กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/ สินทรัพ ย์รวม
(Earnings before Interest and Taxes to Total Assets) เป็นข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560
4. สัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน มาจากการคานวณของ มูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ/มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินรวม (Market Capitalization to Equity to Book Value of Total Debts) เป็นข้อมูลรายไตรมาสตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในการศึกษาครั้งนี้ คือความเสี่ยง (โอกาสที่กิจการจะเกิดภาวะ
ล้มละลาย) คานวณจากแบบจาลองของ Altman Z-Score Model
สาหรับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรทุกตัวในข้อ 2.1 และ ตัวแปรตามใน
การศึกษาความสัมพันธ์ คือ ผลประกอบการ (กาไร/ขาดทุนสุทธิ) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเครื่องมืออัตราส่วนทางการเงิน มีกรอบแนวคิดที่มุ่นเน้นที่จะ
ทาการศึกษาระดั บ ความเสี่ ยง และศึ กษาแบบจ าลองทดสอบคะแนนของ Altman Z-Score Model (Non –
Manufacturing firm) สามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้

1.อัตราส่วนความคล่องตัว

ความเสี่ยง
(โอกาสจะล้มละลาย)

2.เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน
3.ความสามารถในการทากาไร
4.สัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน

ผลประกอบการ
(กาไร / ขาดทุนสุทธิ)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Panrod T. (2017) ได้ศึกษา การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภาวะล้มละลายโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของ
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ของบริษัทพัฒนา
อสัง หาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและความเสี่ยง (β) กลุ่ม
ตัวอย่างคือ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 55 แห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โดยใช้โมเดล Z-Score
ของ Altman เป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับความเสี่ยง (β)
ตามสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับ ความเสี่ยงในบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการล้มละลายต่ามาก และ ความ
สัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับความเสี่ยง (β) อยู่ในระดับปานกลาง เงินทุนหมุนเวียนของ บริษัทหาร
ด้วยสินทรัพย์รวม กาไรสะสมของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์รวม กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีหารด้วยสินทรัพย์รวม
และ ยอดขายของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์รวม มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (β) ในลักษะตรงกันข้าม ขณะที่
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มูลค่าตลาดของส่วนของเจ้าของและหุ้นบุริมสิทธิหารด้วยหนี้สิน มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (β) ในลักษณะ
เดียวกัน
อรวรรณ บุญบูชาไชย และ นันทชัย สาสดีอ่อง (2559) ได้ศึกษา วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อภาวะล้มเหลวทางการเงินโดยใช้ Z-Score Model เพื่อศึกษาความ
น่าจะเป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อภาวะล้มเหลวทางการเงิน
ผลการศึกษาพบว่า บริษัทเซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จากัด (มหาชน)(CPICO) และและบริษัท เคเทค
คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) (KTECH) มีอัตราส่วนทางการเงินต่าสุด ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งนี้มีความเป็นไปได้สูง
มากที่จะเกิดภาวะล้มละลาย จากการใช้ Z-Score Model ในปี พ.ศ. 2550 - 2554
ภรณ์ทิพย์ ชูรอด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินระหว่างปี
พ.ศ. 2551 – 2556 ใช้แบบจาลอง EM-Score ของ Altman (1995) และ พัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงินด้วยวิธีการวิเคราะห์จาแนกประเภท (MDA) และด้วยวิธีการถดถอยแบบโลจิ ท (Logit) เพื่อ
เปรียบเทียบหาแบบจาลองที่เหมาะสมกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า แบบจาลอง EM – Score มีความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวถูกต้องเฉลี่ย
ร้อยละ 96.10 แบบจาลองที่พัฒนาด้วยวิธีการวิเคราะห์จาแนกประเภท(MDA) และ แบบจาลองที่พัฒนาด้วย
วิธีการถดถอยแบบโลจิท มีความถูกต้องในการพยากรณ์ร้อยละ 96.33 และร้อยละ 97.27 แบบจาลอง EM –
Score มีความผิดพลาดในการจาแนกกิจการที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน (Type I error) ต่าสุด และแบบจาลองที่พัฒนา
ด้วยเทคนิควิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิท มีความผิดพลาดในการจาแนกกิจการที่ไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน (Type II
error) ต่าที่สุด
วิธีการศึกษา
1.ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งแบ่งเป็น
1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของลักษณะธุร กิจ
รับเหมาก่อสร้าง เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยการรวบรวมจากแหล่ง
ข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ วารสาร ตาราเรียน ข้อมูลออนไลน์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน
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1.2 ข้อมูลทางด้านการเงิน เป็นงบการเงินประจาปีช่วงปีพ.ศ. 2557 – 2560 ที่ยังมีการซื้อ – ขายหลัก
ทรัพย์ ทั้งหมดของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อกาหนดขนาดธุรกิจจากงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบ
การเงินประจาช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560 ในกลุ่มตัวอย่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส เก็บ
ข้อมูลจาก www.setsmart.com/ism/login.jsp ข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสโดยใช้วันทาการ
สุดท้ายของไตรมาสนั้น ๆ โดยนาข้อมูลมา จาก www.siamchart.com
1.3 ข้อมูลทางสถิติ สานักสถิติ ฝ่ายสถิติและการจัดการข้อมูล ธนาคารแห่ง ประเทศไทย เกี่ยวกับการ
ค้นหา สืบค้น เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญ ของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน โดยเก็บข้อมูลจาก ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่มีความถี่ของข้อมูลเป็นรายเดือน รวบรวมข้อมูลเฉลี่ยเป็นรายไตรมาส ช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2560
และปรับปรุงวิธีการคานวณล่าสุดในปี พ.ศ. 2558
2. วิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การคานวณหาค่าความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยสมาการแบบจาลองของ Altman Z –
Score Model (Non – Manufacturing firm) เป็นแบบจาลองเพื่อใช้วิเคราะห์ความอยู่รอดของธุรกิจ โอกาสที่
จะเกิดปัญหาทางการเงินและความเสี่ยงที่กิจการจะเกิดภาวะล้มละลาย ดังสมาการดังนี้
Z = 6.5X1 + 3.26 X2 + 6.72 + 1.05 X4
แทนค่า
Z คือ ระดับความเสี่ยง (โอกาสจะล้มละลาย)
X1 คือ อัตราส่วนความคล่องตัว คานวณจาก เงินทุนหมุนเวียน หาร สินทรัพย์รวม
X2 คือ เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน คานวณจาก กาไรสะสม หาร สินทรัพย์รวม
X3 คือ ความสามารถในการทากาไร คานวณจาก กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี หาร สินทรัพย์รวม
X4 คือ สัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน คานวณจาก มูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ หาร มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินรวม
ค่า Z มากกว่า หรือ เท่ากับ 2.9 หมายถึง บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน
ค่า Z ระหว่าง 1.23 – 2.9 หมายถึง บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินแต่ควรระมัดระวัง
ค่า Z น้อยกว่า 1.23 หมายถึง มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะล้มละลาย หรือ ต้องเพิ่มทุน
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2.2 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งอั ต ราส่ วนทางการเงิน กับ ผลประกอบการ โดยใช้ ก ารหาค่ า
สหสัมพันธ์คือ ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) (r) เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่าง
2 ตัวแปร
2.3 การเปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ช่วงปี 2557-2560 กับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของปี 2560 โดยนาค่าดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย กับ ผลประกอบการที่คานวณจากการถ่วงน้าหนักด้วยสินทรัพย์ ของแต่ละ
ไตรมาศ รวม 16 ไตรมาส ของทั้ง 5 บริษัท
ข้อมูลที่ได้จะนามาประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ สร้างเป็นกระดาษทาการ (Spread Sheet) เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์และคานวณอัตราส่วนต่าง ๆ โดย ความเสี่ยง ในแต่ละบริษัทจะนามาคานวณโดยวิธีการถ่วงน้าหนัก
ด้วยสินทรัพย์ เพื่อแสดงแทนค่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สรุปผลการวิจัย
1.ระดับความเสี่ยง(โอกาสจะล้มละลาย) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถแสดงออมาทางกราฟดังนี้

Z - Score Model
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงระดับความเสี่ยงของบริษัทกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จากกราฟเมื่อแปรผลโดยนาแบบจาลองคะแนนของ Altman Z-Score Model (Non – Manufacturing
firm) ที่คานวณได้มาเปรียบเทียบและให้ความหมายตามสมการแบบจาลองคะแนนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงให้เห็น ว่าระดับความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า 1.23 ซึ่งอยู่ในช่วง
บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินแต่ควรระมัดระวัง (Gray Zone) โดยจะมีช่วงตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ที่มี
ค่าเกณฑ์สูงกว่า 2.90 ซึ่งเป็นช่วงค่าเกณฑ์ที่สูงสุด อยู่ในช่วงบริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน (Safe zone) ซึ่งเป็น
ผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศ
ทั้ง การใช้จ่ายภาครัฐที่ เร่งเบิก จ่ายตลอดปี พร้อมกับการออกมาตรา ต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจ รวมถึงความเชื่อมั่นที่ทยอยฟื้นตัว จากรายงานดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในส่วนของดัชนีการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ ที่ประกอบด้วย ยอดจาหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด คอนกรีต
ผสมเสร็จ เสาเข็มคอนกรีต พื้ นสาเร็จรูปคอนกรีต อิฐบล็อก ท่อซีเมนต์ เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในช่วงไตรมาสดังกล่าว แต่จะมีช่วง
ไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของ พ.ศ. 2560 ที่ค่าความเสี่ยง (Z) ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 4 มีค่าเกณฑ์
ที่น้อยที่สุด คือ 1.49 แต่ยังไม่ถึงกับลงไปอยู่ในช่วงมีความเป็นไปได้สูง ที่บริษัทจะล้มละลาย หรือ ต้องเพิ่มทุน
(Distress zone)
2. ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ (กาไร/ขาดทุนสุทธิ) ใช้การ
วิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Correlation Coefficient) หาความสั ม พั น ธ์ ข อง
อัตราส่วนทางการเงินแต่ละตัวกับผลประกอบการปรากฏผลดังนี้
2.1 อัตราส่วนความคล่องตัวกับผลประกอบการ คานวณหาค่าสหสัมพันธ์ (r) ได้ 0.85 แสดงให้
เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ ในระดับความสัมพันธ์ที่สูง
2.2 เงิ น ทุ น สะสมจากแหล่ ง ภายในกั บ ผลประกอบการ (ก าไร/ขาดทุ น สุ ท ธิ ) ค านวณหาค่ า
สหสั ม พั น ธ์ (r) ได้ 0.20 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผลประกอบการ ในระดั บ
ความสัมพันธ์ที่ต่า
2.3 ความสามารถในการท าก าไรกั บ ผลประกอบการ (ก าไร/ขาดทุ น สุ ท ธิ ) ค านวณหาค่ า
สหสั ม พั น ธ์ (r) ได้ 0.82 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผลประกอบการ ในระดั บ
ความสัมพันธ์ที่สูง
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2.4 สั ด ส่ ว นโครงสร้ า งทางการเงิ น กั บ ผลประกอบการ (ก าไร/ขาดทุ น สุ ท ธิ ) ค านวณหาค่ า
สหสั ม พั น ธ์ (r) ได้ 0.89 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผลประกอบการ ในระดั บ
ความสัมพันธ์ที่สูง
3.ในส่วนการเปรียบเทียบผลประกอบการกับ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน สร้างกราฟเปรียบเทียบ ใช้การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

ผลประกอบการเปรี ยบเทียบกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ผลประกอบการกับ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ระดับความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ 0.44 แสดงให้เห็นว่ามี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการอย่างมีนัยสาคัญ
อภิปรายผลการวิจัย
1.ระดับความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 1.23 – 2.90 ซึ่งอยู่ในช่วงบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินแต่ควรระมัดระวัง (Gray zone) โดย
จะมีช่วงตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ที่มีค่าเกณฑ์สูงกว่า 2.90 ซึ่งเป็นช่วงค่ าเกณฑ์ที่สูงสุด อยู่ในช่วงบริษัทมี
ความมั่นคงทางการเงิน (Safe zone) ซึ่งเป็นผลมาจากการพื้นตัวของเศรษฐกิจ การใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งเบิก จ่าย
ตลอดปีพร้อมกับการออกมาตราต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมียอดจาหน่าย แต่จะมีไตร
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มาสที่ 4 ของ พ.ศ. 2560 มีค่าเกณฑ์ที่น้อยที่สุด คือ 1.49 แต่ยังไม่ถึงกับลงไปอยู่ในช่วงมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัท
จะล้มละลาย หรือ ต้องเพิ่มทุน (Distress zone) ซึ่งเป็นผลจากแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลง การ
ลงทุนภาครัฐที่หดตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Panrod T. (2017) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากภาวะล้มละลายโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้แบบจาลองของ Altman Z – Score เป็นเครื่องมือในการวิจัย
2. ในส่วนของระดับความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับผลประกอบการ มีดังนี้
2.1 อัตราส่วนความคล่องตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ อัตราส่วนความ
คล่องตัวนี้ เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่อง โดยการคานวณได้จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็น
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนระยะสั้น
2.2 เงินทุนสะสมจากแหล่งภายในมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ อัตราส่วน
เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน ไม่สามารถแสดงถึงอายุในการดาเนินงานของกิจการที่แตกต่างกัน
2.3 ความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ อัตราส่วน
ความสามารถในการทากาไรนี้ ใช้วัดประสิทธิภาพที่แท้จริงในการที่ผู้บริหารนาสินทรัพย์ของกิจการไปบริหารเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้
2.4 สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการ อัตราส่วน
สัดส่วนโครงสร้างทางการเงินนี้ เป็นตัวชี้วัดความอ่อนแอทางการเงินในการก่อหนี้ โดยรวมทั้งหนี้สินระยะสั้น และ
หนี้สินระยะยาว เป็นภาระหนี้ที่ทางกิจการต้องใช้คืนตามกาหนดเวลา โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของหุ้นสามัญและ
มูลค่าของหุ้นบุริมสิทธิ
จากผลงานวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น 3 อั ต ราส่ ว น ที่ มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผล
ประกอบการมากที่ สุ ด คื อ อั ต ราส่ ว นสั ด ส่ ว นโครงสร้ า งทางการเงิ น อั ต ราส่ ว นความคล่ อ งตั ว อั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการทากาไร ตามลาดับ อัตราส่วนทั้ง 3 นี้สะท้อนถึง ผลประกอบการมากที่สุด อัตราส่วนที่มี
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน โดยทั้ง 4 อัตราส่วนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
กั บ ผลประกอบการที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.01 ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ นั้ น เป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านของงานวิ จั ย ในครั้ง นี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกิตติ์ ภักดีศรีศักดา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเครื่องมือ
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษา
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ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับค่าความเสี่ยง (β) ศึกษาพบว่า อัตราส่วนทางการเงิน 5 อัตราส่วน
ประกอบด้วย อัตราส่วนความคล่องตัว เงินทุนสะสมจากแหล่งภายใน ความสามารถในการทากาไร สัดส่วนแห่ง
ภาระผูกพันทางการเงิน และ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของธุรกิจ กับค่าความเสี่ยง (β) มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งค่าความเสี่ยงดังกล่าว ก็สะท้อนถึงผลประกอบการนั่นเอง
3. การเปรียบเทียบผลประกอบการกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน จากงานวิจัยนี้
ระดับความสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในเกณฑ์ 0.44 แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ ผลประกอบการอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ แต่ ยั ง ไม่ ถึ ง 0.50 เนื่ อ งมาจา กดั ช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชนมี
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ ปริมาณจาหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศ
มู ล ค่ า การ น าสิ น ค้ า ทุ น ณ ราคาคงที่ ยอดจดทะเบี ย นยานยนต์ ใ หม่เ พื่อ การลงทุ น และ มู ล ค่ า การจ าหน่าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ความสัมพันธ์ของผลประกอบการกับดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน มีความ สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันน้อยลง เนื่องจากปัจจัยเชิง สถาบัน (Institutional
Factors) เช่น ความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐ เช่น ความชัดเจนของ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งผ่านร่างเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 จึงมีความ
เป็นไปได้ที่ในช่วงปีไตรมาสที่ 2 ของพ.ศ. 2561 ความสัมพันธ์ของผลประกอบเปรียบเทียบกับดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนจะมี แ นวโน้ ม สั ม พั น ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มากขึ้ น ซึ่ ง จากผลงานวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า ผล
ประกอบการธุรกิจรั บ เหมาก่อ สร้ างที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรัพย์ แ ห่ง ประเทศไทยเป็น ตัว ชี้วั ด หลัก ภาวะ
เศรษฐกิจ
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิ จั ย การเลื อ กใช้ ส มการแบบจ าลองทดสอบคะแนนเพื่ อ ประเมิ น บริ ษั ท ควรเลื อ กใช้
แบบจาลองให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่ทาการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง
2. ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับอัตราส่วนทางการเงินที่มีระดับความสัมพันธ์กันสูงเพราะสะท้อน
ถึงผลประกอบการ และควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนในภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ
3. ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมอัตราส่วนทางการเงินอื่น และ
อาจจะพัฒนาเป็นแบบจาลองระยะยาว
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การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness:
กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
Marketing Communication Via Facebook Fanpage of Brand “Jetts Fitness”:
A Case Study of Facebook Fanpage JettsThailand
ณพัทธ์ รัศมิมัต1 และ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
ของแบรนด์ Jetts Fitness โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างๆ วิธีการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาด การสัมภาษณ์
เชิง ลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 3 ท่าน พบว่า 1) เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดจานวน 4 เครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน และการส่งเสริมการ
ขาย 2) วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีรูปแบบการสื่อสารออนไลน์โดยให้
ความสาคัญกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม ส่วนความถี่ในการโพสต์รวมถึงการไลฟ์สดอยู่ใน
ระหว่างวันละ 2-5 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่ าวสารผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ JettsThailand เน้นกลุ่มคนที่ชอบออกกาลังกายทุกเพศทุกวัย ส่วนแผนการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารใดๆ 3) วิธีการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาด เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการใช้แท๊กไลน์ประกอบการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร การทาอาร์ตเวิร์ค โลโก้ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ใช้ภาษาที่สุภาพ เน้นบุคลิกที่เป็นผู้ชาย และมีความเป็น
กันเอง ส่วนกระแสตอบรับจากแฟนเพจ มีการอินบอกซ์ข้อความมาสอบถามข้อมูลกับทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการ
แชร์โพสต์ หรือการคอมเม้นท์
คาสาคัญ : การสื่อสารการตลาด การสื่อสารออนไลน์ แบรนด์ Jetts Fitness เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
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Abstract
The objective of this qualitative study was to study marketing communication through
Facebook Fanpage JettsThailand of the brand “Jetts Fitness,” using various marketing
communication tools, how to use Facebook Fanpage to communicate the target groups and how
to use Facebook Fanpage to present the marketing communication information. In- depth
interviewing technique with 3 key informants was employed. The results of studying indicated
that 1) Facebook Fanpage JettsThailand used the 4 main marketing communication tools, such
as advertising, public relations, personal selling and sales promotion. 2) How to communicate to
the target group of Facebook Fanpage JettsThailand, there was the online communication model
that focused on the content of event activities with participation of customers. Also, frequency
of postings, including live, were between 2-5 times a day, depending on those situations. Target
group that want to be awareness of information via Facebook Fanpage JettsThailand, they focused
on groups of people who like to be exercised. Moreover, communication change plan to the
target group of Facebook Fanpage JettsThailand, it might not change any communication for how
to present marketing communication. 3) how to present marketing communication information
Facebook Fanpage JettsThailand, have to use the tagline to present information, artwork, logo,
content, picture, video, made using polite language, emphasizing male characteristics, and
friendly. As for the feedback from the Fanpage, inbox messages to inquire about Facebook
Fanpage, post sharing or comments were employed.
Keywords: Marketing Communication, Online Communication, Brand “Jetts Fitness”, Facebook
Fanpage JettsThailand

บทนา
เทรนด์การรักษาสุขภาพและการออกกาลังกาย กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพสัง คม
ที่มีความเป็นเมืองมากขึ้นในปัจจุบัน หนึ่งในรูปแบบของการออกกาลังกายที่กาลังได้รับความนิยมคือการออกกาลัง
กายใน “ฟิตเนส” เป็นการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบการออก
กาลังกายกลางแจ้งเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีพื้นที่ในการออกกาลังกายค่อนข้างจากัด (scbeic, 2558:
ออนไลน์) นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบที่ตามมาในเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการออกกาลัง
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กายในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเกินไป ซึ่งในประเทศไทยมีธุรกิจฟิตเนสที่เปิดให้บริการอยู่เป็นจานวนมาก รวมถึง
เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของประชาชน ส่งผลให้คนไทยนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นหลักในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ทาให้นอกจากธุรกิจฟิตเนสมีการแข่งขันกันในเรื่องของการให้บริการแล้ว แต่
ละแบรนด์ยังมีการแข่งขันกันทาการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย โดยมีการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ รวมไปถึงการเลือกภาพโปรไฟล์ (Profile Picture) ที่มีความโดดเด่นสะดุดตาก็เป็นสิ่งที่
สาคัญ เพราะจะทาให้เพิ่มการจดจาแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น (thumdsup.in.th, 2013: ออนไลน์)
แบรนด์ Jetts Fitness เป็นธุรกิจฟิตเนสที่มีความโดดเด่นและกาลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดย Brendon และ Cristy Levenson เป็นผู้บุกเบิกฟิตเนสในรูปแบบที่เปิดให้บริการออก
กาลังกายตลอด 24 ชั่วโมงที่มีต้นกาเนิดมาจากประเทศออสเตรเลีย โดยสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Sunshine Coast
เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ฟิตเนสที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด (จิรศักดิ์ ชาพรมมา, 2560: 22) ปัจจุบัน Jetts Fitness
มีสาขาอยู่มากกว่า 270 สาขาทั่วโลก ทั้งในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และ ประเทศ
ไทย (Ratirita, 2018: ออนไลน์) โดยเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยเมื่อปี 2558 มีสานักงานใหญ่ชื่อว่า “บริษัท
ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด ” ตั้งอยู่ที่อาคารปาร์ค อเวนิว ออฟฟิศ พลาซ่า ชั้น 4 ซอย
สุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เป็นฟิตเนสที่เปิดให้บริการออกกาลัง
กายตลอด 24 ชั่วโมงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวัน และให้อิสระแก่สมาชิกในการเลือกใช้บริการ (Siam2nite,
2560 : ออนไลน์) เน้นความสะดวกสบายและราคาไม่แพง มีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่มีความทันสมัย บริการเทรนเนอร์
ส่วนตัว คลาสออกกาลังกายหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมภายในคลับและภายนอกคลับอีก
ด้วย Jetts Fitness ของแต่ละสาขามีพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่ง ปัจจุบัน Jetts Fitness มีอยู่ 10 สาขาในประเทศไทย
ประกอบด้วย 1) สาขาเดอะซีน (ทาวน์อินทาวน์) 2) สาขาสเตเดียม วัน (จุฬา) BTS สนามกีฬา 3) สาขาเดอะสตรีท
(รัชดา) MRT ศูนย์วัฒนธรรม 4) สาขาเดอะฟิล (อ่อนนุช) BTS อ่อนนุช 5) สาขาสีลม คอนเนค (ช่องนนทรี) BTS
ช่องนนทรี 6) สาขาสวนเพลิน มาร์เก็ต (พระราม 4) 7) สาขานวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว (เกษตร-นวมินทร์) 8) สาขา FYI
Center (คลองเตย) MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริติ์ 9) สาขา Sena Fest (เจริญนคร) BTS กรุงธนบุรี และ 10)
สาขา Home Pro (ราชพฤกษ์) “โดยพื้นที่ของแต่ละสาขาจะอยู่ในระหว่าง 400-1,000 ตารางเมตร” (ผู้จัดการ
ทั่วไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561) มีที่จอดรถ บริการตู้กดน้า ล๊อค
เกอร์ ห้องอาบน้าให้บริการ ในส่วนของอัตราค่าบริการ “มันทาให้ลูกค้าไม่คิดยาก 1,500 บาท โปรโมทออกไปทาง
เฟซบุ๊ก ไม่มีคอนแทคสัญญา มันก็จะเป็นตัวดึงดูดลูกค้าเข้ามา เพราะอยากรู้ว่า มันไม่มีคอนแทคสัญญาอ่ะ มันเป็น
ยังไง ไม่มีสัญญาผูกมัดมันเป็นยังไง ราคาแค่ 1,500 บาท ลูกค้าเล่นได้ทุกอย่างเลย คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะ
จ่ายแค่นี้เองต่อเดือน ได้เล่นทุกอย่างเลยนะครับ และเล่นได้ทุกสาขา ลูกค้าสามารถไปเล่นได้ทุกที่เลย” (ผู้จัดการ
ทั่วไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561) โดยภายในปีนี้ Jetts Fitness
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วางแผนที่จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 3 สาขา คือ สาขา Gateway (บางซื่อ) MRT เตาปูน , สาขา Parc 39 (พร้อม
พงษ์) BTS พร้อมพงษ์ และสาขา SP Tower (อารีย์) BTS อารีย์ (Facebook Fanpage JettsThailand, 2018:
ออนไลน์) ทั้งนี้ แบรนด์ Jetts Fitness อยู่ในระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจสู่หัวเมืองใหญ่ใน
ต่างจังหวัด “โดยจะไปในโซนพัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และโคราช” (ผู้จัดการประจาประเทศไทย Jetts Fitness 24
ชั่วโมง, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2561)
แบรนด์ Jetts Fitness มีเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อว่า “JettsThailand” ซึ่งแบรนด์นี้คนจะให้ความสาคัญ กับ
เฟซบุ๊กแฟนเพจมากที่สุด “ถ้าหลักๆจะเป็นเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กคือคนเข้าถึงง่ายสุด เวลาลูกค้ามาสมัครเราก็จะแจ้ง
ลูกค้าทุกคนให้กดไลก์ (Like) แฟนเพจเพื่อติดตามข่าวสาร เพราะว่าหนึ่งเพจจะกระจายข่าวสารของทุกคลับ ”
(ผู้ จั ด การทั่ ว ไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรี ท รั ช ดา, สั ม ภาษณ์ , 11 ตุ ล าคม 2561) ส่ ว นการสื่ อ สาร
การตลาดของเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย โดยการใช้สื่อ
เฟซบุ๊กในการทาการสื่อสารการตลาดถือว่ามีความสะดวกมากที่สุด “จะโพสต์วันละกี่รอบก็ได้ จะไลฟ์สดก็ได้ จะลง
วิดีโอ จะลงรูป ลงคอนเทนต์ (Content) ได้หมด” (แอดมินเพจ JettsThailand, สัมภาษณ์ , 11 ตุลาคม 2561)
สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้รับรู้ จากการสื่อสารการตลาดของเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เน้นกลุ่มผู้ที่
ชอบออกกาลังกายเป็นหลัก ไม่มีการเจาะกลุ่มว่าต้องเป็นเพศใดหรือวัยใด “ก็คงเป็นคนที่อยากออกกาลังกาย ไม่ได้
คาดหวังว่าต้องเป็นช่วงวัยไหน” (แอดมินเพจ JettsThailand, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2561)
ผู้ ศึ ก ษาจึ ง สนใจในการศึ ก ษาการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness :
กรณี ศึ ก ษา เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ JettsThailand เพื่ อ ทราบถึ ง การท าการสื่ อ สารการตลาด ว่ า เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
JettsThailand มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดใดบ้าง มีวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายอย่างไร และมี
วิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดอย่างไรให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย โดยนาเสนอเป็นแนวทางใน
การเชิญชวนให้ประชาชนมีความสนใจที่อยากจะเป็นลูกค้าของแบรนด์ Jetts Fitness ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ของแบรนด์ Jetts Fitness
2. เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ของแบรนด์ Jetts
Fitness
3. เพื่อศึกษาวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
ของแบรนด์ Jetts Fitness
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
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1. ทราบถึงการทาการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand โดยการใช้เครื่องมือ การ
สื่อสารการตลาดที่หลากหลาย
2. ทราบถึงวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารการตลาด
3. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดผ่าน
ซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand

เฟ

4. เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการแบรนด์ Jetts Fitness ประจาประเทศไทย นักวางแผนการสื่อสารการตลาด
หรือแอดมินเพจ JettsThailand ในการนาผลการศึกษานี้ไปพัฒนาแบรนด์ให้มีการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น งานวิจั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) โดยใช้วิธีวิทยาของทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เป็นการเก็บข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ หา
ความเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎี โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
นอกจากนี้ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลประกอบอีกด้วย

การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ศึกษากาหนดผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 3 คน ได้แก่ 1) ผู้จัดการประจาประเทศ
ไทย Jetts Fitness 24 ชั่วโมงซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับแบรนด์ 2) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของแบ
รนด์ Jetts Fitness เป็ น ผู้ ดู แ ลภาพรวมด้ า นการตลาดของแบรนด์ รวมถึ ง เป็ น แอดมิ น เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
JettsThailand ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการโพสต์เนื้อหาด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ 3)
ผู้จัดการทั่วไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา เป็นตัวแทนของสาขาที่เปิดให้บริการที่ผู้ศึกษาได้คัดเลือก
มาให้ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลื อ กตั ว อย่ า งแบบอาศั ย การแนะน า (Snowball
Sampling) เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะดวก โดยมีกระบวนการศึ กษา รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อสรุปออกมาเป็นกระบวนการในการทาการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งผู้ศึกษาใช้ระยะเวลา
2 เดือน ตั้งแต่กันยายน 2561 – พฤศจิกายน 2561
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคาถาม (Interview Guideline) ผู้ศึกษามี
การทดสอบแนวคาถามเพื่อให้เกิดความถูกต้องของเนื้อหาคาถาม และตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแนว
คาถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล (1) การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาใช้แนวคาถามเป็น
คาถามปลายเปิด โดยเตรียมประเด็นคาถามที่ต้องการคาตอบไว้จานวน 1 ชุด ผู้ศึกษาได้คัดเลือกคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาได้ส่งแนวคาถามสัมภาษณ์ให้กับ
ผู้ให้ข้อมูลหลักล่วงหน้า 3-4 วันทางอีเมล (E-mail) เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีเวลาในการเตรียมคาตอบก่อนถึง วัน
สัมภาษณ์จริง ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคาถามสัมภาษณ์ในวันเวลาและสถานที่ตามที่ผู้ให้ข้อมูลหลักสะดวก ผู้ศึกษาได้มี
การจดประเด็นสาคัญลงในสมุดจดบันทึก ได้มีการบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึ กเสียง ระหว่างทาการสัมภาษณ์ ผู้
ศึกษาได้ใช้การสังเกตบุคลิกภาพ สังเกตการใช้น้าเสียง ใช้การตะล่อมถาม มีการวางตัวอย่างเป็นกันเองกับ ผู้ ให้
ข้อมูลหลักเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการพูดคุย โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลครั้งแรกถึง 1 ชั่วโมง ผู้ศึกษาได้รับข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์มากมาย สามารถนาไปปรับแนวคาถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
น้อยลง ประมาณ 30-45 นาที จากนั้นได้รับคาแนะนาในการนัดสัมภาษณ์ต่อกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนอื่นๆ ส่วนวัน
เวลา และสถานที่ ในการนัดสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นสาคัญ และ (2) การเก็บข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ต่างๆ เช่น เอกสาร หนังสือ บทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาทาการถอดเทปคาสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 ท่านอย่างละเอียด
จากนั้นนาคาสัม ภาษณ์มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีความคล้ายคลีง กัน โดยดูกรอบแนวทางการจัด
หมวดหมู่จากการทบทวนวรรณกรรม และเขียนนาเสนอผลการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness กรณีศึกษา : เฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand” ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นส่วนหนึ่งใน
การสรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด
Duncan (2005, อ้างถึงในดารา ทีประปาล, 2553 : 4 อ้างถึงในฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกุล, 2558 หน้า 19)
ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการนาเสนอข่าวสารต่างๆที่นักการสื่อสาร
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การตลาดได้วางแผนจัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ และการ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการที่จะ
พัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดที่ต้องการ ด้วยการใช้รูปแบบการจูงใจในลักษณะหลายลักษณะกับกลุ่มลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้า ตลอดจนนาไปสู่ความรู้จักคุ้นเคย จนเกิด
เป็นความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้น
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์
Deuze (2003) กล่าวว่า การใช้สื่อออนไลน์ ต้องเลือกตัดสินใจการใช้สื่อที่แตกต่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่
จะนาเสนอและมีความเป็นมัลติมีเดีย ต้องคานึงถึงช่องทางของเครื่องมือที่จะทาให้มีการโต้ตอบกับผู้รับสารและมี
เครื่องมือให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับข่าวสารในรูปแบบที่ต้องการได้ ซึ่งพจน์ ใจชาญสุขกิจ (2558 อ้างถึงในรุ่งนภา
วิภาสชัยกุล, 2560 หน้า 15-16) ได้อธิบายถึงแนวทางในการสื่อสารผ่านเครือข่ายดิจิทัล เพื่อให้แบรนด์สินค้าหรือ
บริการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายไว้ 10 ประการ 1. การติดตาม เป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของแบ
รนด์คู่แข่ง สถานการณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาเนื้อหาเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนา 2. การ
เจาะจงชี้เฉพาะ เป็นการสร้างความชัดเจน โดยเนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับแบรนด์ 3. คุณภาพสาคัญกว่าปริมาณ ไม่
ต้องให้ความสาคัญกับจานวนผู้กดไลก์ แต่ควรคานึงถึง จานวนผู้มีส่วนร่วมกับแบรนด์เป็นหลัก 4. ใช้ช่วงเวลาที่
เหมาะสม ต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่ อการวางแผนเนื้อหาการสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วง
นั้น 5. การบูรณาการ เชื่อมโยง ผสมผสาน สื่อสารเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดการแชร์ 6. ผู้นาความคิด สร้างความ
สนใจ ยอมรับ สร้างการสื่อสารที่ให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย 7. สร้างคุณค่า นักสื่อสารต้องเน้นเนื้ อหาที่มีประโยชน์ มี
คุณค่า และต้องสื่อสารอย่างชัดเจน 8. การรับรู้ แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว โดยการแสดงความรับผิดชอบ 9.
เนื้อหาหรือรูปภาพ ทาให้ผู้ติดตามเกิดการรับรู้และพูดถึงแบรนด์ในทางที่ดี และ 10. สื่อสารสองทาง นักสื่อสารต้อง
ให้ความสาคัญในการแลกเปลี่ยนความคิด พูดคุย และตอบคาถามในสิ่งที่ผู้ติดตามไม่เข้าใจหรือสงสัย นอกจากนี้
Lasswell (1948 อ้ า งถึ ง ในก าจร หลุ ย ยะพงษ์ , 2539 อ้ า งถึ ง ในณฐพล ธรรมสมบั ติ , 2557 หน้ า 14) อธิ บ าย
เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีคนรู้จักมากที่สุด โดยกล่าวว่า วิธีที่สามารถอธิบายการกระทาการสื่อสาร คือ การตอบ
คาถามต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการ 1. ใคร (Who) ใครที่เป็นผู้ส่งสาร หรือทาการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 2.
กล่าวอะไร (Says What) เนื้อหาของข่าวสารที่ ถูก ส่ง ออกไปยัง กลุ่ม เป้ า หมาย 3. ผ่านช่องทางใด (In Which
Channel) ผู้ส่งสารเลือกใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ในการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสะดวก 4. ถึงใคร (to Whom) ผู้ส่งสารทาการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นใครบ้าง
และ 5. เกิ ด ผลอะไร (with What Effect) เมื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะมี ผ ลกระทบที่ ต ามมาจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ทาการส่งสารออกไป
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3. แนวคิดเกี่ยวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ
บทความจาก Social Media Explorer (2014) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ 5 อย่าง ที่จะทาให้การทาธุรกิจ
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจประสบความสาเร็จ คือ 1) คอนเทนต์คุณภาพสูง ต้องนาเสนอคอนเทนต์ที่ทาให้เป็นแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ และเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2) ทาแฟนเพจให้มีชีวิตชีวาเพื่อสร้างลูก ค้า ที่มี
ความภักดี ต้องเปลี่ยนคนกดไลก์ให้กลายเป็นลูกค้า แต่สิ่งสาคัญคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อหวังผลใน
ระยะยาว และเปลี่ยนลูกค้ าธรรมดาให้กลายเป็นลูกค้าที่มีความภักดีสูง 3) แบรนด์ควรใช้ประโยชน์จากการซื้อ
โฆษณาบนเฟซบุ๊ก นอกจากจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแล้ว ยังสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย 4) ทากิจกรรม
แจกของสมนาคุณ เป็นการดึงความสนใจจากกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้า หรือให้ลูกค้าทดลองใช้ผลิต ภัณฑ์
อาจนามาซึ่งความน่าเชื่อถือของ แบรนด์ได้ การจัดกิจกรรมไม่เพียงแต่เพิ่มความผูกพันให้กับเพจเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้ารู้จักสินค้ามากขึ้นอีกด้วย และ 5) ทาขั้นตอนการซื้อให้ง่ายขึ้น ซึ่งการออกแบบวิธีการ
สั่งซื้อรวมถึงการชาระเงินให้ไม่ยุ่งยากและมีความซับซ้อน เป็นสิ่งสาคัญที่มองข้ามไม่ได้
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness กรณีศึกษา : เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ JettsThailand” โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการประจาประเทศไทย Jetts Fitness 24 ชั่วโมง แอดมิน
เพจ JettsThailand และผู้จัดการทั่วไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา ผลการศึกษาสามารถแบ่งได้
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดทั้งหมด 4 เครื่องมือ ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) และการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
1. การโฆษณา
การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการยิงแอดเฟซบุ๊ก ทาพรีเซล การโพสต์รูปภาพพร้อม
ข้อความว่าจะเปิดสาขาใหม่ มีการโฆษณาจัดบูธตามสถานที่ต่างๆซึ่งลูกค้าสามารถติดตามผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจได้
และมีโฆษณาเกี่ยวกับการเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับกิจกรรมของแบรนด์ต่างๆ เช่น จีช๊อก ธนาคารกรุงเทพฯ ฯลฯ
2. การประชาสัมพันธ์
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การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการประชาสัมพันธ์โดยให้ความสาคัญกับเนื้อหา
การจัดกิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมภายในคลับและกิจกรรมภายนอกคลับ เป็นการโปรโมทว่า กิจกรรมจะจัดขึ้น
เมื่ อ ไหร่ เวลาใด และมี กิ จ กรรมร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา และกิ จ กรรมร่ ว มกั บ แบรนด์ อื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์ โดยการให้ลูกค้าร่วมสนุก โพสต์ ไลก์ แชร์ หรือติดแฮชแท๊ก แล้วได้รับของรางวัล
เป็นของพรีเมี่ยมจากแบรนด์ Jetts Fitness
3. การขายโดยพนักงาน
การขายโดยพนักงานผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการใช้เทรนเนอร์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“สื่อบุคคล” เป็นจุดเด่นในการขาย ซึ่งมีเนื้อหาเป็นคลิปวิดีโอสอนออกกาลังกายและให้ความรู้กับลูกค้า รวมถึงการ
ออกบูธพรีเซล โดยเซลหรือเทรนเนอร์สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ ณ จุดขาย
4. การส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ซึ่งเป็นตัวชี้นาที่
จะทาให้ลูกค้าเดินทางมาสมัครสมาชิกที่ Jetts Fitness ด้วยตนเอง
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ไ ปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความสาคัญกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม โดยต้องสร้างประสบการณ์
กับลูกค้าให้มากที่สุด เนื่องจากแบรนด์ Jetts Fitness พึ่งเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยได้ไม่นาน สาหรับ
วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย จะทาการโพสต์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากมีการจัดกิจกรรมพิเศษจะทาการไลฟ์
สด และหากเป็นกิจกรรมงานใหญ่ จะโพสต์ 4-5 ครั้ง กลุ่มเป้ าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองที่ต้องการให้
ตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand กลุ่มเป้าหมายหลักคือคนที่ชอบออกกาลังกายทุก
เพศทุกวัย กลุ่มเป้าหมายรองคือคนที่อยากให้ออกกาลังกายหรือคนที่ทางานไม่เป็นเวลา ส่วนแผนการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในอนาคต เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารใดๆ
เนื่องจากสิ่งที่แอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand กาลังปฏิบัติอยู่ถือว่ามาถูกทางแล้ว
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
JettsThailand
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อใช้
เป็นประโยชน์กับสื่ออื่นๆ มีการใช้แท๊กไลน์ประกอบการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตา
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แกรม เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการซื้อสื่อ โฆษณา มีโพสต์ธรรมดาที่เป็นออแกนิคโพสต์ บูสท์โพสต์
สาหรับวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการผลิต
เนื้อหาในการโพสต์ เช่น การทาอาร์ตเวิร์ค โลโก้ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ภาษาที่เป็นทางการ ใช้ประโยคที่สุภาพ
และเป็นกันเอง ส่วนการโพสต์เพื่อให้เกิดกระแสตอบรับจากแฟนเพจ แฟนเพจมีการอินบอกซ์ข้อความมาสอบถาม
ข้อมูลกับทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการแชร์โพสต์ หรือการคอมเม้นท์ สาหรับการปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ทางเพจต้องการปรับปรุง วิ ดีโอโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนุกสนาน
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts Fitness กรณีศึกษา : เฟซบุ๊ก
แฟนเพจ JettsThailand” โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการประจาประเทศไทย Jetts Fitness 24 ชั่วโมง แอดมิน
เพจ JettsThailand และผู้จัดการทั่วไปของ Jetts Fitness สาขาเดอะสตรีท รัชดา สามารถอภิปรายผลการศึกษา
ดังนี้
ส่วนที่ 1 การสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จานวน 4 เครื่องมือ ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การขาย
โดยพนักงาน (Personal Selling) และการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ซึ่งไม่สอดคล้องกับคากล่าวของ
Duncan (2005) ที่ว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการนาเสนอข่าวสารต่างๆ ที่นักการ
สื่อสารการตลาดได้วางแผนจัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ
และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย
สามารถสรุปได้ว่า แอดมินเพจ JettsThailand มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้ง 4 เครื่องมือ เป็น
กลยุทธ์หลักในการทาการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ได้อย่างน่าสนใจ สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ แบรนด์ Jetts Fitness ยังมีสมาชิกที่มาใช้บริการออกกาลังกาย
หรือมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม คลาสต่างๆกันค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการสื่อสารการตลาดที่ดี มีเนื้อหาที่
ครบถ้วน สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ รูปภาพที่ สวยงาม หรือวิดีโอที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร สามารถดึงดูดลูกค้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของเสรี วงษ์มณฑา (2540) ที่
กล่าวไว้ว่า การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดที่ต้องการ ด้วยการใช้
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รูปแบบการจูงใจในลักษณะหลายลักษณะกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค
หันมาสนใจสินค้า ตลอดจนนาไปสู่ความรู้จักคุ้นเคย จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้น
ส่วนที่ 2 วิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความสาคัญ กับ
เนื้อหาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม โดยต้องสร้างประสบการณ์กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด เนื่องจากแบ
รนด์ Jetts Fitness พึ่งเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยได้ไม่นาน ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ Deuze (2003)
ที่ได้กล่าวว่า การใช้สื่อออนไลน์ ต้องเลือกตัดสินใจการใช้สื่อ ที่แตกต่างให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะนาเสนอและมี
ความเป็นมัลติมีเดีย ต้องคานึงถึงช่องทางของเครื่องมือที่จะทาให้มีการโต้ตอบกับผู้รับสารและมีเครื่องมือให้ผู้รับ
สารสามารถเลือกรับข่าวสารในรู ปแบบที่ต้องการได้ สาหรับวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เฟซบุ๊กแฟนเพจ
JettsThailand มีการโพสต์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากมีการจัดกิจกรรมพิเศษจะทาการไลฟ์สด และหากเป็น
กิจกรรมงานใหญ่ จะโพสต์จานวน 4-5 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของพจน์ ใจชาญสุขกิจ (2558) ที่กล่าวถึง
แนวทางในการสื่อสารผ่านเครือข่ายดิจิทัลเพื่อให้แบรนด์สินค้าหรือบริการประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย โดย
ยกประเด็นที่เกี่ยวข้องออกมาทั้งหมด 5 ประการ คือ 1) คุณภาพสาคัญกว่าปริมาณ โดยไม่ต้องให้ความสาคัญกับ
จานวนผู้กดไลก์ แต่ควรคานึงถึงจานวนผู้มีส่วนร่วมกับแบรนด์เป็นหลัก 2) การใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยต้อง
อาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อการวางแผนเนื้อหาการสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้น 3) การบูร
ณาการ โดยการเชื่อมโยง ผสมผสาน สื่อสารเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดการแชร์ 4) สร้างคุณค่า ซึ่งนักสื่อสารต้อง
เน้นเนื้อหาที่มีประโยชน์ มีคุณค่า และต้องสื่อสารอย่างชัดเจน และ 5) เนื้อหาหรือรูปภาพ ทาให้ผู้ติดตามเกิดการ
รับรู้และพูดถึงแบรนด์ในทางที่ดี กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองที่ต้องการให้ตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand กลุ่มเป้าหมายหลักคือคนที่ชอบออกกาลังกายทุกเพศทุกวัย กลุ่มเป้าหมาย
รองคือคนที่อยากให้ออกกาลังกายหรือคนที่ทางานไม่เป็นเวลา ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ Lasswell (1948) ที่
อธิบายว่า วิธีที่สามารถอธิบายการกระทาการสื่อสาร คือ การตอบคาถามต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการ คือ ใคร
กล่าวอะไร ผ่านช่องทางใด ถึงใคร และเกิดผลอะไร
สามารถสรุปได้ว่า แอดมินเพจมีการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในการสื่อสารไปยังกลุ่มหมายได้อย่างถูกต้อง เนื่อง
จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เป็นเพจเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ซึ่งต้องมีความเหมาะสมทางด้านเนื้อหา
การโพสต์ และระยะเวลาในการโพสต์ที่ค่อนข้างเหมาะสม โดยการวิเคราะห์ว่าคนส่วนใหญ่จะนิยมใช้สื่อในเวลา
ใดบ้าง นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
ส่วนที่ 3 วิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
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เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อใช้เป็นประโยชน์กับสื่ออื่นๆ มีการใช้แท๊กไลน์
ประกอบการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี
การซื้อสื่อโฆษณา มีโพสต์ธรรมดาที่เป็นออแกนิคโพสต์ บูสท์โพสต์ สาหรั บวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการ
สื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการผลิตเนื้อหาในการโพสต์ เช่น การทาอาร์ตเวิร์ค โลโก้
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ส่วนการใช้ภาษาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ใช้ประโยคที่
สุภาพและเป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับบทความจาก Social Media Explorer (2014) ที่อธิบายถึงองค์ประกอบ 5
อย่างที่สามารถทาให้ธุรกิจบนเฟซบุ๊กแฟนเพจประสบความสาเร็จได้ ประกอบด้วย 1) คอนเทนต์คุณภาพสูง 2) ทา
แฟนเพจให้มีชีวิตชีวาเพื่อสร้างลูกค้าที่มีความภักดี 3) แบรนด์ควรใช้ประโยชน์จากการซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 4) ทา
กิจกรรมแจกของสมนาคุณ และ 5) ทาขั้นตอนการซื้อให้ง่ายขึ้น ส่วนการโพสต์เพื่อให้เกิดกระแสตอบรับจากแฟน
เพจ แฟนเพจมีการอินบอกซ์ข้อความมาสอบถามข้อมูลกับทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการแชร์โพสต์ หรือการคอมเม้นท์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ที่อธิบายถึงความสาคัญของเฟซบุ๊กกับการสื่อสารการตลาด
โดยเป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ เฟซบุ๊กเปรียบเสมือนช่องทางหนึ่งในการสื่อสารการตลาด มีการแชร์ข้อมูล
ข่าวสารจากผู้บริโภคสู่เพื่อนได้ หรือการแนะนาชักชวนผู้บริโภคและสามารถชักชวน เพื่อนๆของตนเข้ามาร่ว มเป็น
แฟนเพจที่เราให้ความสนใจ ส่วนการปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจ JettsThailand ต้องการปรับปรุงวิดีโอโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนุกสนาน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kittin (2011) ที่อธิบายว่า เป็นการสร้างโอกาสในการมีกลุ่มผู้ใช้งานหน้าใหม่เข้ามา
ช่วยแชร์หรือแบ่งปันหน้านี้ของผู้ใช้เดิม
สามารถสรุปได้ว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสารการตลาดให้
เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้ าวหน้ามากขึ้น ซึ่งเหมาะกับคนรุ่นปัจจุบันที่ใช้
เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการดารงชีวิต หากมีไอเดียมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทาให้เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้นเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากการศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ของแบรนด์ Jetts Fitness
พบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจมีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม และเลือกสื่อเป็นเฟซบุ๊กซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับ
ความนิยมมากสาหรับคนไทย สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แต่สาหรับจานวนของผู้กดไลก์
หรือผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้นยังไม่มากเท่าที่ควรในด้านความมีชื่อเสียงของแบรนด์ เนื่องจาก Jetts Fitness
เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหม่ พึ่งเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยได้ไม่นาน ซึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจะต้องมีจานวนผู้
กดไลก์หรือผู้ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจอยู่ในจานวนหลักล้าน ดังนั้น แบรนด์ Jetts Fitness ควรมีนโยบายในการ
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สนับสนุนให้มีจานวนผู้ที่ ติ ดตามเฟซบุ๊ก แฟนเพจ JettsThailand เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้ จัก และมี
ชื่อเสียง อาจทาการสื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือจานวน 4 เครื่องมือแบบเดิม แต่อาจนานโยบายนี้ไ ปใช้
ประโยชน์จากสื่อออฟไลน์แทน โดยการโฆษณาตัวสินค้าหรือบริการผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หรือ
โฆษณาว่าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ อาจทาให้บุคคลเหล่านี้รับรู้ในแบรนด์ Jetts
Fitness มากขึ้น เพื่อไปกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand นอกจากนี้ จะเป็นตัวนาไปสู่ความสนใจในการ
สมัครสมาชิกและมาใช้บริการออกกาลังกายในที่สุด รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งแบรนด์อื่นๆ
ได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติงาน
1. จากการศึกษาพบว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการสื่อสาร
การตลาดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมซึ่งเกิดการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แต่ข้อควรปรับปรุงของ
เฟซบุ๊กแฟนเพจนี้คือยังไม่มีการสื่อสารโดยการให้ความรู้มากเท่าที่ควร ดังนั้น เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand
ควรเพิ่มเนื้อหาให้มากขึ้นโดยเน้นการให้ความรู้เป็นหลัก เช่น เรื่องของสุขภาพ อาหารการกิน ความเพียงพอในการ
ออกก าลั ง กาย กราฟต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารใหม่ ๆ จาก เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
JettsThailand
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
1. การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องการสื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของแบรนด์ Jetts
Fitness : กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ซึ่ง อาจจะยัง ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่น่าสนใจและที่
จาเป็นต้องศึกษา อาทิเช่น การรับรู้การสื่อสารการตลาดของธุรกิจออกกาลังกายแบรนด์ Jetts Fitness ผ่าน เฟ
ซบุ๊ ก แฟนเพจ JettsThailand หรื อ กลยุ ท ธ์ การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษเพื่อ การสื่ อ สารการตลาดของแบรนด์ Jetts
Fitness
2. การศึกษาครั้งนี้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand ของแบรนด์ Jetts Fitness เพียงแบรนด์เดียวเป็น
กรณีศึกษา การศึกษาในอนาคตจึงอาจใช้ตัวอย่างแบรนด์ฟิตเนสอื่นๆเพื่อนามาเป็นกรณีเปรียบเทียบในการทาการ
สื่อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3. การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล การศึกษาในอนาคตจึงอาจใช้การเก็บ
ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาดของธุรกิจออกกาลังกายแบรนด์ Jetts
Fitness ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand เพื่อให้ได้ข้อมูลในวงกว้างที่สะท้อนถึงการสื่อสารการตลาดผ่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ JettsThailand มากขึ้น
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

600

บรรณานุกรม
กวีพล พันธุ์เพ็ง. (2015). กระแสนิยมการออกกาลังกายกับโอกาสของธุรกิจฟิตเนสไทยที่ไม่ควรมองข้าม. สืบค้น
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561, จากhttps://www.siam2nite.com/th/ magazine/ lifestyle/ item/
757-the-glorious-house-of-gains-4-gyms-in-bangkok-that-are-o.
จิรศักดิ์ ชาพรมมา. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. บริ ห ารธุ รกิ จ มหาบั ณ ฑิต คณะพาณิ ช ยศาสตร์แ ละการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รุ่งนภา วิภาสชัยกุล. (2560). การรับรู้การสื่อสารแบรนด์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจประเภทรีวิวอาหารของผู้ติดตามเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ: กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจแดก. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
เว็บไซต์ Jetts Fitness. (2018). ทาไม Jetts ถึงประสบความสาเร็จ. สืบค้นจาก http://www.jetts.co.th/jettsgroup/membersbangkok-today.com. (2016). Jetts ฟิต เนสสัญ ชาติอ อสเตรเลีย รุก เปิด สาขา
แรกในไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561, สืบค้นจาก https://bangkok-today.com/web/jetts0%
B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E
0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95E0%B8%B4%E0%B8%AD%
E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B83%E0%B9%80%E0%B8%A5/
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561.
Kunn Tansuhaj. (2018). เอาใจคนรักสุขภาพ กับ 4 ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่เปิด 24 ชั่วโมง ทั่วกรุงเทพ. สืบค้น จาก
https://www.siam2nite.com/th/magazine/lifestyle/item/757-the-glorious-house-of-gains-4gyms -in-bangkok-that-are-o. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561,
Praimpat Trakulchokesatiean. (2014). 5 องค์ ป ระกอบสาคั ญ ของกลยุ ท ธ์ ก ารขายบน Facebook ที่
ประสบความสาเร็จ. สืบค้นจาก https://thumbsup.in.th/2014/09/5-essential-components-ofa-successful-facebook-sales-strategy/ สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561.
Ratirita. (2018). จับตาฟิตเนส 24 ชั่วโมง ผู้เข้ามาเปลี่ยนเกมตลาดฟิตเนสในไทย. สืบค้นจาก
https://brandinside.asia/jetts-24-hour- VQRVVBLYkFtmERLtEJDTLnu LyjOv-RRRPfmx 6X
1319ofitness/?fbclid=IwARn-RgSX. สืบค้นเมื่อวันที่ 24ตุลาคม 2561.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

601

แบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่ม
Generation Y
Jewelry Brands and Personality, Self-Expression and Lifestyle of Generation Y
สุวนันท์ สุขทอง1 และ พิชญ์พธู ไวยโชติ2
1นักศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง แบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการดาเนินชีวิต
ของกลุ่ม Generation Y มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1)เพื่อศึกษาแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพและ
การแสดงออกทางตัวตนของกลุ่ม Generation Y (2) เพื่อศึกษาแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของกลุ่ม Generation Y
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่ม Generation Y จานวน 10 คน ที่ใช้เครื่องประดับจิวเวลรี่ภายใต้แบรนด์ แพนดอร่า สวา
รอฟสกี้และเอก เอก ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี มีสถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001-30,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนมากกลุ่ม Generation Y จะให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองใน
ทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย เสื้อผ้าหรือแม้แต่เครื่องประดับ เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ
ของตนเอง และมองว่าเครื่องประดับส าคัญ กว่า ของแบรนด์ เนมอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เพรา ะ
เครื่องประดับจิวเวลรี่สามารถแสดงออกได้ชัดเจนกว่า ในการซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ของกลุ่ม Generation Y
ส่วนมากมองว่าบุคลิกภาพแบรนด์มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อเป็นอย่างมาก เพราะมันบ่งบอกถึงการแสดงตัวตน
ที่อ้างอิงผ่านทางแบรนด์เครื่องประดับ โดยกลุ่ม Generation Y จะชอบแสดงออกความเป็นตัวตนผ่านทางการแต่ง
กายและเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่จากดีไซน์เป็นส่วนใหญ่ ซื้อตามรสนิยม ตามความชอบของตนเอง ถ้าหาก
กลุ่ม Generation Y เห็นคนอื่นที่ใส่เครื่องประดับแบรนด์เดียวกับตนเองก็จะมองว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีรสนิยม
เดียวกันกับตนเองและอยากให้ตัวเองดูดี
คาสาคัญ : แบรนด์เครื่องประดับ บุคลิกภาพ การแสดงตัวตน รูปแบบการดาเนินชีวิต
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Abstract
The study of jewelry brands, and personality self-expression and lifestyle of generation Y
has the following objectives: (1) to study jewelry brands and personality and self-expression of
Generation Y (2) to study the jewelry brands and lifestyles of Generation Y.
This is a qualitative study using in- depth interviews to collect data from 10 people who
represented the population of Generation Y who usually wear jewelry under the brands Pandora,
Swarovski and Ake Ake. Most of the samples were female, average age 24 years old. Employed
by private companies, most of them were single with accumulated income 15,001- 30,000 baht
per month. holding Bachelor's degree or equivalent.
The study indicated that in most cases, Generation Y groups paid attention to their own
image in every aspect, from clothing to jewelry. It was because Generation Y thought that jewelry
could enhance their personality. And they viewed that jewelry was more important than other
branded items names clothes, bags, shoes because jewelry can expressed their personality more
clearly. Generation Y said that brand personality was the main purchasing factor when making a
decision to buy jewelry because their identity can be expressed through jewelry brands.
Generation Y group liked to express themselves through the clothing and choose to buy jewelry
because of its design. Also, they bought jewelry that suited their taste and their own preferences.
When the Generation Y saw other people wearing the same brand of jewelry as their own, they
would see that the person had the same taste as himself/herself and wanted to look good.
Key words: Jewelry brand, personality, self-expression, lifestyle

บทนา
ศิลปะเครื่องประดับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบันถูกสร้างขึ้นสาหรับมนุษย์ ไม่ใช่แค่
เพียงจุดมุ่งหมายในการแสดงทักษะทางฝีมืออันวิจิตรงดงามหรือเพื่อตกแต่งร่างกายภายนอกเท่านั้น เครื่องประดับ
เป็นภูมิปัญญาที่สาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ สามารถสะท้ อนความคิด วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา เพียงแต่
แตกต่างกันไปตามแต่ละเชื้อชาติ ภาษา ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมความเชื่อ
รวมถึง การติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติ นอกจากนี้เครื่องประดับยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อระบบ
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เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเป็นจานวนมากและยังเป็นงานที่ต้อง
อาศัยช่างฝีมือแรงงานที่มีความชานาญ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องประดับได้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตและ
การค้าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนมีบทบาทสาคัญ ในการนารายได้เข้าประเทศและปัจจุบันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
เครื่องประดับกันอย่างแพร่ ห ลาย โดยปัจจัยในการเลือ กซื้อนั้นก็ แตกต่ างกันออกไป ทั้ง ทางด้านสภาพสั ง คม
เศรษฐกิจและการเมืองรวมไปถึงรสนิยมอีกด้วย (บงกช เวบ้านแผ้ว , พัชรี ยินดีสุข, ภิรมณ์ญา ธรรมสอน, วรรณิ
กานต์ นิยมญาติ และปริญดา บัวพุ่ม, 2554)
ประชากรกลุ่ม Generation Y หรือ กลุ่มประชากรที่เกิดในช่วง 1981-2000 ซึ่งเป็นหนุ่มสาววัยทางาน
และเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ กาลังเป็นกลุ่มประชากรที่มีจานวนมากที่สุดในตลาดไทย จากงานวิจัยของ
SCB Economic Intelligence Center ประเมินว่า จานวนกลุ่มคน Generation Y ในไทย มีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ที่
ราวร้อยละ 28 ของประชากรไทยทั้งหมด อีกทั้ง จะยัง คงเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยในอนาคตอีกด้วย
ในขณะที่รายได้ของคนกลุ่ม Generation Y ไทยค่อนข้างสูงแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มสาว กอปรกับยังมีอัตราการใช้จ่าย
สูง เมื่อเทียบกับรายได้ ผู้บริโภค Generation Y ไทย เป็นกลุ่มคนช่างเลือกและมักแสวงหาข้อมูลรอบด้านเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่เสมอ นอกจากนี้กลุ่ม Generation Y ยังให้ความสาคัญกับการเสพประสบการณ์
ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะต้องการบ่งบอกตัวตนและสร้างความแตกต่างจากคนอื่น อีกทั้งยังต้องการสินค้าและบริการ
ที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการได้เอง เนื่องจากมีความต้องการที่ซับซ้อนและช่างเลือกมากขึ้น เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ของตนเอง (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติ, 2560)
ในวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับบุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพนั้น สิ่งที่บุคคลเลือกจะสวมใส่แม้กระทั่งสิ่ง
ที่มนุษย์สั่งในร้านอาหารนั้นเป็นโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการในการแสดงออก เช่น จะต้องมีรถขับที่เหมาะ
กับหน้าที่การงาน แม้แต่สัญลักษณ์ในตลาดที่มนุษย์ต้องการ อย่างโลโก้ Apple ไปจนถึงกางเกงยีนส์ Wrangler มี
การใช้สัญลักษณ์ทางการค้านับร้อย เพื่อให้ความหมายกับตัวตนของมนุษย์ และเชื่อมโยงความหมายของแบรนด์
และสัญลักษณ์ให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละคน (Mark Ingwer, 2014)
การแสดงตัวตน หมายถึง (Self-expression) โครงสร้างทางสัง คมที่กาหนดพฤติกรรมการแสดงออกที่
เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ทางสังคมปัจเจกบุคคลต่อคนอื่น ๆ และได้เกี่ยวข้องกับความคิดและการ
ตีความหมายของปัจเจกบุคคลอีกด้วย (อ้างถึงใน ดารานิตย์ คงเทียม, 2556)
รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น (Kotler, 2000 อ้างถึงใน วจนะ ภูผานี, 2555) รูปแบบการดาเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยม การ
เรียนรู้ และปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม รูปแบบการดาเนินชีวิตของ
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แต่ละบุคคลที่แตกต่างกันนี้จะมีผลทาให้พฤติกรรมบริโภคของแต่ละบุคคลแตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามรูปแบบ
การดาเนินชีวิตจะไม่คงที่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
ดังนั้นรูปแบบการดาเนินชีวิตจึ งเป็นแนวทางสาคัญในการอธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค เพราะทาให้นักการ
ตลาดทราบว่า ผู้บริโภคเป็นคนประเภทใด ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคมักเลือกสินค้า บริการและทากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อ
เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของตน ด้วยเหตุผลนี้นักการตลาดจึงพยายามวางตาแหน่ง
สินค้าให้สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค (Solomon, 2002 อ้างถึงใน จิรวุฒิ หลอมประโคน และ
ประพล เปรมทองสุข, 2555)
จากข้อมูลข้างต้นทาให้เป็นที่น่าสนใจว่าแท้จริงแล้ว บุคลิกภาพ การแสดงตัวตน และรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค แบรนด์สินค้าต่าง ๆ มีภาพลักษณ์ที่สามารถสะท้อน
ความเป็นตัวตนของผู้บริโภคได้ รวมทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นจะต้องสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บริโภคใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น แสดงสถานะทางสังคม แสดงความเป็นผู้นาด้านแฟชั่น เป็นต้น ผู้ศึกษาได้ทาการยกตัวอย่างแบ
รนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่มา 3 แบรนด์ ได้แก่ แพนดอร่า สวารอฟสกี้และเอก เอก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่ม
Generation Y ว่ามีลักษณะอย่างไร อีกทั้งในการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ยังไม่ค่อยมีในประเทศไทย ผลการศึกษาจึง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้กับทั้งทางการศึกษาและทางธุรกิจได้อีกด้วย
ปัญหานาวิจัย
1. กลุ่ม Generation Y มีบุคลิกภาพและการแสดงตัวตนอย่างไรผ่านแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่ที่สวม
ใส่
2. กลุ่ม Generation Y มีการสะท้อนรูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างไรผ่านแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่ที่
สวมใส่

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแบรนด์ เ ครื่ อ งประดั บ จิ ว เวลรี่ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพและการแสดงออกทางตั ว ตนของกลุ่ ม
Generation Y
2. เพื่อศึกษาแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่ม Generation Y
ขอบเขตของการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในเรื่องแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตน และรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของกลุ่ม Generation Y โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่ม Generation Y อายุตั้งแต่ 19-38
ปีและเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ เนื่องจากกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มที่สนใจทางด้านแฟชั่นและความ
สวยงามเป็นพิเศษ และมีกาลังซื้อตามความชอบของตนเอง รวมถึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เครื่องประดับจิว
เวลรี่อีกด้วย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบเกี่ยวกับเครื่องประดับจิ วเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงออกทางตัวตนและรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตของคน Generation Y
2. ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุก ต์ ใช้ ในการประกอบการวางแผนการสื่ อสารการตลาดของธุ ร กิ จ
เครื่องประดับจิวเวลรี่ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Generation Y
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด ทฤษฎีตัวตน (Self-Theory)
ตัวตน คือ ต้นแบบอย่างหนึ่งและเป็นเครื่องหมายแสดงแนวคิดความสมบรูณ์แบบของบุคคล ภาพรวม
ของบุคคลหนึ่ง นักทฤษฎีบุคลิกภาพ คาร์ จี จุง (Jung) เชื่อว่าคนแต่ละคนนั้นมีแนวโน้มมุ่งสู่การเติบโตและความ
สมบรูณ์แบบ เขาเรียกสิ่งนี้ว่า บุคลิกที่มีมาแต่กาเนิด เขาเชื่อว่าตัวตน คือ แบบอย่างทุกรูปแบบที่สมบรูณ์แบบมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นการรวบรวมต้นแบบทั้งหลายเข้ าด้วยกันซึ่ง กระบวนการนี้เรียกว่ า Self-realization (การ
ตระหนักรู้ในตนเอง) ตัวตน (Self) เหมือนกับต้นแบบอื่น ๆ
2. แนวคิด ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality)
Funder (2004, อ้ า งถึ ง ใน จิ ร าภรณ์ ตั้ ง กิ ต ติ ภ าภรณ์ , 2556) กล่ า วว่ า ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง
ประกอบด้วยแบบแผนทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมตลอดจนกลไกป้องกันตนเชิงจิตวิทยา (psychological
mechanisms) ที่ซ่อนเร้นและอยู่เบื้องหลังแบบแผนการแสดงออกของความคิด อารมณ์และพฤติกรรม
3. แนวคิด ทฤษฎีการแสดงตัวตน (Self-Expression)
การแสดงตัวตน หมายความว่า การแสดงออกผ่านทางตัวตนไม่ว่าตะเป็นสีหน้า ท่าทาง น้าเสียงหรือ
กิริยาบทต่าง ๆ รวมไปถึงการแต่งกาย เพื่อแสดงออกถึง ตัวตนที่ตนเองต้องการให้บุคคลอื่นเห็นในสิ่ง ที่ตนเอง
ต้องการจะเป็น
4. แนวคิด ทฤษฎีภาพลักษณ์ (Self-image)
ภาพลักษณที่มาจากคาว่า (Self-image) ซึ่งหมายถึง ภาพของตนเอง ภาพที่จิตกาหนดขึ้นอันเป็นผลมา
จากการที่บุคคล “มองตนเอง”
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เสรี วงษ์ ม ณฑา (2541 อ้ า งถึ ง ใน แสงเดื อ น วนิ ช ด ารงศั ก ดิ์ , 2555) อธิ บ ายถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ว่าเป็น
ข้อเท็จจริงบวกกับการประเมินส่วนตัวแล้วกลายเป็นภาพที่ฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล อยู่ได้นานและยากที่
จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งต่างจากสภาพความจริงได้ เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ที่มนุษย์ นาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
5. แนวคิด ทฤษฎีรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle)
Solomon (1994 อ้างถึงใน สรินยา สงค์ประเสริฐ, 2554) กล่าวว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle)
สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการดาเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคล
มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือน ๆ กัน ใช้เวลาทากิจกรรมที่คล้ายกันและซื้อของที่คล้ายกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีการวางกรอบหลักการแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการแสวงหาข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยจะสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 10 คน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือกที่มีอายุระหว่าง 19-38 ปี
จานวน 10 คน ที่สวมใส่เครื่องประดับจิวเวลรี่แบรนด์แพนดอร่า สวารอฟสกี้ และเอก เอก โดยเลือกผู้ให้ข้อมูล
หลั ก จากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability sampling) ใช้ ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เป็นการเลือกโดยพิจารณาจากผู้วิจัยเอง เลือกจากกลุ่ม Generation Y ที่เป็นลูกค้าของ
กลุ่มแบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่ทั้ง 3 แบรนด์ที่กล่าวไว้ข้างต้น แบ่งเป็นผู้ที่สวมใส่แบรนด์เครื่องประดับแพนดอ
ร่า 4 คน สวารอฟสกี้ 4 คน และแบรนด์ เอก เอก 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเผชิญหน้าระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล
หลัก โดยจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ซึ่งจะมีข้อมูลให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
เลือก เช่น เพศ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ จากนั้นจึงเป็นคาถามปลายเปิดที่ให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบได้ อย่าง
อิสระ โดยการออกแบบคาถามสัมภาษณ์นั้นได้มาจากทฤษฎีที่ได้ค้นคว้ามาใช้กับงานวิจัยและนามาปรับแต่ งเป็น
คาถามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ รวมถึงการค้นคว้าแนวคาถามจากงานวิจัยเล่มอื่น ๆ เพื่อนา
คาถามจากงานวิ จัย เล่มนั้น มาพัฒนาและต่อ ยอด เมื่อได้แบบสั มภาษณ์ มาแล้วก่ อนน ามาใช้ จริง นั้น ได้มีการ
ตรวจสอบและทบทวนข้อคาถาม โดยมีการส่งแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจว่าเขียนข้อคาถามได้
ครอบคลุมนิยามของตัวแปรที่ต้องการวัดหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมจะต้องมีการปรับคาถามในแบบสัมภาษณ์
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จนกว่าจะครอบคลุมตามนิยามของตัวแปรนั้น ๆ หลังปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัยเรียบร้อยแล้วจึงจัดทา เครื่องมือ
วิจัยฉบับสมบรูณ์ เพื่อนาไปใช้ในการสัมภาษณ์จริง
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักของงานวิจัยเป็นกลุ่ม Generation Y ทั้งเพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือก
จานวน 10 คน ที่ใช้แบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่ แพนดอร่า สวารอฟสกี้และเอก เอก ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นจะเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักที่จะสามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ใช้การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกโดยพิจารณาจากผู้วิจัยเอง โดยเลือกทั้งเพศชาย เพศหญิงและ
เพศทางเลือกที่ใช้เครื่องประดับจิวเวลรี่แบรนด์ แพนดอร่า สวารอฟสกี้และเอก เอก จานวน 10 คน แบ่งสัมภาษณ์
แบรนด์แพนดอร่า 4 คน สวารอฟสกี้ 4 คนและเอก เอก 2 คน
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยมี ก ารนั ด สั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่
ห้างสรรพสินค้า และที่ทางาน เป็นต้น แต่ละคนใช้เวลาที่ในสัมภาษณ์ประมาณ 20-30 นาที มีค่าตอบแทนสาหรับ
ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่คนรู้จักเป็นจานวนเงิน 300 บาท และมีสิ่งของตอบแทนสาหรับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นคนรู้จัก

เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
1. เครื่องบันทึกเสียงใช้ในการบันทึกข้อมูลขณะสัมภาษณ์
2. แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยเกิดจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ต่าง ๆ
3. สมุดจดบันทึกใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียดวิธีการสัมภาษณ์ดังนี้ 1.) มีการถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ ให้ข้อมูลหลัก 2.) ถามคาถาม
ปลายเปิดตามแนวคาถามสัมภาษณ์ที่ได้เตรียมมากับผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งคาถามปลายเปิดนั้นอาจจะยืดหยุ่นไปตาม
สถานการณ์ได้ 3.) ตลอดการสัมภาษณ์นั้นจะมีการอัดเสียงผู้ให้ข้อมูลหลักและมีการจดบันทึกเพื่อนาไปถอดเป็น
ข้อมูลและป้องกันความผิดพลาดทางเทคนิคในการสัมภาษณ์
วิเคราะห์ผลการศึกษา
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การวิเคราะห์ผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุลคลิกภาพ การแสดงตัวตนและ
รูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่ม Generation Y ใช้การวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงพรรณนา เป็นการบรรยายและแปล
ความหมายของข้อมูลที่ได้เก็บมาจากการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทางด้านบุคลิกภาพและการแสดงตัวตน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่ม Generation Y คิด
ว่าผู้อื่นมองตนเองเหมือนที่ตนเองเป็นอยู่ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นคนที่สนใจในภาพลักษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
การแต่งกาย เสื้อผ้า รวมถึงเครื่องประดับ เพราะช่วยส่งเสริมให้ตนเองดูโดดเด่นและมั่นใจขึ้น รวมถึงช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพบ่งบอกความเป็นตนเองของผู้ที่สวมใส่ ทาให้ดูดี อีกทั้งเครื่องประดับยังกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนิน
ชีวิตของกลุ่ม Generation Y หากขาดไปก็จะทาให้ขาดความมั่นใจ ทางด้านแบรนด์และบุคลิกภาพของแบรนด์ก็
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของคนกลุ่มนี้ เพราะเครื่องประดับแต่ละแบรนด์มีบุคลิกที่แตกต่างกัน
มีชื่อเสียงที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ของกลุ่ม Generation Y จะเลือกซื้อแบรนด์ที่
บ่งบอกตัวตน คล้าย ๆ กับบุคลิกภาพของตนเองเพื่อแสดงความเป็นตัวตนนั่นเอง สิ่งที่ดึงดูดให้กลุ่ม Generation Y
เลือกซื้อเครื่องประดับของแบรนด์นั้น ๆ มาจากดีไซน์ที่สวยงาม รูปลักษณ์ของสินค้าที่สวยงาม รวมถึงอิทธิพลของ
บุคคลรอบข้างเมื่อเห็นเพื่อน ๆ ใส่ก็จะซื้อใส่ตามกระแสหรือตามสังคมนิ ยมนั่นเอง เครื่องประดับ ส่วนใหญ่ที่กลุ่ม
Generation Y ชอบสวมใส่มากที่สุด คือ ต่างหู รองลงมาเป็น แหวน กาไลและสร้อยคอ แต่ยังมีกลุ่มผู้ให้ ข้อ มูล
หลักบางคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง และมองว่าของ แบรนด์เนมอื่น ๆ สาคัญ กว่า
เครื่องประดับจิวเวลรี่ เพราะเป็นสิ่งของที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน และคิดว่าเครื่องประดับไม่สามารถบ่งบอก
ความเป็นตัวเองได้ มีผู้ให้ข้อมูล ท่านนึง ที่เ ป็น เพศที่ 3 กล่าวว่า การที่เขาไม่เลือ กซื้อ เครื่องประดั บของผู้ ช าย
เพราะว่ามันดูแมนไป เขาไม่ต้องการให้ตัวเขาดูแมนไป จึงเลือกซื้อเครื่องประดับแพนดอร่า เพราะแพนดอร่า เป็น
เครื่องประดับเรียบ ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่น อายุประมาณ 20-30 ปี รวมถึงในการเลือกซื้อแพนดอร่านั้น
เป็นเรื่องของความเชื่ออีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันตลาดเครื่องรางของขลัง นั้นมีอิทธิพลมากต่อคนกลุ่มนี้แต่เขาไม่
กล้าที่จะบูชาของพวกนี้โดยตรง เพราะคิดว่ามันน่ากลัวไป เขาจึง เลือกซื้อแพนดอร่าที่เป็นถุง ทองถุง ทองหรือ
ตัวหนังสือต่าง ๆ ที่ให้ความหมายที่ดีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาใส่แทน
จากผลการศึกษาทางด้ านรู ปแบบการด าเนิน ชีวิ ตจากผู้ ใ ห้ข้ อมู ลหลั กกลุ่ม Generation Y พบว่าโดย
ส่วนมากกลุ่ม Generation Y มีรูปแบบการดาเนินชีวิตประจาวันที่เหมือนกัน คือ การตื่นเช้าไปทางาน ทากิจวัตร
ประวัน ใช้เวลาว่างในการดูหนัง ฟังเพลง โดยมีกิจกรรมที่สนใจคือ การออกกาลังกาย เล่นกีฬา ชอบฟังเพลงสตริง
ไทยช้า ๆ สบาย ๆ กลุ่ม Generation Y ตั้งความสาเร็จในชีวิตไว้ คือ การเรียนจบและมีการงานที่มั่นคง เป็นคนที่
ชอบซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์และชอบเล่นโซเชียลมีเดีย โดยสื่อโซเชียลมีเดียที่ใช้งานมากที่สุดได้แก่ เฟซบุ๊ก
รองลงมาเป็น อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังมองว่าเครื่องประดับจิวเวลรี่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน
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ชีวิตประจาวัน เพราะช่วยสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ ทาให้ตนเองดูโดดเด่นขึ้นเสริมให้ตนเองดูดี รวมถึงเป็น
เครื่องชี้วัดความทันสมัยของผู้ใส่บ่งบอกตัวตนของเราได้ว่าเราเป็นคนแบบไหน ทันสมัยแค่ไหน รวมถึงเป็นคุณค่า
ทางจิตใจของแต่ละบุคคล เพราะบางคนให้ความสาคัญกับด้านความเชื่อ ฮวงจุ้ย เครื่องประดับที่เขาเลือกสวมใส่
นั้นจึงมีความหมายตามความเชื่อของพวกเขาอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่ง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
เมื่อก่อนนั้นเป็นผู้ที่ชอบใส่เครื่องประดับมาก และทุก ๆ ครั้งที่เลือกซื้อก็จะต้องเลือกเครื่องประดับจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์
แปลก ๆ ต้องใหญ่และอลังการไว้ก่อนเพราะเป็นความชอบส่วนตัว ชอบไว้เล็บยาว ทาเล็บคนละสีแปลก ๆ เด่น ๆ
ไม่เหมือนใคร แต่ระยะเวลาผ่านไปนั้นรูปแบบการดาเนินชีวิตได้เปลี่ยนไป เขาหันมาสนใจในเรื่องการออกกาลัง
กายมากขึ้น จนทุก ๆ วันตัวเขาต้องออกกาลังกาย เช่น การเล่นโยคะ มวยไทย เวลาเล่นก็มักจะเล่นหนัก ๆ และ
เพิ่มความระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แต่งตัวไปไหนมาไหนก็จะใส่แต่เสื้อออก
ก าลั ง กาย ไม่ ค่ อ ยใส่ เ ครื่ อ งประดั บ เหมือ นเมื่ อก่ อนและตั ด เล็ บ สั้ น เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั กท่ า นนี้ไ ด้ให้
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสไลฟ์สไตล์รอยสักของเขาว่า เขาชื่นชอบรอยสักเพราะมันเป็นศิลปะที่สวยงามอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้
ต้องการที่จะโชว์รอยสักนั้นให้ใครเห็นเพียงแต่เป็นความชื่นชอบของตนเองเท่านั้น อีกทั้งตัวตนจริง ๆ ของเขาแล้ว
เป็นคนที่ธรรมะ ธัมโม ทุก ๆ เช้าเขาจะตื่นมาตักบาตร แต่คนอื่น ๆ มักจะมองว่าเขาเป็นคนแรง ๆ จากการที่เห็น
รอยสักของเขานั่นเอง

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง แบรนด์เครื่องประดับจิวเวลรี่กับบุคลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของกลุ่ม Generation Y ได้นาผลสรุปการศึกษามาอภิปรายดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลักมี ความคิดว่าในการที่ผู้อื่นมองตนเองนั้นเหมือนกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่และบางคนไม่ได้
ต้องการให้ผู้อื่นมองแบบนั้น แต่ก็มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจานวนหนึ่งที่แสดงออกแบบนั้นแล้วต้องการให้ผู้อื่นมองตนเอง
แบบนั้น อย่างเช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักชอบแต่งตัวเป็นสาวหวาน เขาคิดว่าผู้ อื่นมองตัวเขาเป็นสาวหวาน เป็นสิ่งที่เขา
ต้องการให้ผู้อื่นมองแบบนั้นอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีตัวตน (Self) ของศรีเรือน แก้วกังวาน ที่กล่าวว่า ตนที่
ตนมองเห็น คือ ภาพของตนที่มองเห็นว่า ตนเองเป็นคนอย่างไร เป็นใคร มีความรู้ความสามารถลักษณะเฉพาะตน
อย่างไร เช่น คนสวย คนเก่ง คนรวย คนมีชาติตระกูล คนช่างพูด คนขึ้อาย คนเก็บตัว ฯลฯ โดยทั่วไปคนรับรู้
มองเห็นตนเองหลายแง่มุม อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาพที่คนอื่นเห็น เป็นต้น
โดยส่วนมากแล้วผู้ให้ข้อมูลหลักจะสนใจในภาพลักษณ์ของตนเองและคิดว่าเครื่องประดับช่วยส่งเสริมบุคคลิ กภาพ
ของตนเองให้ดูดี ดูโดดเด่นมากขึ้นและเป็นตัวบ่งบอกถึงความทันสมัยรวมไปถึงรสนิยมของตนเองที่จะทาให้ตนเอง
มีภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภาพลักษณ์ ในรูปแบบภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-image) ของ ชนรรญ์
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พร ศฤงคารนนท์ (2552) ที่กล่าวว่า ภาพลักษณ์เปรียบเสมือนสิ่ง ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ
และมักจะสร้างขึ้นมาเองโดยมีข้อเท็จจริงอ้างอิงอยู่ด้วย อาศัยประสบการณ์การค้นคว้าหาความรู้ การหลอมรวม
ความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จนทาให้เกิดความเชื่อ การรับรู้ การเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ประกอบกันขึ้นมา
เป็นภาพลักษณ์ของตนเองและแสดงออกไปในรูป แบบพฤติกรรม และสอดคล้องกับทฤษฎี ภาพลัก ษณ์ ใ นอี ก
ความหมายหนึ่ง คือ ภาพลักษณ์ที่ผู้อื่นมองเราของ เสรี วงษ์มณฑา (2541 อ้างถึงใน แสงเดือน วนิชดารงศักดิ์ ,
2555) อธิบายถึงภาพลักษณ์ว่าเป็นข้อเท็จจริงบวกกับการประเมินส่วนตัวแล้วกลายเป็น ภาพที่ฝังอยู่ในความรู้สึก
นึกคิดของบุคคล อยู่ได้นานและยากที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งต่างจากสภาพความจริงได้ เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่เป็น
เรื่องของข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ที่มนุษย์ นาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ทั้งนั้นในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ของคน Generation Y พวกเขามองว่าบุคลิกภาพของแบ
รนด์มีส่วนเป็นอย่างมากในการตัดสินใจซื้อ เพราะพวกเขาคิดว่า แบรนด์เครื่องประดับแต่ละแบรนด์มีจุดยืนเป็น
ของตัวเองซึ่งมันสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใส่ได้ผ่านแบรนด์นั้น ๆ
คน Generation Y จะแสดงออกตัวตนผ่ านทางการแต่ง กาย บุคลิกภาพและรูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต
ประจาวัน โดยจะมีการเลือกซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่จากดีไซน์ที่สวยงาม แปลกไม่เหมือนใครตามความต้องการ
ของตนเอง เพราะพวกเขาคิดว่าเครื่องประดับแต่ละชิ้น แต่ละแบรนด์สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของพวกเขา
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแสดงตัวตน (Self-Expression) ของสถิต วงศ์สวรรค์ (อ้างถึงใน ดารานิตย์ คงเทียม,
2556) ที่กล่าวว่าการแสดงออกของบุคคลเกิดจากความภาคภูมิใจในตนเองนั้น บุคคลบางคนต้องการที่จะให้ตนเอง
เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคม ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกต่อสังคม เพื่อหวัง ให้ผู้อื่นยกย่อง ดัง นั้น
พฤติกรรมต่อสังคมของบุคคลนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะให้ผู้อื่นนิยมนับถือทั้งสิ้น อีกทั้งยังช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจและช่วยให้ ตนเองมีบุ ค ลิกภาพที่ ดีไ ด้ ซึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีบุ ค ลิกภาพ (Personality)
บุคลิกภาพ คือแบบแผนของพฤติกรรมภายนอกภายในซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาตัวที่ปัจเจกบุคคลใช้เป็นแนวทางใน
การปรับตัวกับสถานการณ์แวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
ทางด้านรูปแบบการดาเนินชีวิ ตของ Generation Y ซึ่ง จะอยู่ในช่วงวัยทางานดัง นั้นจึง มีรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตที่ค่อนข้างเหมือนกันคือ การตื่นเช้าทากิจวัตรประจาวัน ออกไปทางาน เมื่อมีเวลาว่างหลังจากการ
ทางานอาจจะไปทานข้าวดูหนังกับแฟน และจะใช้เวลาที่เหลือจากการทางานทากิจกรรมที่ตนเองสนใจเช่นการดู
หนัง ฟังเพลง ออกกาลังกาย เป็นต้น บางคนให้ความสนใจเกี่ยวกับทางเดิ นทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ใน
วันหยุด โดยส่วนมากความสาเร็จของคน Generation Y จะเป็นการเรียนจบและมีการงานที่มั่นคงทา บางคน
มีไลฟ์สไตล์ความชอบในการฟังเพลงแตกต่างกัน เช่น บางคนชอบฟังเพลงไทยช้า ๆ สบาย ๆ บางคนชองฟังเพลงป็
อป ร็อค อาร์แอนด์บี บางคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์ บางคนชอบช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้า ผู้ให้ข้อมูลหลักครึ่งต่อ
ครึ่งให้ข้อมูลว่าเครื่องประดับที่เลือกสวมใส่มีความเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นคนที่เชื่อเกี่ยวกับ
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เรื่องความเชื่อ เขาก็จะไปหาถุงเงินถุงทองหรือตัวหนังสือที่มีความหมายที่ดีมาใส่คู่กับสร้อยข้อมือแพนดอร่า กับอีก
กลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเลย แต่มีความคล้ายกันในความสนใจทางด้านอื่น ๆ เช่น ชอบเล่นกีฬา ฟังเพลง
และชอบกิจกรรมที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตของแต่ละแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป
ตามความชอบแต่ละบุคคล แต่กลับมีมุมมองในการเลือกซื้อเครื่องประดับที่คล้ายเคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต (Lifestyles) ของ Solomon (1994) ที่ ก ล่ า วว่ า รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต (Lifestyle)
สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการดาเนินชีวิต ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคล
มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือน ๆ กัน ใช้เวลาทากิจกรรมที่คล้ายกันและซื้อของที่คล้ายกัน
นอกจากนั้นในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก Generation Y เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนมี
การประมวลคาตอบ โดยบางคนใช้เวลาคิดนานในการตอบคาถามแต่ละคาถาม แต่ในขณะที่คนสามารถตอบได้เลย
ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์ยิงคาถามไป โดยไม่มีการคิดหรือไตร่ตรอง นั่นอาจแสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ของผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้นเพราะเขาตอบสิ่งที่ตัวเขาเป็น หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่างกับผู้ให้ข้อมูลหลัก Generation Y อีก
กลุ่มหนึ่งที่ต้องคิดคาตอบก่อนตอบและใช้เวลานานเหมือนเป็นการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา ซึ่งคาตอบที่ได้แต่
ละข้ อ นั้ น ก็ ยังเกิ ด ความย้อ นแย้ง กันในตัว เอง ซึ่ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นนี้ อาจเป็ นข้ อจ ากั ด ในการได้ ข้ อมู ล ที่ แ ท้ จ ริง จาก
การศึกษาครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ในปัจจุบันพบว่าเพศที่สาม มีความสนใจในด้านการเลือกซื้อเครื่องประดับ และปัจจุบันกลุ่มบุคคลที่
สามที่มีอิทธิพลกับธุรกิจหลายธุรกิจ จึงเสนอให้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องประดับกับเพศที่สาม
2. ในงานวิจัยนี้ศึกษาแต่ Generation Y เท่านั้น จึงต้องการให้ศึกษา Generation อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้สวมใส่
เครื่องประดับเช่นกัน
3. ปัจจุบันธุรกิจเริ่มเข้ามีบทบาทในการทาสื่อการตลาดที่สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตมากขึ้นจึง
อยากให้มีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการตลาดของสินค้าต่าง ๆ ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคนั้ นมีอิทธิพล
มากน้อยเพียงใด
4. อาจจะมีศึกษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ บุคลิกแบรนด์ให้ลงลึกมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
ผู้บริโภคก็ให้ความสาคัญกับบุคลิกภาพของแบรนด์ในการเลือกซื้อ
ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ
1. จากผลการศึกษาทาให้ทราบกั บเกี่ยวบุ คลิกภาพ การแสดงตัวตนและรูปแบบการดาเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค ที่บริโภคเครื่องประดับจิเวลรี่มากขึ้นสามารถนาไปใช้ในการทาสื่อการตลาดได้ รวมไปถึงการออกแบบ
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ดีไซน์เครื่องประดับให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจจิว
เวลรี่
2. จากผลการศึกษาทาให้ทราบว่าผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องประดับจิวเวลรี่ นิยมใช้สื่อออนไลน์ประเภทใดมาก
ที่ สุ ด สามารถน าไปประยุ กต์ ใ ช้ เ ป็น ช่อ งทางสื่ อในการโฆษณาประชาสั ม พันธ์ สิ นค้ า และโปรโมชั่ นของธุรกิจ
เครื่องประดับจิวเวลรี่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้
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การรับรู้แบรนด์และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์ (Tinder) ในกลุ่มชายรักชาย
Brand awareness and Behavior of Tinder application In Gay
ตะวัน ปริวินิจฉัย1 สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง2 และ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง3
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มชายรักชายที่มีต่อแอปพลิเคทินเดอร์และ
ศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชาย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการสัมภาษณ์
กลุ่มชายรักชายที่ใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์จานวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ในมุมมองของของผู้ใช้งานหรือ
ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มชายรักชายที่มีต่อแอพพลิเคชั่นด้านการรับรู้นั้นถือว่าแอพพลิเคชั่นทินเดอร์คือหนึ่งในตัวเลือก(2)
มุมมองภาพลักษณ์แอพพลิเคชั่นทินเดอร์ได้มีการวางภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Image) ไปในทางที่ชัดเจน โดย
ภาพลักษณ์เป็นแบรนด์ที่มีผู้ใช้งานได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน (3) พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์ผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีพฤติกรรมความถี่ในการเข้าใช้งานเกือบทุกๆวันเนื่องจากมีการเปิดแจ้งเตือน
ข้อความไว้ในการสนทนา อีกทั้งความเพลิดเพลิ นในฟังก์ชั่นการเลือกคู่ของแอพพลิเคชั่นที่สามารถดึงดูดให้ใช้งาน
ได้ตลอดเวลา (4) การสนทนาของกลุ่มชายรักชาย โดยภาพรวมลักษณะการสนทนาในเรื่องระยะเวลาจะไม่ได้
สนทนากันบ่อยครั้ง ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อมีการเจอผู้ใช้งานที่ถูกใจจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วทาการแลกช่องทางการ
ติดต่ออื่นๆเพื่อออกมาสื่อสารกันข้างนอก
คาสาคัญ: การรับรู้แบรนด์ พฤติกรรมการใช้งาน กลุ่มชายรักชาย
Abstract
This study aims to study the brand awareness of gay with the tinder application and
study behaviours in the application of gay. The information used in the study came from the
interview sample application number 8 rider calendar study found that (1) In the view of users or
consumers who are a group of gay with the awareness application, the application is considered
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to be one of the options. ( 2) The image view of the application thinner has been placed in the
image of the brand in a clear way by the image as a brand with a standard user and is safe to
use. (3) Behavior in the use of the tinder application. Users of this group have almost daily access
frequency behavior because the message notifications are turned on in the conversation. Also,
enjoy a dual selection of applications that can be attracted at any time. (4) The conversation of
gay group with the conversation, the duration of the discussion in the period will not be discussed
frequently, when a user who likes to ask for preliminary information, and then trade out other
channels to communicate outside.
Keywords: Brand awareness Usage behavior Gay
บทนา
ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายๆด้าน จากอดีตถึงปัจจุบันโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยม วัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทาให้สภาพสังคมไทยที่ มีวิถี
ชีวิตแบบชนบทเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง และการเลียนแบบเพื่อให้สามารถ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้จนทาให้
วัฒนธรรมบางอย่างของไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและค่านิยมของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงยังรวมไปถึงค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในสังคมทั่วไปอย่างกว้างขวาง ไม่ว่า
จะเป็นประชาชนหรือนักวิชาการสาขาต่างๆ ซึ่งนักวิชาการทั้งหลายต่างพยายามที่จะศึกษาพฤติกรรม รักร่วมเพศ
และผู้ร่วมเพศ อีกทั้งจากสถิติของ LGBT-Capital.com พบว่าในจานวนกลุ่ม LGBTในภูมิภาคเอเชียมีสูง ถึง ราว
270 ล้านคน หรือเท่ากับ 60 % ของชาว LGBT ทั้งหมด โดยจีนเป็นประเทศที่มีชาว LGBT สูงสุดถึง 85 ล้านคน
ตามด้วยอินเดีย 80 ล้านคน ญี่ปุ่น 8 ล้านคน และประเทศไทยที่มีสูง ถึง 4 ล้านคน ซึ่ง เป็นอันดับ 4 ในเอเชี ย
(www.362degree.com, 2560: ออนไลน์)ในปี 2542 กิ่ง รัก อิง คะวัต ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดาเนินชีวิต
พฤติกรรมการบริโภค และการ เปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าชายรักชายมี
รูปแบบการดาเนินชีวิต 6 รูปแบบ คือ 1.Homey Gay Lifestyle 2.Obviously Gay Lifestyle 3.Conservative
Gay Lifestyle 4. Night Going Gay Lifestyle 5. Trendy Gay Lifestyle แ ล ะ 6. Healthy Gay Lifestyle มี
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการใน หมวดแฟชั่นและบันเทิงท่องเที่ยวสูง เปิดรับสื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
ในระดับสูง และมีการเปิดรับข้อมูล ด้านกิจกรรมเกย์หรือสถานบันเทิงเกย์จากสื่อประเภท บุคคล
แต่ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไปวิ วั ฒ นาการการสื่ อ สารของ มนุ ษ ย์ ไ ด้ พั ฒ นาก้ า วหน้ า ขึ้ น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
สารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงวั ฒนธรรมของกลุ่มชายรักชาย และอินเทอร์เน็ต ทาให้กลุ่มชายรักชายมีอิสระในการ
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แสดงออกเต็มที่ ถือเป็นการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่ในการเข้าสังคม ที่ลดบทบาทวัฒนธรรมการเข้าผับ
บาร์ของชายรักชาย เพราะสามารถสร้างมิตรภาพได้โดยผ่านพื้นที่ของโลกไซเบอร์ หรือ Cyberqueer (เจริญวิทย์
ฐิติวรารักษ์, 2544)
การหาคู่ทางอินเตอร์เน็ตเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของผู้บริโภคในอินเตอร์เน็ต งานวิจัยใหม่
ของยูโกฟดอทคอมเผยว่าคนไทยมากถึง 4 ใน 10 เคยใช้แอปพลิเคชั่น หาคู่ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ซึ่ง
สูงขึ้นถึงครึ่งหนึ่งร้อยละ47 ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นอกจากนั้น สามในสี่ ร้อยละ74 ของคนรุ่นใหม่ยังกล่าวว่ารู้สึกเขิน
อายที่จะยอมรับว่าตนเองพบกั บคู่รั กผ่ านการหาคู่ออนไลน์/แอปฯ และคนยุคเบบี้บู มเมอร์ ร้อยละ54 กล่าว
เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม คนไทยมากกว่าหนึ่ง ในสามร้อยละ35 คิดว่าการพบคู่รักทางออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องแปลก
อีกทั้งความนิยมของ ทินเดอร์แอปพลิเคชัน กว่า 2 หมื่นล้านคู่แมตช์ในปัจจุบันทาให้ทินเดอร์เป็นแอปพลิเคชัน หา
คู่ ออกเดทเพื่อการพบปะผู้คนใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก
นอกจากชายและหญิงที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน หาคู่แล้วกลุ่มเพศชายรักชาย ที่ปัจจุบันเริ่มมีจานวนเข้ามา
ใช้ง านแอปพลิเคชัน หาคู่ทินเดอร์ มากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากสถิติจานวนผู้ใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์แบ่งเป็น ชาย
จานวน ร้อยละ62 หญิงจานวน ร้อยละ38 โดยจานวนเพศชายนั้นจะมีจานวนมากกว่าเพศหญิงถึง 1 เท่า (DiskoAgency 2017, 2560 )
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษากลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มชายรักชาย เพราะกลุ่ม
นี้เป็นกลุ่มที่มีจานวนมากขึ้นและเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน
และยิ่งในสมัยนี้ มีสมาร์ทโฟนที่สามารถสนทนากันได้ทุกที่ทุกเวลา คุยกันแบบเห็นหน้ากันได้ สามารถส่งข้อความ
หากันได้ ประกอบกับมีสมาร์ทโฟนที่อานวยความสะดวกในการใช้งานทาให้มีผู้คนกลุ่มนี้หันมาใช้งานแอปพลิเคชัน
กันมากขึ้น นาไปสู่การสนทนากันรูปแบบส่งข้อความมากขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เช่นการสนทนา
เพื่อต้องการสนิทสนมกับฝ่ายตรงข้ามส่งผลต่อแรงจูงใจที่ต้องการอยากเป็นคู่กัน ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการรับรู้
แบรนด์และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์ของกลุ่มชายรักชายเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในด้าน
การสื่อสารทั้งภาครัฐและ เอกชน และช่วยพัฒนาด้านการสื่อสารและพฤติกรรมให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มชายรักชายที่มีต่อแอปพลิเคทินเดอร์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชาย
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ใช้เป็นแนวทางในการรับรู้แบรนด์ข องกลุ่มชายรักชายที่มีต่อแอปพลิเคชันทินเดอร์ซึ่งข้อมูลสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลไปปรับใช้กับการสื่อสารหรือการใช้ง านของแบรนด์ให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น
2. เป็นประโยชน์สาหรับนักการตลาดที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาปัจจัยทางพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานต่อไป
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีแหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviewing) ในประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์และพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชัน ทินเดอร์ สาหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ของการวิจัยนี้ ได้แก่
ชือ่

อายุ

สถานภาพ

อาชีพ

เก่ง

25

มีแฟนแล้ว

พนักงานเอกชน

เคน

24

โสด

พนักงานเอกชน

ดุ๊ก

22

โสด

นักศึกษา

ปอ

24

โสด

พนักงานเอกชน

คิว

26

มีแฟนแล้ว

พนักงานเอกชน

แดน

26

มีแฟนแล้ว

พนักงานเอกชน

ตู้เย็น

25

มีแฟนแล้ว

พนักงานเอกชน

อั้น

26

มีแฟนแล้ว

พนักงานเอกชน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk (1991) ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องการรับรู้ว่า เป็นกระบวนการรับรู้ที่บุคคลได้รับ
จากสิ่งรอบตัว แล้วส่งผ่านไปยังสมองแล้วตีความหมายของการรู้สึกสัมผัสที่ ได้รับ และแปลความหมายเป็นความ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

619

เข้าใจในสารนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นด้วย หรือจากด้านสังคม ความเชื่อ
ทัศนคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคล จึงมีผลทาให้การรับรู้และการตีความแตกต่างกันออกไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์
Philip Kotler (1991 อ้างถึงใน HRTOTHAI., 2551: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ คาว่า แบรนด์ คือ
ชื่อ สัญลักษณ์ โลโก้ของอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าสินค้าหรือบริการอย่ างหนึ่งๆ เป็นของใคร และแตกต่างจาก
คู่แข่งอย่างไรถ้าเป็นแบรนด์สินค้าจะต้องสามารถจาแนกออกเป็น 4 อย่างด้วยกันได้แก่
1. รูปร่างหน้าตาภายนอก (Attributes): คือรูปร่างหน้าตาภายนอกที่ผู้บริโภคจดจาตรา สินค้านั้นได้ เช่น
ชื่อ ตราสัญญลักษณ์ สีสัน รูปร่างผลิตภัณฑ์
2. คุณประโยชน์ (Benefits): คือประโยชน์ ที่สามารถจับต้องได้ ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่ ผู้บริโภคสามารถ
จับต้องได้
3. คุณค่า (Values): คือคุณค่าที่ไม่สามารถจับต้องได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคสามารถรู้สึก ถึงตราสินค้านั้นได้
4. บุคลิกภาพ (Personality): คือบุคลิกภาพที่ให้กับผู้บริโภคที่ใช้ตราสินค้านั้น เช่น ดู ป็นคนทันสมัย ดู
เป็ น คนฉลาดซื้ อ ดู เ ป็ น คนมี ร ะดั บ นั้ น หมายถึ ง ชื่ อ (Name) เครื่ อ งหมายการค้ า (Trademark) สั ญ ลั ก ษณ์
(Symbol) การออกแบบหรือส่วนผสมของสิ่งนั้น ที่เป็นการระบุถึง สินค้าหรือบริการของผู้ขาย และเพื่อทาให้สินค้า
ของตัวเองแตกต่างจากคู่แข่ง
ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์
เอมิ ก า เหมมิ น ทร์ (2556: 5) ให้ ค วามหมายว่ า พฤติ ก รรมการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม ออนไลน์ ใ นเรื่ อ ง
ประสบการณ์ ในการใช้ เ ครือ ข่ ายสัง คมออนไลน์ที่ ใ ช้ บ่อ ยที่ สุด ช่องทางที่ใ ช้บ่ อยที่ สุ ด ความถี่ในการใช้ ต่ อ วั น
ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ต่อวัน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด คุณสมบัติที่ชอบมากที่สุดตอนที่ใช้งาน และ
แหล่งหรือสื่อที่ทาให้สนใจใช้งาน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชายรักชาย
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กิ่งรัก อิงคะวัต (2542) ได้ทาการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาการศึกษกลุ่มตัวอย่างบุคคลชายรักชาย
(เกย์) จานวน 300 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคคลชายรักชาย (เกย์) มีรูปแบบการดาเนินชีวิต 6 รูปแบบคือ รูปแบบ
Homey Gay Lifestyle รู ป แบบ Night Going Gay Lifestyle รู ป แบบ Obviously Gay Lifestyle รู ป แบบ
Trendy Gay Lifestyle รูปแบบ Conservative Gay Lifestyle และรูปแบบ Healthy Gay Lifestyle โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีการใช้จ่ายเงินและมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการในหมวดแฟชั่นและบันเทิงท่องเที่ยวสูง
สรุปผลการศึกษา
การรับรู้แบรนด์แอปพลิเคชัน ทินเดอร์ในรูปแบบองค์ประกอบอื่นๆ ในมุมมองภาพลักษณ์แอปพลิเคชัน
ทินเดอร์ไ ด้มีการวางด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ไว้ชัดเจนโดยภาพลักษณ์คือเป็นแบรนด์ที่ มี
ผู้ใช้งานได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเนื่องจากตัวแอปพลิเคชัน สามารถสื่อสารได้รูปแบบ
เดียวคือการพิมพ์สนทนา ซึ่งไม่สามารถส่งข้อมูลอื่นๆได้ เช่น วิดีโอ รูปภาพ แม้แต่ติดต่อสื่อสารผ่านการโทรบน
แอปพลิเคชัน ได้ อีกทั้งด้านการรับรู้ในเรื่องของการใช้งาน ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานที่เคยใช้งานหรือเลิกใช้ไปแล้วยังมี การ
จดจารูปแบบการใช้งานของแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ได้ โดยอย่างแรกที่ทุกคนจดจาได้ คือ ฟังก์ชั่นการใช้งานหลัก
ของแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ คือ ฟังก์ชั่นการเลือกคู่ แล้วทาการปัดไปมาเพื่อจับคู่กับผู้ใช้อื่น รวมถึงแอปพลิเคชัน
ทินเดอร์นอกจากสร้างภาพลักษณ์ด้านต่างๆแล้วยังสามารถสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ตนเองในมุมมองผู้อื่น ที่ว่า
มองภาพบุคลิกภาพของแบรนด์ทินเดอร์ในรูปแบบบุคคลที่มีความสนุก สังสรรค์ และอารมณ์ดี ซึ่งต่างจาก โลโก้
ของแบรนด์ที่ถูกมองว่าเพียงโลโก้ธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษ หรือ สามารถดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาใช้บริการมากนัก และ
ในการทาสัมภาษณ์ครั้งนี้จุดประสงค์และความคาดหวังของการเล่นแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้นของกลุ่มชายรักชาย
คือ ต้องการเล่นเพื่อคลายความเหงา ความเบื่อ โดยส่วนมากคนที่เล่นนั้นจะมีสถานะโสด ในการเล่น โดยความ
คาดหวังจริงๆแล้วนอกจากการต้องการหาใครสักคนเพื่อสนทนาหรือพูดคุ ยแล้ว ต้องการหาคนที่เข้าใจในทัศนคติ
ความคิดต่างๆเพื่อพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงคู่รักเพื่อสละความเป็นโสด
พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันทินเดอร์ ของกลุ่มชายรักชายนั้นผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีพฤติกรรมความถี่ในการ
เข้าใช้งาน 5-6 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากมีการเปิดแจ้งเตือนข้อความไว้ในการสนทนา อีกทั้งความเพลิดเพลินในด้าน
ฟังก์ชั่นการเลือกคู่ของแอปพลิเคชัน ที่สามารถดึงดูดให้ใช้งานได้บ่อยๆ ในด้านระยะเวลาในการใช้งานจะแตกต่าง
กันออกไปตามบุคคลซึ่งจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนที่พบผู้ใช้งานที่ตนเองสนใจตามรสนิยม และสาหรับ
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ผู้ใช้งานที่เจอผู้ใช้งานตรงข้ามที่ตนสนใจจากการจับคู่ จะทาการเปิดประโยคโดยการส่งข้อความแสดงความรู้จัก ซึ่ง
จากผลการศึกษาได้มีการเจาะถึงพฤติกรรมการสนทนาของกลุ่มชายรักชาย โดยภาพรวมลักษณะการสนทนาใน
เรื่องระยะเวลาจะไม่ได้สนทนากันยาวหรือใช้เวลามากนัก ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อมีการเจอผู้ใช้งานที่ถูกใจจะสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นแล้วทาการแลกช่องทางการติดต่ออื่นๆเพื่อออกมาสื่อสารกันผ่านสื่อทางอื่น อีกทั้งเมื่อมีการพูดคุยจะมีการ
ทาการนัดเพื่อพบปะเจอกันเพื่อทากิจกรรมในการรู้จักกันและกันมายิ่งขึ้นจน ซึ่งนาไปสู่การส่งผลกระทบการใช้
ชีวิตประจาวันในด้านรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการศึกษา
จากการสรุปผลการศึกษา สามารถนามาอภิปรายผลการศึกษาโดยแยกเป็นรายด้านได้ ดังนี้
ในด้านมุมมองการรับรู้แบรนด์แอปพลิเคชัน ทินเดอร์ของกลุ่มผู้บริโภคชายรักชาย ผลการศึกษาได้พบว่า
กลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคกลุ่ มชายรักชายที่เล่นแอปพลิเคชัน หาคู่นั้นจะมีการนึกถึงแอปพลิเคชัน ทินเดอร์อยู่ใน
การนึกถึงหรือรับรู้อันดับความคิดแรกๆเมื่อพูดถึง โดย เหตุผลหลักคือการเคยใช้งานหรือใช้บริการแอปพลิเคชัน
ทินเดอร์เอง รวมถึงทินเดอร์ได้มีการทาการตลาดด้านออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆอยู่บ่ อยๆ ซึ่งทาให้กลุ่มผู้ใช้งาน
สามารถจดจาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Schiffman and Kanuk (1991 อ้างอิงใน เกตุวดี สมบูรณ์ทวี, 2561) ได้อธิบาย
แนวคิ ด ในเรื่ อ งการรั บ รู้ ว่ า เป็ น กระบวนการรั บ รู้ ที่ บุ ค คลได้ รั บ จากสิ่ ง รอบตั ว แล้ ว ส่ ง ผ่ า นไปยั ง สมองแล้ ว
ตีความหมายของการรู้สึกสัมผัสที่ ได้รับ และแปลความหมายเป็นความเข้าใจในสารนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐาน
และประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นด้วย หรือจากด้านสังคม ความเชื่อ ทัศนคติ ความคาดหวัง และสภาวะจิตใจ
ของแต่ละบุคคล จึงมีผลทาให้การรับรู้และการตีความแตกต่างกันออกไป
อีกทั้งแอปพลิเคชัน ทิน เดอร์ได้มีการสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของแบรนด์ออกไปในรูปแบบที่
ผู้ใช้งานนั้นสามารถรับรู้ได้ โดยแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้นได้สร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ออกมาในรูปแบบของการ
ใช้ชีวิตของมนุษย์ ที่มีลักษณะเป็นผู้ชาย ที่มีลักษณะการใช้ชีวิตที่สนุกสนาน มีเพื่อนเยอะ และชอบการเข้าสังคม
ต่างๆ อีกทั้งมุมมองของผู้ที่ให้มูลที่มีต่อคนที่เล่นหรือคนที่ใช้งานเหมือนกันคิดว่า ส่วนมากคนที่เข้ามาใช้งานจะมี
ลักษณะนิสัยที่เป็นคนเหงา ที่ต้องการหาใครสักคนเป็นเพื่อนเพื่อสนทนา สอดคล้องกับทฤษฎีของ Aaker, (1996)
(อ้างถึง ใน ณัฐจิรภัค บุญทศ, 2556) บุคลิกภาพตราสิน ค้ าเป็นกลุ่ มของลกัษ ณะทางบุ ค ลิกภาพของมนุ ษ ย์ ที่
ผสมผสานอยู่ในตราสินค้า อีกนัยหนึ่งกล่าวถึงความหมายของบุคลิกภาพตราสินค้าว่าบุคลิกภาพตราสินค้า เป็น
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ลักษณะบุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนามาจากบุคลิกภาพของมนุษย์ ได้แก่ ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์เช่น เพศ
อายุระดับชั้นทางสังคม ตลอดจนลักษณะบุคลิกและอุปนิสัย เช่น เป็น คนจริงใจอบอุ่น อ่อนไหว เป็นต้น
ในด้ า นพฤติ ก รรมความถี่ แ ละระยะเวลาในการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น ทิ น เดอร์ จากการศึ ก ษาพบว่ า
พฤติกรรมความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ของกลุ่มชายรักชายส่วนมากมีการใช้งาน 5-6 วันต่อสัปดาห์
โดยจะเปิดระบบแจ้งเตือนสาหรับข้อความในการเข้าถึงอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อมีข้อความเข้ามาในระบบจะทาการเข้าไป
สนทนาภายในแอปพลิเคชัน ทันที รวมถึงระยะในการใช้งานแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้นจะมีการใช้งานไม่เกิน 1 ปี
โดยเห็ น ผลที่ เ ลิ ก ใช้ ส่ ว นใหญ่ เ มื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านหรื อ ผู้ บ ริ โ ภคได้ คู่ ที่ ส นทนาที่ ต้ อ งการแล้ ว และต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นา
ความสัมพันธ์กับคู่ไปในเชิงคู่รัก จะเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ทันที แต่เมื่อไหร่ที่ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคไม่มี
คู่รัก หรือมีการยุติความสัมพันธ์แล้ว จะทาการดาวน์โหลดเพื่อกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ เอมิ
กา เหมมินทร์ (2556 : 5) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ในเรื่องประสบการณ์ในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุด ช่องทางที่ใช้บ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้ต่อวัน ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้
ต่อวัน ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งมากที่สุด คุณสมบัติที่ชอบมากที่สุดตอนที่ใช้งาน และแหล่งหรือสื่อที่
ทาให้สนใจใช้งาน
ในด้านพฤติกรรมในการเริ่มต้นความสัมพันธ์บนแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้น จากการศึกษาได้พบว่าปัจจัยที่
จะทาให้มนุษย์เริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นเกิดจากการชื่ นชอบจาก รสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งรสนิยมแต่ละคนจะไม่
เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมของแต่บุคคลที่แตกต่างกันโดยในส่วนของแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นั้น
ผู้ใช้งานหรือจะเกิดความชื่นชอบจากการได้เห็นรูปภาพของผู้ใช้งานฝ่ายตรงข้าม ซึ่งหลังจากผ่านขั้นตอนการรู้จัก
กันเบื้องต้นแล้ว พฤติกรรมของการสนทนาจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเนื้อหาในการสนทนาจะไม่ใช่ในเชิง
สอบถามหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไป ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการสนทนาเชิงพูดถึงการใช้ชีวิตประจาวัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและทัศคติซึ้งกันและกัน โดยการสนทนาระดับนี้จะมีการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่เคยพบเจอใน
อดีตซึ่งถ้าเกิดความเข้าใจหรือทัศนคติของผู้ที่สนทนาด้วยไม่ตรงกัน การสนทนาก็จะจบลง และเริ่มต้นสนทนากับผู้
สนทนาอื่น โดยการสนทนาในเชิงนี้ จะสนทนารูปแบบระยะประมาณไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้นจะทาการพัฒนา
ความสัมพันธ์ไปในอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ Organ & Hamner (1982 อ้างถึง ใน Natthawp., 2554:
ออนไลน์) ที่ได้อธิบายทฤษฎีการแลกเปลี่ยนในเชิงจิตวิทยาที่ว่า การเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปของกาไร
และต้นทุน โดยที่ กาไร หมายถึง สิ่งที่เราได้จากการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ขณะที่ต้นทุน หมายถึง สิ่งที่ไม่น่า
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พอใจในการสร้างความสัมพันธ์นั้น เช่น ความล้า เบื่อ วิตกกังวล เป็นต้น คนเราจะประเมินกาไรจาก ความสัมพันธ์
โดยอาศัยมาตรฐาน 2 ประการ ประการแรก ได้แก่ ระดับของการเปรียบเทียบในอดีต ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยได้รับจากการ
มีความสัมพันธ์ในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับ ปัจจุบัน และประการที่สอง ได้แก่ ระดับการเปรียบเทียบกับทางเลือก
อื่น ๆ ในปัจจุบัน ในข้อนี้หมายถึงว่า บุคคลจะเลือกสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใดต้องคานึงแล้วว่า ระหว่างคนต่าง ๆ ที่
แวดล้อมอยู่ผู้ใดจะทาให้ได้สิ่งที่ต้องการ มากที่สุด ไม่ว่าความสัมพันธ์กั บคนปัจจุบันจะทาให้ได้ผลดีแค่ไหนก็ตาม
หากบุคคลคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ให้ผลดีกว่า เขาก็มีแนวโน้มที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่
หรื อ กลุ่ ม ใหม่ ในทางตรงข้ า มแม้ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นปั จ จุ บั น จะท าให้ ไ ม่ พ อใจขนาดใดก็ ต ามบุ ค คลจะยั ง คง
ความสั ม พั น ธ์ นั้ น ไว้ หากเปรี ย บเที ย บแล้ ว ว่ า การไปสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ คนใหม่ อ าจท าให้ ไ ด้ ผ ลแย่ ก ว่ า
ความสัมพันธ์เดิม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในทางปฎิบัติ
1. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้แบรนด์ของกลุ่มชายรักชายที่มีต่อแอปพลิเคชัน ทินเดอร์ มีกระบวนการทั้ง
ความคิด ทัศนคติ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อแอปพลิเคชัน ทินเดอร์อีกทั้ง ในเรื่องของการใช้งานต่างๆภายในแอปพลิเคชัน
ซึ่งในส่วนนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากข้อมูลคือ การใช้งานที่มีข้อจากัดด้านการใช้งาน ทั้งนี้ถ้าข้อจากัดตรงนี้
ไม่สามารถแก้ไขหรือเป็นไปได้ ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ศึกษาคือสามารถเพิ่มช่องทางการใช้งานอื่ นเข้าไปเพิ่มในตัว
แอปพลิเคชัน
2. จากการศึกษาพฤติกรรมในการใช้ง านแอปพลิเคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชาย จะมีพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการใช้งานอยู่ตลอด โดยกลุ่มชายรักชายนี้จะใช้งานไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเป้าหมายที่กลุ่มนี้ต้องการ แต่
ทั้งนี้สิ่งที่สังเกตพบเจอคือ กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะไม่ได้ใช้งานหรือสื่อสารบนแอปพลิเคชัน ทินเดอร์นานมากนัก เมื่อ
ได้เป้าหมายที่ต้องการจะทาการแลกช่องทางการติดต่ออื่นแล้วไปสื่อสารกันผ่านช่องทางอื่น ทั้งนี้สาเหตุเกิดจาก
การมีข้อจากั ดเรื่องของการใช้ง านที่ ภายในแอปพลิ เคชัน สามารถใช้ไ ด้เ พียงแค่พิม พ์ ข้ อ ความเท่ านั้น ดัง นั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาด้านการใช้งานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงความ
ปลอดภัยและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษา
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1. การศึกษาครั้งนี้ทราบเพียงการรับรู้แบรนด์โดยภาพรวมเท่านั้น ซึ่งยัง ไม่ทราบถึงการทาการตลาดผ่าน
สื่อออนไลน์ที่เจาะลึกลงไปถึงวิธีการที่ผู้บริโภคได้รับรู้อย่างไร มีรูปแบบใดบ้าง จึงควรทาการศึกษางานวิจัยเพิ่มเติม
จากผู้ใช้งานโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลที่ได้ นามาพัฒนาการทาเนื้อ หา
ทางการสื่อสารการตลาดของแอปพลิเคชัน ทินเดอร์มากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน หาคู่ของกลุ่มชายรักชายโดยเน้นไป
ทางการสื่อสารกันในการหาคู่อย่างไรและสนทนากันอย่างไรซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในแง่ของการ
ถูกปฎิเสธด้านความรัก ของกลุ่มชายรักชาย เนื่องจากเป็นข้อมูลสาคัญและน่าสนใจอีกอย่างในการนามาใช้ทาการ
สื่อสารเฉพาะกลุ่มใรรูปแบบสื่อสารการตลาดออกไป ซึ่งประโยชน์นั้นสามารถเพิ่มจานวนผู้ใช้งานของกลุ่มนี้ได้อีก
ด้วย
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การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในฐานะเป็นความริเริ่มใหม่เพื่อการพัฒนาบึงสีไฟอย่างยั่งยืน
Circular Economy through Agritourism as an initiative for
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง อนาคตภาพการพัฒนาบึง สีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ 1.
เพื่อศึกษาอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า 2. เพื่อวิเคราะห์อนาคตภาพของการพัฒนาบึงสีไฟใน
อีก 10 ปีข้างหน้า ตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่ง ยืน ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติ พันธุ์วรรณนา
(Ethnographic Futures Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่บึงสี
ไฟ จานวน 12 ราย เกี่ยวกับทางเลือกอนาคตภาพ (Alternative) 3 ภาพ คือ อนาคตภาพทางดี (OptimisticRealistic Scenario) อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้ มาก
ที่สุด (Most-Probable Scenarios) ผลการวิจัยพบว่า อนาคตภาพของบึงสีไฟ มีแนวโน้มที่อาจจะไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฐานะเป็นความริเริ่มใหม่เพื่อการพัฒนาบึงสีไฟอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : การพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณนา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร บึงสีไฟ
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This article is a part of a thesis entitled “The development scenarios of Buengsrifai in the
next 10 years” . The objectives of the study were 1. To investigate a development scenarios of
Buengsrifai in the next 10 years. 2.To analyzed a development scenarios of Buengsrifai in the next
10 years with sustainable development concepts. The researcher uses an Ethnographic Futures
Research method. Research instrument was in- depth interviews with the 12 participants in a
communities located around Buengsrifai area. Interview about 3 alternatives of Scenarios are
Optimistic- Realistic Scenario, Pessimistic- Realistic Scenario and Most- Probable Scenario. The
research found that the development of Buengsrifai is not consist with sustainable development
Goals. The researcher proposed the alternative by Circular Economy through Agritourism for
Buengsrifai sustainable development.
Keywords: Sustainable Development, Ethnographic Futures Research, Agrotourism, Buengsrifai
บทนา
บึงสีไฟเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ ระดับนานาชาติตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความ
สาคัญระดับนานาชาติและระดับประเทศชาติของประเทศไทย (สานักความหลากหลายทางชีวภาพ, 2552) ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซึ่งติดต่อกับชุมชนใน 4 ตาบล คือตาบลในเมือง
ตาบลเมืองเก่า ตาบลโรงช้าง และตาบลคลองคะเชนทร์ เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 18,000 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่
ประมาณ 5,390.6 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่น้าและเกาะประมาณ 4,252.69 ไร่ พื้นดินรอบบึงสีไฟประมาณ 1,137.91 ไร่
พื้นที่สวนประมาณ 743.65 ไร่ และส่วนที่ดินของราชการ วัด โรงเรียนประมาณ 374.26 ไร่ (ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548) ถือเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ เป็นอัน ดั บ 5 ของประเทศไทย รองจาก บึง บอระเพ็ ด
ทะเลสาบหนองหาน บึงละหาน และกว๊านพะเยา ตามลาดับ
บึงสีไฟถือกาเนิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของลาน้าน่าน แต่เดิมในช่วงฤดูฝนน้าในลาน้าน่าน
จะไหลเข้ามาในบึงทาให้บึงมีระบบนิเวศแบบเปิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาร่องน้าของลาน้าน่านที่ไหลเข้ามาใน
บึงได้ถูกปิดกั้นลง เนื่องจากกรมประมงได้สร้างสถานีประมง และประชาชนได้ปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้าเข้าไปในร่องน้า
ประกอบกับมีการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ทาให้ปริมาณน้าที่ไหลเข้ามาในร่องน้าอยู่ต่ากว่าคันดิน บึงสีไฟจึงขาดการติดต่อ
กับลาน้าน่านและกลายเป็นบึงปิดไปในที่สุด (ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548)
บึ ง สี ไ ฟถื อ เป็ นบึ ง ที่ มีค วามส าคั ญ ต่ อระบบนิเ วศน์ ใ นฐานะเป็น พื้นที่ ชุ่ ม น้าที่ มี ค วามส าคั ญ ระดับ
นานาชาติ ที่เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับการอนุรักษ์ จากการศึกษาของคณะสิ่งแวดล้อม
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และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า บึงสีไฟเป็นบึงน้าจืดที่มีวิวัฒนาการตามธรรมชาติมาเป็นเวลานาน
ทาให้ระบบนิเวศน์ของบึงเป็นระบบที่มีเอกลักษณ์ซึ่งมีการพึ่งพากันอย่างสลับซับซ้อน (Complexity) และมีดุลย
ภาพอย่างต่อเนื่อง (Dynamic Equilibrium) โดยมีสิ่งมีชีวิตภายในบึงมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในด้านของ
ชนิด (Species Diversity) และสายพันธุ์ (Genetic Diversity) ความหลากหลายดังกล่าวทาให้มีการเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน และมีการถ่ายทอดธาตุอาหารและพลังงานเป็นวงจรในรูปของห่วงโซ่อาหาร หมุน เวียนกันไม่จบไม่สิ้น และ
เนื่องจากพื้นที่ประมาณร้อยละ 85 ของบึงสีไฟปกคลุมด้วยวัชพืชน้า ร้อยละ 15 เป็นที่โล่งไม่มีวัชพืชปกคลุม มีแพ
สนุ่นขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ไปตามกระแสลม และสนุ่นบางส่วนก็มีรากหยั่งไปถึงพื้นดิน ทาให้มีสภาพคล้ายเกาะ มี
นกน้ามาอยู่อาศัยจานวนมาก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของสัตว์น้า โดยพบสัตว์ป่าทั้งหมด 117 ชนิด
คือ นก 81 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 9 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 18 ชนิด และสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก 9 ชนิด
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540)
นอกจากความสาคัญทางด้านระบบนิเวศน์ บึงสีไฟยังมีความสาคัญในฐานะการเป็นพื้นที่สาหรับเก็บ
กักน้าเพื่อทาการเกษตรของประชาชนที่อยู่โดยรอบ เป็นแหล่งทรัพยากรที่ให้มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดพิจิตร โดยพื้นที่ภายในบริเวณบึงสี
ไฟมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527
มีเนื้อที่ 170 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่น้าประมาณ 120 ไร่ พื้นดินประมาณ 50 ไร่ เป็นพื้นที่สาหรับการพักผ่อน ออกกาลัง
กาย และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 2. รูปปั้นพญาชาลวัน เป็นรู ปปั้นจระเข้ มีขนาดความยาว 38 เมตร กว้าง 6
เมตร สูง 5 เมตร ถือเป็นรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ ลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร ตาม
ตานานเรื่องชาลวัน ภายในรูปปั้นสร้างเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก ประมาณ 25-30 ที่นั่ง 3. สถานแสดงพันธุ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติ หรือที่นิยมเรียกว่า ศาลาเก้าเหลี่ยม เป็นอาคารรูปดาวเก้าแฉกยื่นลงไปในบึง ภายในประกอบด้วย
ตู้แสดงพันธุ์ปลาหายากฝังอยู่ในผนัง จานวน 12 ตู้ ตรงส่วนกลางของอาคารทาเป็นช่องเปิด สาหรับชมปลาและให้
อาหารปลาในบึงสีไฟ 4. ศาลากลางน้า เป็นศาลาไม้เก่าแก่ ตั้ง อยู่กลางน้าริมบึงสีไฟ มีจานวนทั้ง หมด 4 ศาลา
เชื่อมต่อกัน บริเวณริมทางเข้า ศาลาด้ านซ้ ายมีรู ป ปั้นพญาชาลวัน ขนาบข้างด้วยนางตะเภาแก้ว ตะเภาทอง
ด้านขวาเป็นรูปปั้นพญาชาลวันในร่างมนุษย์ ตั้งอยู่กลางน้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อน นักท่องเที่ยวนิยมมาให้
อาหารปลาและชมอาทิตย์อัสดง 5. บ่อจระเข้ มีลักษณะเป็นอาคารยกพื้น บริเวณด้านล่างมีส่วนที่เป็นน้า และพื้น
แห้งสาหรับให้จระเข้ขึ้นมาผึ่งแดด มีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถมาให้อาหารจระเข้ได้ 6. หอชมนก เป็นพื้นที่
สาหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่อพยพมาในช่วงเวลาต่าง ๆ ลักษณะเป็นอาคารทรงสูงมี
บันไดวนสาหรับเดินขึ้น มีศาลาขนาดเล็กสาหรับพักผ่อนกระจายอยู่โดยรอบ เมื่อขึ้นจะไปบนหอชมนกจะสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของบึงสีไฟได้ในมุมกว้าง ด้านล่างมีภาพวาดพญาชาละวัน และภาพวาดน้าตกสามมิติ เป็นงาน
ศิลปะบนพื้นดิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ มาถ่ายภาพให้เสมือนภาพสถานที่จริงแบบสามมิติ 7. อุทยานบึงบัว เป็น
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศึกษาทางธรรมชาติ ในอุทยานประกอบด้วยอาคารนิทรรศการบัว 3 หลัง เป็นแหล่ง
รวบรวมและแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับบัวที่มีอยู่ในประเทศไทย และสายพันธุ์ของบัวในบึงสีไฟ จังหวัดพิจิ ตร 8.
อาคารน้าตกจาลอง เป็นอาคารรูป ทรงสี่ เหลี่ ยมภายนอกมี ลัก ษณะคล้า ยหิ นขนาดใหญ่ มีการเปิดน้าบริ เ วณ
ด้านหน้าอาคารคล้ายน้าตก ภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องประชุม ภาพประติมากรรมนูนต่า เรื่องตานานพญา
ชาลวัน ตู้แสดงพันธ์ปลา และห้องแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร
สภาพการณ์ปัจจุบันของบึงสีไฟพบว่า บึงมีความเสื่อมโทรมลงอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเสื่อม
โทรมลงอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสภาพน้าในบึง สีไ ฟพบสารประเภทคลอริเนตเตตไฮโดรคาร์ บอน (คณะ
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ,2540) ซึ่ ง เป็ น สารพิ ษ จากการใช้ ส ารเคมี ใ นการท า
การเกษตร และอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้าและระบบนิเวศในบึง เนื่องจากพื้นที่บึงถูกแปรสภาพให้เป็นพื้นที่
รองรับน้าเหลือทิ้งจากการเกษตรของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบบึงสีไฟ และด้วยบึงสีไฟเป็นบึงที่มีความลึกไม่
มาก ทาให้ในหน้าฝนน้าจะเอ่อล้นเข้าท่วมไร่นาบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย และในหน้าแล้งจะประสบปัญหา
น้าในบึงแห้ง เกิดปัญหาไฟไหม้เศษวัชพืชที่ทับถมกันมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบนิเวศน์ และสุขภาพของคนที่อยู่อาศัยอยู่โดยรอบ
นอกจากปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม บึงสีไฟยังประสบปัญหาในฐานะของการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่ผ่านมาบึงสีไฟได้รับงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง การพัฒนาในแง่ของการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันค่อนข้างประสบปัญหาเนื่องจากขาดแคลนนักท่องเที่ยวภายนอก
เข้ามาเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ ยวขาดการดูแลอย่างทั่วถึง สิ่ง ก่อสร้างภายในเริ่มเก่าและชารุดทรุดโทรม อาทิ
บริเวณหอชมนก ที่กลายสภาพเป็นพื้นที่รกร้าง บริเวณภาพสามมิติที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพมี
สภาพสีลอกร่อน ชารุด บริเวณอุทยานบัวบึงสีไฟ ที่สร้างเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศและแหล่งศึกษาทาง
ธรรมชาติของจังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาความแห้งแล้ง บัวในอุทยานลดลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณศาลากลางน้า
โบราณต้องปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เพราะพื้นทางเดินชารุด เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตพบว่า แนวทางการพัฒนาของ
ประเทศไทยที่ผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกนามาใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้สูญ สิ้นและเสื่อมโทรมลงไปมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ชุ่มน้าของ
ประเทศไทยที่กาลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคาม จากการบุกรุกและการพัฒนาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเกษตร การ
ประมง การขยายตั ว ของเมื อ ง การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ (WWF ประเทศไทย, ม.ป.ป.) สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ของบึงสีไฟ ที่กาลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรม อันมีสาเหตุจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของ
บึงสีไฟ จนเกินขีดจากัดที่ธรรมชาติจะฟื้นฟูได้
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ด้วยคุณค่าของบึงสีไฟในฐานะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มี ความส าคัญ ระดับนานาชาติ และเป็นพื้นที่ที่ มี
ความสาคัญด้านนันทนาการ การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร แต่ต้องเผชิญกับปัญหา
ความเสื่อมโทรมในด้านต่าง ๆ อันเกิดจากรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่ผิดพลาด ผู้วิจัยจึงเกิดเป็นคาถามว่า อนาคต
ภาพการพัฒนาบึงสีไฟและชุมชนริมบึงสีไฟจะเป็นอย่างไร ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยนาเอาการวิจัยเชิงอนาคตมา
เป็นเครื่องมือในการค้นหาคาตอบ ผ่านการมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชน ในการคาดการณ์แนวโน้มอนาคต นา
ข้อมูลอนาคตภาพที่ได้มาวิเคราะห์กับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่ารูปแบบการพัฒนาดังกล่าวเป็นหนทางไปสู่
ความยั่งยืนหรือไม่ และสร้างข้อเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาบึงสีไฟไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
คาถามวิจัย
อนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟและชุมชนริมบึงสีไฟจะเป็นอย่างไร ในอีก 10 ปีข้างหน้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า
2. เพื่อวิเคราะห์อนาคตภาพของการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า ตามแนวทางของการพัฒนาที่
ยั่งยืน
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 2 แนวทาง มาเป็นกรอบใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ 1. การพัฒนาที่ยั่งยืนตามทัศนะของพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต และ 2. เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทั้งสองแนวทางนี้มีจุดหมายเดียวกันคือ มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของการพัฒนาในอดีต เน้นให้เกิด
การพัฒนาในแนวทางที่สมดุลเพื่อความอยู่รอดของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยนาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
ทัศนะของพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต ที่เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเป็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
และสมดุลของระบบความสัมพันธ์ของ มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผู้วิจัยจึงนามิติต่าง ๆ มาเป็นกรอบ
คาถามในการสัมภาษณ์ และนาภาพอนาคตที่ได้มาวิเคราะห์ว่าภาพอนาคตดังกล่าวเป็นไปในทางที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพียงใด
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Futures Research) โดย
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาจากบุคคลที่ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้
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ความสามารถในชุมชน ทั้ง 4 ตาบล ในบริเวณพื้นที่รอบบึงสีไฟ จานวน 12 ราย ศึกษาประชากร 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แกนนาเยาวชน กลุ่มคนทางาน และกลุ่มผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมความคิดเห็นของ
แต่ละกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องทัศนคติ การประกอบอาชีพ ความต้องการในอนาคต
ใช้การสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชี้นา (Non-directive open ended)
โดยผู้ วิ จั ย เตรี ย มหั ว ข้ อ หรื อ ประเด็ น ในการถามภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) รูปแบบการสัมภาษณ์ จะแบ่งช่วงการสัมภาษณ์ออกเป็นช่วง ๆ ตามอนาคตภาพที่เป็นทางเลือก
(Alternative) 3 ภาพ เรียงลาดับการไป คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic-Realistic Scenario) อนาคตภาพ
ทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Most-Probable Scenarios)
ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 2 เดือน โดยเมื่อสัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ภาพ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะ
นาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ และนาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วไปให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ตรวจแก้ไขอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงนาแนวโน้มอนาคตที่ได้มาเขียนเป็นฉากอนาคต (Scenario) นาเสนอข้อมูลโดย
การบรรยายและตีความออกมาเป็นภาพวาดโดยผู้วิจัย
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า ตามภาพ
อนาคตทางเลือกทั้ง 3 ภาพ คือ อนาคตภาพทางดี อนาคตภาพทางร้าย และอนาคตภาพที่คาดว่าจะเป็นไปได้มาก
ที่สุด ในมิติของระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ มิติของสังคม มิติของธรรมชาติ และมิติของเทคโนโลยี ได้ผล
สรุปภาพอนาคตทั้ง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ฉากอนาคตภาพทางดี (Optimistic-Realistic)
1.1 มิติของสังคม
การคาดการณ์อนาคตภาพทางดีในมิติของสังคมของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาพใหญ่ คือ ภาพอนาคตทางดีในแง่ของการพัฒนาภายในชุมชน และภาพอนาคตทางดีในแง่ของการ
พัฒนาบึงสีไฟ โดยภาพอนาคตทางดีในแง่ของการพัฒนาภายในชุมชนกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยกลุ่มคนทางาน มี
การคาดการณ์อนาคตที่เน้นไปที่รายได้ และสภาพความเป็นอยู่เ ป็นหลั ก โดยคาดการณ์ว่ า ในอนาคตอาชี พ
เกษตรกรรมที่ถือเป็นอาชีพหลักของชุมชนจะมีความมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งเรื่องของราคาผลผลิตและความ
พร้อมของปัจจัยการผลิต ด้วยการเข้ามาดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับกลุ่มแกนนาชุมชน และกลุ่มแกนนา
เยาวชน มีการคาดการณ์อนาคตภาพทางดีไปในภาพทิศทางเดียวกัน คือภาพที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ สาหรับภาพอนาคตทางดีใน
แง่ของการพัฒนาบึงสีไฟ กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้คาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คือ ภาพที่บึงสีไฟเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประจาจังหวัดพิจิตร ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด มีการ
พัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพของส่วนที่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมในปัจจุบันให้มีสภาพที่สมบูรณ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
1.2 มิติของธรรมชาติ
อนาคตภาพทางดี ในมิติของธรรมชาติ พบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ถึงภาพบึงสี
ไฟที่มีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ มีความสวยงามของธรรมชาติ ผ่านชุดถ้อยคาต่าง ๆ อาทิ น้าใสสะอาด มีปริมาณ
น้าเต็มบึง มีบัวหลากหลายสายพันธุ์บานเต็มบึง ต้นไม้มีความสวยงามร่มรื่น มีนกมีปลาชุกชุม ฯลฯ และผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจัยในกลุ่ มวัย ท างานได้ คาดการณ์ถึง ภาพอนาคตในแง่ ของการที่ ทรัพ ยากรทางธรรมชาติ ข องบึ ง สี ไ ฟ
สามารถอานวยผลประโยชน์แก่ชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นพื้นที่กักเก็บน้าสาหรับการทาการเกษตรได้มากขึ้น
ทาให้ในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรไม่ขาดน้าในการทาการเกษตร การเป็นที่รองรับน้าในช่วงฤดูฝน ไม่ให้น้าไหลบ่าเข้า
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย
1.3 มิติของเทคโนโลยี
ในมิติของเทคโนโลยี กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทั้ง 3 กลุ่ม คาดการณ์ภาพอนาคตภาพทางดี
ที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มแกนนาเยาวชนจะมองไปที่เทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้ และการศึกษา ที่จะทาให้คนรุ่น
ใหม่มีช่องทางการเรียนรู้ที่มากขึ้น มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง กลุ่มวัยทางาน
มองเทคโนโลยีในภาพของการอานวยความสะดวกในการทาการเกษตร ส่วนกลุ่มแกนนาชุมชน มองเทคโนโลยีใน
แง่ของการอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ที่จะทาให้ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดีขึ้น
2. ฉากอนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic)
2.1 มิติของสังคม
ภาพอนาคตทางร้ายที่ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ถึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ภาพ คือ
อนาคตภาพของบึงสีไฟในฐานะของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนาคตภาพของชุมชนที่อยู่โดยรอบบึงสีไฟ โดย
อนาคตภาพของบึงสีไฟในฐานะของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ว่า บึงสีไฟจะไม่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวเป็นสาเหตุสาคัญ ส่วนสาเหตุรองลงมา
คือความไม่น่าสนใจของสถานที่ทาให้ไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายนอก ส่วนนักท่องเที่ยวภายในเองก็เลือกไปเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจในสถานที่อื่น ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดใกล้เคียง อนาคตภาพของ
ชุมชนที่อยู่โดยรอบบึงสีไฟ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ว่าสังคมโดยรอบบึงสีไฟจะมีความเป็นเมืองมากขึ้น คน
ต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ทาให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คือคนในชุมชนจะใช้ชีวิต
ต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ปัญหาทางสังคมต่างๆ มากขึ้น
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2.2 มิติของธรรมชาติ
อนาคตภาพทางร้ายในมิติของธรรมชาติของบึงสีไฟ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ว่า บึงสี
ไฟจะประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนัก ในฤดูแล้งน้าในบึงจะตื้นเขิน จนสัตว์น้าไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทาให้
ระบบนิเวศน์ส่วนอื่น ๆ ได้รับผลกระทบไปด้วย และจะมีผู้บุกรุกเข้ามาหาประโยชน์จากบึงสีไฟเพิ่มมากขึ้ น อาทิ
กลุ่มบุคคลที่ลักลอบใช้พื้นที่บึงเพื่อทาการเกษตร การลักลอบจับสัตว์น้า เผาป่า และลักลอบขุดหน้าดิน การทา
การเกษตรได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดแคลนน้าที่เป็นปัจจัยสาคัญในการผลิต
2.3 มิติของเทคโนโลยี
อนาคตภาพทางร้ายในมิติของเทคโนโลยี กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทั้ง 3 กลุ่ม คาดการณ์
อนาคตภาพไปในทิศทางเดียวกันคือ การที่คนในสังคมมีการยึดติดกับการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป จนกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและคนรอบข้าง และใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
ตามมา
3. ฉากอนาคตภาพที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Pessimistic-Realistic)
3.1 มิติของสังคม
ฉากอนาคตภาพที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ของชุมชนที่อยู่โดยรอบบึงสีไฟคือ การเข้าสู่ความ
เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ด้านการประกอบอาชีพ ผู้คนโดยรอบบึงสีไฟยังคงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก โดยเฉพาะการทานา แต่จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่สืบทอด ทาให้ในครอบครัวที่ไม่มีผู้สืบทอด
จะเปลี่ยนเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่ในการทานา หรือขายที่ดินให้กลุ่มนายทุน รูปแบบของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป มีบ้าน
จัดสรรเพื่อรองรับจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีความหนาแน่นมากขึ้น มีการสร้างห้างสรรพสินค้าและสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ ทาให้คนในชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้สืบอาชีพเกษตรกรรมมีอาชีพ มีรายได้มาก
ขึ้น ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เนื่องด้วยเป็นชุมชนขนาดเล็ก
แต่ก็มีการมองไปที่ภาพของปัญ หาที่เข้ามากับสัง คมเมือง อาทิ เรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้านระบบ
การศึกษาและบริการด้านสุขภาพ จะมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น อนาคตการพัฒนาบึงสีไฟในแง่ของการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวจะไม่ประสบความสาเร็จ ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของตัวจังหวัดเอง ที่ไม่ใช่เส้นทางหลั กในการ
เดินทาง และยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ใกล้เคียง ที่น่าสนใจพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว แต่
ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง
3.2 มิติของธรรมชาติ
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มิติของธรรมชาติบึงสีไฟ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ ว่าระบบนิเวศน์ภายในบึงจะมีความ
เสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ สาเหตุจากปัญหาความแห้งแล้งและปัญหาการเผาทาลายป่า ธรรมชาติและทรัพยากรของ
ชุมชนที่อยู่โดยรอบบึงสีไฟจะลดน้อยลง ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทาให้ชุมชนโดยรอบบึงสีไฟเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทรัพยากรทางธรรมชาติต่าง ๆ จึงถูกนามาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญ ตาม
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 มิติของเทคโนโลยี
อนาคตภาพในมิติของเทคโนโลยีที่น่าจะเป็นไปมากที่สุด มีการคาดการณ์ใน 2 เรื่อง คือ 1.
เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดารงชีวิตมากขึ้น 2. เทคโนโลยีจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม จากการใช้ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม
อนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟกับความยั่งยืน
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้วิจัย
ได้นาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) มาวิเคราะห์กับอนาคตภาพการ
พัฒนาบึงสีไฟที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เพื่อค้นหาว่าอนาคตที่กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคาดการณ์ไว้นั้น เป็นไป
ในทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ โดยเลือกวิเคราะห์เฉพาะเป้ าหมายและเป้าประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงสีไฟ จานวน 3 เป้าหมาย ได้ผลการวิเคราะห์ในแต่ละเป้าหมายดังนี้
1. เป้าหมายที่ 6 น้าสะอาดและสุขาภิบาล (Clean water and sanitation) เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้
มุ่งไปที่ 1) การยกระดับคุณภาพน้า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลด
น้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการบาบัด 2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการ
ใช้น้า และจัดหาน้าที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า 3) ดาเนินการบริหารจัดการน้าแบบองค์รวมในทุก
ระดับ และ 4) ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า เมื่อนาอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟที่น่าจะ
เป็นไปได้มากที่สุดมาวิเคราะห์แล้วพบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องตามเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยคาดการณ์ว่า ในอนาคตบึงสีไฟยังต้องเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้ง และปัญหาระบบนิเวศน์อยู่
2. เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Good job and economic growth) เป้าประสงค์
มุ่ ง เน้ น ไปที่ 1) การบรรลุ การมี ผ ลิ ต ภาพทางเศรษฐกิจ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ผ่ า นความหลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและ นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (high value added) และใช้แรงงาน
เป็นหลัก (Labor intensive) 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกใน การบริโภคและการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และพยายามที่จะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และ 3) ออกแบบ
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และใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่ง
เมื่อนาอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดมาวิเคราะห์แล้วพบว่า ยังไม่มีความสอดคล้องตาม
เป้าหมาย แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ถึงภาพอนาคตของเทคโนโลยีที่จะช่วยในกระบวนการผลิต แต่ก็ยังไม่สามารถ
ลดการสูญ เสียทรัพยากร และทาให้เกิดระบบเศรษฐกิจ ที่ยั่ง ยืนได้ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยัง ไม่ประสบ
ความสาเร็จ ผู้มีบทบาทในการพัฒนาถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ขาดการมองชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
3. เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible consumption) เป้าประสงค์มุ่งเน้น
ไปที่ 1) บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 2) สร้างหลักประกันว่า
ประชาชนในทุ ก แห่ งมี ข้อ มู ล ที่ เ กี่ย วข้ องและความตระหนั กถึ ง การพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื นและวิ ถี ชี วิต ที่ ส อดคล้ องกับ
ธรรมชาติ และ 3) พัฒนาและดาเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่ง ยืน
สาหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในเป้าหมายนี้เมื่อนาอนาคต
ภาพการพัฒนาบึงสีไฟที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดมาวิ เคราะห์แล้วพบว่า ยัง ไม่มีความสอดคล้องตามเป้าหมาย
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของบึงสีไฟจะยังไม่ได้รับการจัดการที่ดีขึ้น ยังมีภาพอนาคต
ของการบุกรุกและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมจากบุคคลบางกลุ่ม
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับอนาคตภาพการพัฒนาบึงสีไฟในอีก 10 ปีข้างหน้า
พบว่า ภาพอนาคตที่น่าจะเป็นไปมากที่สุดนั้นสอดคล้องกับภาพอนาคตทางร้าย กล่าวคือบึงสีไฟจะยังคงไม่สามารถ
พัฒนาให้หลุดพ้นจากความเสื่อมโทรมได้ แม้สภาพความเสื่อมโทรมจะไม่รุนแรงเท่าอนาคตภาพทางร้าย แต่ก็มีการ
คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อนามาวิเคราะห์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนก็พบว่า การ
พัฒนาบึงในไฟในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาพอนาคตที่ผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัยคาดการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาบึงสีไ ฟมุ่ง เน้นไปที่การพัฒนาเฉพาะพื้นที่บึง สีไ ฟ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน และจังหวัด โดยต้องการให้พื้นที่บึงสีไฟได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูให้พ้นจาก
สภาวะของความเสื่อมโทรม สามารถสนองประโยชน์ต่อชุมชนได้ การจะบรรลุอนาคตภาพทางด้านดีของบึงสีไฟที่ผู้
มีส่วนร่วมพึงปรารถนานั้ น การดาเนินการถูกมองและคาดหวังไปที่ภาครัฐเป็นสาคัญ ซึ่ง ในมุมมองดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีลักษณะของการบูรณ
การขององค์ประกอบต่าง ๆ คือ มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ที่จะต้องประสานกันอย่างมีดุลยภาพ และ
เป็นองค์รวม ซึ่งการพัฒนาที่เน้นความเจริญเป็นสาคัญ มากกว่าการพัฒนาในแนวทางที่สมดุลในทุก ๆ ด้าน โดย
มองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงปัจจัยในการผลิต ไม่สามารถพัฒนาให้บึงสีไฟก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ การจะ
ทาให้บึงสีไฟมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึ งต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาทั้งในระดับภาครัฐ และใน
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ระดับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2543) ที่มองว่าปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน เป็น
ปัญหาที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับผลกระทบจาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ชุม ชนในฐานะ
ระบบสังคมเสียดุลยภาพ และงานของ สุนทรินทร์ บินไทยสงค์ (2557) ที่มองว่าการพัฒนากระแสหลักที่ขาดการมี
ส่วนร่วม และการพัฒนาที่เน้นทางเศรษฐกิจ มีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ที่สร้างผลกระทบต่ อ
ประชาชน ได้ แ ก่ การเข้ า ไม่ ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม การกว้ า นซื้ อ ที่ดิน
เกษตรกรรม
ข้อเสนอ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาบึงสีไฟอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาบึง สีไฟอย่างยั่ง ยืน เป็นข้อเสนอแนวทางการพัฒนาบึง สีไ ฟของ
ผู้วิจัย โดยการนาวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบบึงสีไฟมาเป็นส่ วนหนึ่งในกระบวนพัฒนา จากสภาพปัญหาของบึงสีไฟ
พบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้บึงสีไฟมีสภาพเสื่อมโทรม มาจากการใช้ทรัพยากรบึงสีไฟเกินกว่าขีดจากัดที่ธรรมชาติจะ
ผลิตขึ้นมาทดแทน หรือฟื้นฟูให้กลับคืนดังเดิมได้ โดยประเภทของการใช้ทรัพยากรของบึงสีไฟ จาแนกได้เป็น 2
ประเภท คือ 1. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว 2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคการเกษตร และ
ปศุสัตว์
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการใช้พื้นที่บึงสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว และเพื่อการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จากข้อมูลการพัฒนาบึงสีไฟ พบว่า บึงสีไฟสูญเสียพื้นที่
และทรัพยากรทางธรรมชาติจากการพัฒนาบึง สีไ ฟเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเป็นจานวนมาก และยัง ได้รับ
ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว อาทิ ของเสีย ขยะ ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ของบึงสีไฟ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคการเกษตร และปศุสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนามาใช้คือทรัพยากร
น้า โดยการนาน้าภายในบึงมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ การทานาข้าวและนาบัว ซึ่งกระบวนการในการผลิต
ดัง กล่าว มีการใช้สารเคมีค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ยากาจัดศัตรูพืชต่าง ๆ จากการตรวจสอบ
คุณภาพน้าในบึงพบสารปนเปื้อนจากภาคการเกษตร แม้จะมีอยู่ในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบ
นิเวศน์ แต่เมื่อมีการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในบึงได้
นอกจากการทาการเกษตรโดยปกติ ยังพบการบุกรุ กพื้นที่เพื่อจับสัตว์ภายในบึง จาพวกปลา นก โดยใช้วิธีการที่
ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง คือการเผาป่า เพื่อเปิดพื้นที่ และด้วยสภาพแวดล้อมของบึงที่มีเศษวัชพืช
ทับถมกันภายในชั้นใต้ดินเป็นจานวนมากจึงเกิดเป็นแก๊สที่ติดไฟได้ง่าย ทาให้ไฟลุกลามไปในวงกว้าง เกิ ดปัญหา
มลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ
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นอกจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของบึงสีไฟไปเพื่อการท่องเที่ยว และภาคการเกษตรแล้ว ยังพบว่า
สาเหตุที่ทาให้ระบบนิเวศน์ของบึงสีไฟเสื่อมโทรมนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ อาทิ ปัญหา
วัชพืชลอยน้าเป็นจานวนมาก ที่ภาครัฐต้องใช้งบประมาณ และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการกาจัด เป็นปริมาณ
หลายตันต่อปี ปัญหาความแห้งแล้งเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้าฝน ปัญหาความตื้นเขินของบึง ที่ต้อง
ใช้การแก้โดยการขุดลอกบึงให้มีขนาดความลึกเพิ่มขึ้น ซึ่งก็สามารถทาได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากติดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินี้ เป็นเรื่องที่แก้และควบคุมได้ยากกว่าปัญหาที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์
เมื่อวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของบึงสีไฟจะเห็นได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและบริโภคเป็น
ส่วนใหญ่ โดยเป็นการดาเนินการทางเศรษฐกิจในรูปแบบ เศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) กล่าวคือเป็นการ
นาทรัพยากรของบึงสีไฟมา ถลุง (take) หมายถึง การดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้จานวนมหาศาลในราคาที่ถูกที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ และนาทรัพยากรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ ผลิต (make) ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตจากการขายแล้วก็
ทิ้ง (dispose) สิ่งที่เหลือจากการผลิตนั้น ให้กลายเป็นขยะ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวก็เป็นการนาทรัพยากรธรรมชาติมาถลุง (take)
คือนามาแปรสภาพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านงบประมาณและโครงการภาครัฐ โดยการผลิต (make) สร้างสรรค์
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เมื่อเปิดให้บริการทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องมารองรับของเสียที่เหลือ
จากการ ทิ้ง (dispose) ซึ่งเป็นขยะจากนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งของที่ผ่านการทิ้งออกมานั้น
ไม่ได้กลับไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นแทนที่การถลุง จึงเป็นกระบวนการสร้างเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวแบบเส้นตรง ทา
ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกนาไปใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Take

Make
• ทรัพยากร
ธรรมชาติบึงสีไฟ

Dispose

• อุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

• ของเสีย/ขยะ

ภาพแสดงการดาเนินการทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวบึงสีไฟแบบเส้นตรง

การดาเนินการทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตร ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดผลกระทบทางธรรมชาติ ซึ่ง
เริ่มต้นกระบวนการด้วยการ ถลุง (take) ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สาคัญของบึง คือน้า โดยนามาเป็นปัจจัยใน
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การผลิต (make) พืชผลทางการเกษตร ซึ่งในกระบวนการผลิตก็ ทิ้ง (dispose) สารเคมีที่ใช้ในการผลิต และมลพิษ
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต อาทิ จากเทคโนโลยีที่ในการผลิต การเผาสิ่งที่เหลือจากการผลิต ปล่อยปนเปื้อ นสู่
ธรรมชาติ
Take

Make

• ทรัพยากรน้า

Dispose

• เกษตรกรรม

• สารพิษ
ปนเปื้อนในน้า
• มลพิษทาง
อากาศ

ภาพแสดงการดาเนินการทางเศรษฐกิจของภาคการเกษตรแบบเส้นตรง

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดเพื่อปรับเปลี่ยนการดาเนินการทางเศรษฐกิจ
แบบเส้นตรง โดยการนาแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แทนที่จะทิ้ง
ไปเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภค โดยการนาวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่
หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องโดยไม่มีของเสีย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความ
สมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ ควบคู่ไปกับสร้างระบบและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อลด
ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562)
บริบทของพื้นที่บึงสีไฟ มีระบบเศรษฐกิจใหญ่อยู่ 2 ระบบดังที่กล่าวไปข้างต้น คือ ระบบเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยว และระบบเศรษฐกิจจากการเกษตร ซึ่งในการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจทั้ง 2 ระบบนี้ จะต้องเปลี่ยนวิธี
ในการดาเนินการ จากการดาเนินการเป็นเส้นตรงที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติ และของเสียจาก
กระบวนการผลิ ตอย่ างมาก เป็นการสร้างให้เ กิด ระบบหมุน เวี ยนที่ ใ ช้ ทรัพ ยากรทางธรรมชาติ อย่ างคุ้ มค่ า มี
ประสิทธิภาพ และสามารถนาของที่เหลือทิ้งจากภาคการผลิตมาแปรรูปกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง เพื่อ
ลดการสูญเสียทรัพยากรและลดการเกิดขยะ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงสีไฟโดยเน้นการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมภายในบึง สะท้อนให้เห็น
แล้วว่าเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องกับ
พื้นที่ขนาดใหญ่ ในการแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การยุติการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อสร้ างแหล่ง ท่องเที่ ย ว
ปรับเปลี่ยนเป็นการนาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้มีคุณค่า โดยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผ่านการ
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กระบวนการสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของชุมชน สิ่งที่ชุมชนบึงสีไฟมีคือภาคการเกษตรที่เข้มแข็ง แต่รูปแบบการ
ผลิ ต ที่ ผ่ า นมากลั บ เป็ น ตั ว การหนึ่ ง ในการสร้ า งปั ญ หาให้ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มของบึ ง สี ไ ฟ ภาคการเกษตรจึ ง ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตใหม่ โดยการสร้างชุดองค์ความรู้แนวทางการผลิตที่ยั่งยืนและเหมาะสม ให้เกษตรกร
เกิดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อการใช้ ทรัพ ยากรอย่ างไม่มีขี ด จากั ด ส่ง เสริมให้เกิดการผลิต ที่ไ ม่ก ระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างให้เกิดแรงจูงใจทั้งรูปธรรมและนามธรรม ส่งเสริมให้เกิดการขยายผลส่งต่อรูปแบบการ
ผลิตที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้าที่เ ป็นปั จจัย สาคัญ ในกระบวนการผลิต จะต้องมีการออกแบบ
นวั ต กรรมหรื อเทคโนโลยีเ พื่อ การน าน้าที่ เ หลื อทิ้ ง จากภาคการเกษตรมาเข้ าสู่ ก ระบวนการบ าบั ด รวมไปถึง
กระบวนการลดมลพิษที่เกิดขึ้น การนาสิ่งที่เหลือทิ้งมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์แทนการเผาทาลาย
เมื่อภาคการเกษตรมีระบบการผลิตหมุนเวียนที่เข้มแข็งแล้ว ชุมชนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของบึงสีไฟ โดยการต่อยอดจากภาคเกษตรกรรมผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือ
Agritourism ด้วยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคชุมชน เปลี่ยนจุดขายของบึงสี
ไฟจากการท่องเที่ยวผ่านการชื่นชมธรรมชาติ ที่กาลังประสบปัญหาวิกฤติ มาเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
การร่ ว มกิจ กรรมของชุ มชน ด้ ว ยจุ ด เด่ น ของชุ มชนโดยรอบบึง สี ไ ฟ ที่ มี วั ฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ ที่ เป็น
เอกลักษณ์ และน่าสนใจ ประกอบกับกระบวนการปรับรูป แบบการดาเนินการในภาคการเกษตร ทาให้ชุมชน
สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้า หรือแปรรูปสินค้าจากภาคการเกษตร ทดแทนการขายเข้าระบบตามปกติที่
มีราคาที่ต่ากว่า และในในบางช่วงก็ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดทาให้ราคาตกต่า อีกทั้งยังสามารถนาสิ่ง ของที่
เหลือทิ้งจากภาคการเกษตร อาทิ ซังข้าว หรือสิ่งของที่เหลือทิ้งของบึง อาทิ ผักตบชวา วัชพืชลอยน้า ขยะ เศษ
อาหารที่เหลือทิ้งจากผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว มาเข้าสู่กระบวนการคิดค้น ออกแบบ และแปรรูป เพื่อส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตสาหรับใช้ และขายสร้างรายได้เมื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากบึงสีไฟก็ จะเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม
เกิดเป็นความรักและหวงแหนทรัพยากรของบึงสีไฟ เปลี่ยนบทบาทจากผู้กระทาการเป็นผู้ดูแลรักษา ก่อให้เกิดการ
อยู่ร่วมกันของคนกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
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การใช้เพจเฟซบุ๊กในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
ของพรรคการเมือง : ศึกษากรณี พรรคประชาธิปัตย์และพรรคอนาคตใหม่
Using Facebook Pages in Election Campaigns, March 24, 2019,
of Political Parties: Case Study of the Democrat Party and the Future Forward party
รัตนา เมฆนันทไพศิฐ1 มานะ ตรีรยาภิวัฒน์2 และพัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์3
1 2 และ3อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียง
สาหรับการเลื อกตั้งวัน ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยศึกษาด้วยวิ ธีเ ชิง คุ ณภาพ โดยวิธีวิเคราะห์เนื้ อหา (Textual
Analysis) เพจเฟซบุ๊กของพรรคและหัวหน้าพรรค ทั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอนาคตใหม่ ในระหว่างวันที่
23 มกราคม – 23 มีนาคม 2562
จากการศึกษาพบว่า จานวนผู้ติดตามและยอดไลค์ของเพจเฟซบุ๊กหัวหน้าพรรคทั้งสองพรรคมีจานวน
มากกว่าเพจของพรรค
เพจเฟซบุ๊กของพรรคประชาธิปัตย์นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของพรรค การแนะนาผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ในแต่ละเขตของพรรค การนัดหมายการเปิดเวทีอภิปรายหาเสีย งและการถ่ายทอดสดจากเวทีหาเสียง
รูปแบบการนาเสนอใช้ภาพนิ่ง คลิปวีดิโอ โดยเน้นคลิปปราศรัยหาเสียงในที่ ต่างๆ และการถ่ายทอดสดการ
อภิปรายหาเสียง เนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงการหาเสียง คือ คลิปวีดิโอเรื่อง “พรรคประชาธิปัตย์ ร่วม
ผนึกกาลัง ครั้งสาคัญของคนรั กประชาธิปไตยสุจริต กับการปราศรัยใหญ่ ” มียอดไลค์ 31000 คน แสดงความ
คิดเห็น 917 รายการ แชร์ 333 ครั้ง” นอกจากนี้มีการใช้แฮชแท็กคือ # ประชาชนเป็นใหญ่
เพจเฟซบุ๊กของพรรคอนาคตใหม่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของพรรค เน้นการแนะนาผู้สมัครปาร์ตี้
ลิสต์ 10 อันดับแรกของพรรค โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค การนัดหมายการเปิดเวทีอภิปรายหา
เสียงและการถ่ายทอดสดจากเวทีหาเสียง การแขร์เนื้อหาต่างๆ ทั้ง ของพรรคและสมาชิกพรรคที่นาเสนอผ่าน
สื่อมวลชนต่างๆ ที่โดดเด่นคือ การคิดประเด็นให้ผู้ติดตามเพจร่ วมแสดงความคิดเห็นในบางประเด็น รูปแบบ
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นาเสนอทั้งด้วยภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ เนื้อหาที่ได้รับความสนใจมากในช่วงการหาเสียง คือ การให้ผู้ติดตามเพจ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นหัวข้อ “ถ้ากองทัพงดซื้อรถถัง จะคืนความสุขให้คนไทยได้แค่ไหน??? “ มียอด
ไลค์ 12,000 ครั้ง แสดงความคิดเห็น 1,300 รายการ และแชร์ 6,500 ครั้ง ใช้แฮชแท็ก # 24 มีนากาอนาคตใหม่
เพจเฟซบุ๊กนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เน้นนาเสนอกิจกรรมการหาเสียงให้กับ
ผู้สมัครของจังหวัดต่างๆและพรรค นโยบายของพรรค การออกรายการและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆเช่น
ไทยพีบีเอส รายการทอล์คกะเทย รายการของวูดดี้ แฮชแท็กที่น่าสนใจคือ # มาร์คยืนหนึ่ง
มีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อนาเสนอภาพของนายอภิสิทธ์ในลักษณะไม่เป็นทางการ ซึ่งได้รับความนิยม
อาทิ “ # เรียกผมพี่มาร์ค คลิปนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่เก็บตกจากการหาเสียง! # เรียกผมพี่มาร์ค # เรียกสูงกว่า
นี้ไม่เอา # กะจะเชือดไก่ตรุษจีน # พี่มาร์คโดนไก่จิก” มียอดไลค์ 33,900 คน แสดงความคิดเห็น 1,500 รายการ
แชร์ 3,400 รับชม 1.4 ล้านวิว แต่เนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงการหาเสียง คือ เรื่อง “จะสนับสนุน พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นนายกฯ หรือไม่” มียอดไลค์ 60,700 คน แสดงความคิดเห็น 8,100 รายการ แชร์ 13,300 ครั้ง รับชม
2 ล้านครั้ง
เพจเฟซบุ๊กนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเพจที่ได้รับความนิยมมาก มียอดไลค์
เนื้อหาทุกๆ อัน อยู่ระหว่างหลักพันถึงหลักหมื่น มีการนาเนื้อหาบางส่วนจากเพจของพรรคมานาเสนอซ้าในเพจ
ของหัวหน้าพรรค นอกจากนี้เนื้อหาจะเน้นการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายธราธร อาทิ การโอนหุ้น
สื่อ “การพาทักษิณกลับบ้าน” การนัดหมายการอภิปรายหาเสียง กิจกรรมการหาเสียง การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ต่างๆ อาทิ ไทยรัฐทีวี ช่องวันเนื้อหาที่ได้รับความนิ ยมมาก คือเนื้อหาของวันที่ 23 มีนาคม พาดหัว “วันนี้ผม
ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ # 24 มีนากาอนาคตใหม่ อย่าปล่อยให้ประเทศไทยเหมือนเดิม ” มียอดไลค์ 63,500
คน แสดงความคิดเห็น 2,400 รายการ แชร์ 3,500 ครั้ง
ความสาคัญของปัญหา
จากการที่ประเทศไทยว่างเว้นมาจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลา 8 ปี การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม จึงอยู่
ในความสนใจไม่ใช่น้อย และนับได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างมีสีสัน เนื่องจากมีนักการเมืองและนักธุรกิจรุ่นใหม่
ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย อาทิ ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงการก่อตั้งพรรคใหม่ คือ “อนาคตใหม่”
นอกจากนี้จากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 มาตรา 69 ระบุว่า “ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง
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หรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการดาเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 81 และมาตรา 81 กาหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร” ทาให้พรรคการเมืองไม่
สามารถหาเสียงผ่านโทรทัศน์และวิทยุได้ จึงมีความเห็นกันว่าสื่อของการหาเสียงครั้งนี้น่าจะแตกต่างไปจากการ
เลือกตั้งครั้งอื่นๆ ที่ผ่านมา โดยสื่อหลักของการหาเสียงครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ “สื่อออนไลน์” และ “สื่อนอกบ้าน” (Out
Of Home)
“Media Intelligence” (MI) ระบุว่าการโฆษณาพรรคการเมืองในการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 เทียบกับปี
2562 พบว่า ในปี 2554 ใช้เงินโฆษณาอยู่ที่จานวน 300 ล้ านบาท ทั้งนี้ใช้กับสื่อหนังสือพิมพ์ 50% สื่อโทรทัศน์
46% / สื่อวิทยุ 3% และสื่อนอกบ้าน 1% แต่สาหรับการเลือกตั้ง ปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาของ
พรรคการเมืองที่ใช้ในการหาเสียง โดยรวมน่าจะอยู่ที่ 300 – 500 ล้านบาท แม้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2554
แต่การใช้สื่อเพื่อสื่อสารการเมืองของพรรคการเมืองน่าจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
แม้ว่าจะยังสามารถโฆษณาในสื่อหนัง สือพิมพ์ได้ แต่จากสถานการณ์ความนิยมสื่อกระดาษลดน้อ ยลง
และการทะยอยปิดตัวลงของหนังสือพิมพ์ ดังนั้นสื่อหลักที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อสร้างรั บรู้ในแบรนด์
ของพรรคการเมือง ตัวบุคคล และนโยบายพรรค น่าจะมี 2 สื่อหลัก คือ “สื่อออนไลน์” โดยเฉพาะ Social Media
ต่างๆ และ “สื่อนอกบ้าน” (Out of Home) (ออนไลน์, www. Marketingoops.com)
ด้วยคุณสมบัติของ Social Media ที่สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้แบบ Real-Time สามารถแชร์ข้อมูล
หรือ “ส่งต่อ” ได้ มีเครื่องมือวัดผล และสามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร บุคคลในแวดวงสื่อจึง
เชื่อว่า Social Media จะเป็นสื่อที่ช่วยสร้างผลสาเร็จของการหาเสียงได้ดี ทั้งยังเห็นการตอบรับแบบทันทีทันใด
ด้วย (ออนไลน์, www. Marketingoops.com)
จากการสารวจเบื้องต้นของการใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองใหญ่ๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดี พบว่า มีจานวน
ของผู้ถูกใจและติดตาม ดังนี้ ( ข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 2562)
1. พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้ถูกใจจานวน 702,542 คน และมีผู้ติดตามเพจจานวน 691,561 คน
2. พรรคอนาคตใหม่ มีผู้ถูกใจจานวน 556,955 คน และมีผู้ติดตามเพจจานวน 605,428 คน
3. พรรคเพื่อไทย มีผู้ถูกใจจานวน 442,552 คน และมีผู้ติดตามเพจจานวน 474,480 คน
4.พรรคพลังประชารัฐ มีผู้ถูกใจจานวน 120,326 คน และมีผู้ติดตามเพจจานวน 130,190 คน
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จากการที่ถูกคาดการณ์ว่า social media จะเป็นสื่อที่ถูกใช้มากในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในฐานะที่ เฟซบุ๊ก
เป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้ศึกษาจึงจะเลือกที่จะศึกษาเฟซบุ๊ก และเลือก
ศึกษาพรรคที่มีผู้ถูกใจและติดตามสูงกว่าพรรคอื่นๆ คือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอนาคตใหม่และเพื่อที่จะศึกษา
ในรอบด้านของแต่ละพรรคมากขึ้น จึงจะศึกษาเพจเฟซบุ๊กของหัวหน้าพรรคทั้งสองด้วย คือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกอบด้วย โดยศึกษาการใช้เฟซบุ๊กในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงสาหรับการเลือกตั้งวันที่ 24
มีนาคม 2562
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาด้วยวิธีดังนี้วิเคราะห์เนื้อหา (Textual Analysis) โดยศึกษาเพจ
เฟซบุ๊กที่เป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอนาคตใหม่ และศึกษาเพจเฟซบุ๊ก หัวหน้าพรรค คือ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในระหว่างช่วงการหาเสียง คือ วันที่ 23 มกราคม – 23
มีนาคม 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงการใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงสาหรับการเลือกตั้ง
2. ทาให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนาการใช้ประโยชน์เพจเฟซบุ๊กในการสื่อสารการเมืองได้ต่อไป
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การสื่อสารทางการเมือง (political communication)
ดวงทิพย์ วรพันธุ์( อ้างใน วิเชียร ช่วยหนู) กล่าวว่า ในกระบวนการทางการเมืองนั้น การสื่อสารทาง
การเมืองถือเป็นพื้นฐานสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่มีความล้าหลังทางเทคโนโลยี หรือแม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ก็ตาม
ในสัง คมที่เป็นประชาธิปไตยนั้นการได้ม าซึ่ง อานาจในการปกครองนั้นย่อมต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้ง จึง
หลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมืองไม่ได้
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องใช้สื่อเพื่อแจ้งข่าวสารประเด็นปัญหาทางการเมือง ปลูกฝังความเชื่อทางการเมือง
และชักจูงให้ผู้รับสารมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง
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Brian McNair (2011,อ้างในวิเชียร ช่วยหนู) ได้อธิบายว่า การสื่อสารทางการเมืองมีส่วนประกอบรวม 3
ส่วน ได้แก่องค์กรทางการเมือง สื่อ และประชาชน
องค์กรทางการเมือง หมายรวมถึง พรรคการเมือง องค์กรสาธารณะ กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มกดดัน
กลุ่มก่อการร้าย และรัฐบาล พรรคการเมือง สร้างขึ้นจากปัจเจกบุคคลที่มีความคิด อุดมการณ์ตรงกันมารวมตัวกัน
ทาให้เกิดวัตถุประสงค์ร่วมกัน
พรรคการเมืองต่างมีภารกิจในการที่จะสื่อสารให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้เข้าใจวัตถุประสงค์และให้
การยอมรับ และพิสูจน์ให้เห็นอุดมการณ์แ ละความตั้ง ใจของพรรคผ่ านการเลือกตั้ง (ทาตามที่ให้คามั่น ไว้ กั บ
ประชาชน) พรรคการเมืองต้องสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในอันที่จะแสดงจุดยืนของ
ตนให้เป็นที่เข้าใจและแพร่หลายไปสู่ผู้รับสาร และให้พรรคมั่นใจว่าได้รับการตอบรับสูงและได้รับการปฏิเสธน้อย
ที่สุด
สื่อ ทาหน้าที่สื่อสารทางการเมืองส่ง ไปยัง ทั้ง องค์ทางการเมืองและประชาชน ในรูปของรายงาน บท
บรรณาธิการ บทวิเคราะห์
ประชาชน หรือผู้รับสารเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรรคการเมืองจะส่งสารและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้รับ
สารหรือประชาชนสามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิดผ่านทางจดหมายหรือทางการสารวจความคิดเห็น
ด้านยุทธ อิสรชัย กล่าวว่า การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นศาสตร์ที่ มี จุ ด
เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ เน้นในเรื่องวาทวิทยา (rhetoric) การเมืองและจริยธรรม เป็นการนาการโฆษณา
ชวนเชื่อ (propaganda) มาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมืองและการสื่อสารเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในทางการเมือง โดยรูปแบบของการสื่อสารทางการเมือง เป็นแนวทางการศึกษาที่ตระหนักถึงการสื่อสาร ในฐานะ
เครื่องมือกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายทางการเมือง โดยอาศัยการสื่อสารสร้างแนวทางการยอมรับใน
กลุ่มประชาชนผู้รับสาร
การสื่อสารทางการเมือง เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้ องต่อการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทัศนะ
และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล เป็นกระบวนการพิเศษที่ก่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง และทาให้บุคคลสามารถดารงชีวิตอยู่ไ ด้ในสัง คมการเมือง เป็น
กิจกรรมที่แพร่หลายทั่วไป (วอร์เรน เค จี และคณะ/Agree et al…1976.p.4, อ้างในยุทธ อิสรชัย)
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การสื่อสารทางการเมือง ในความหมายกว้าง หมายถึง กิจกรรมการสื่อสารที่มนุษย์กระทา หรือเกิดขึ้น
นอกบ้านเรือนของตนเอง การยื่นข้อเรียกร้องระหว่างประเทศ การกล่าวคาปราศรัยของนักการเมือง ความหมาย
เชิงแคบ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ของสถาบันเฉพาะ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสาร ความคิด
และทัศนคติอันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง การศึกษาการสื่อสารทางการเมืองส่วนใหญ่มักจะมองการ
สื่อสารทางการเมืองโดยนัยแห่งความหมายนี้ (โพล์/Pool,1973,p.5, อ้างในยุทธ อิสรชัย)
หน้าที่ของการสื่อสารทางการเมือง 1.สร้างทัศนคติทางการเมือง 2.สร้างความสนใจในการเมือง 3. สร้าง
ความรู้และความเข้าใจทางการเมือง 4.สร้างบทบาททางการเมือง
แนวความคิดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
แวอาซีซะห์ ดาหะยี(2553, อ้างในจินตนา ) ได้อธิบายว่า การสื่อสาร (Communication) และการโน้ม
น้าวใจ (Persuasion) ทั้ง 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารว่าเราจะสื่อหรือจะพูดอะไร
(What to say) และจะสื่อหรือพูดอย่างไร (How to say) กับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ส่งสารจะสื่อสารถึง ผู้รับ
สารผ่านช่องทางต่ างๆ ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชัก จูง ให้ ผูรั บสารเกิ ดแรงจูง ใจหรือ เกิ ด ความต้องการที่จะแสดง
พฤติกรรมตอบสนองตามที่ผู้ส่งสารประสงค์โดยการใช้สื่อทางภาษาเพื่อการชักจูงผู้รับสารให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ความคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือการกระทาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้ส่งสารต้องรู้จักเลือกใชสื่อทาง
ภาษาให้สัมพันธ์กับธรรมชาติทางจิตวิทยา ความต้องการ และแรงจูงใจภายในของผู้รับสาร
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554: ,อ้างในจิตนา) กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อโน้มน้าววใจคือ การที่ผู้โน้มน้าวใจ
มีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ โดยปกติแล้วผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือก
มากกว่าหนึ่งและผู้โน้มน้าวใจจะพยายามชักจูงใจให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการคือ
การเปลี่ยนแปลง การสร้าง หรือการดารงไว้ซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่ง
จะส่งผลต่อปัจจัยอื่นอัน ได้แก่ อารมณ์ความรู้สึก ความรู้และสานึก รวมถึงพฤติกรรมของผู้ถูกโน้มน้าวใจ
กระบวนการในการโน้มน้าวใจ
พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2546, อ้างในจินตนา) ได้อ้างถึง อแลน มันโร (Alan Monroe) ว่า นาวิธีการ
วิเคราะห์ของจอห์น ดิวอี้(John Dewey) ) มาประยุกต์เป็นกระบวนการจูงใจผู้รับสาร โดยจัดลาดับการจูงใจ ดังนี้
1. ให้ความสนใจ (Attention)
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2. ให้เกิดความต้องการ (Need)
3. ให้เกิดความพึงพอใจ(Satisfaction)
4. ให้เกิดการเห็นภาพ (Visualization)
5. ให้เกิดการกระทา (Action)
ลักษณะของการโน้มน้าวใจ
พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2546 ,อ้างในจิตนา)ได้แบ่งลักษณะของการโน้มน้าวใจ ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การโน้มน้าวใจโดยใช้หลักของ (Rational Appeals) จะมีลักษณะการโน้มน้าวทางด้านความคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล โดยการให้ข้อมูลที่เป็นความรู้และข้อเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจต่อ
ผู้รับสาร
2. การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์ความรู้สึก (Emotion Appeals) จะมีลักษณะการโน้มน้าวที่ไ ปกระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ เกิดความเชื่อด้วยการอ้างอิงบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่สังคม
ให้การยอมรับ ซึ่งจะมุ่งให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อถือและแสดงพฤติกรรมตอบสนองตามความรู้สึกที่ตนเองได้รับ
กล่าวโดยสรุปผู้ศึกษาจะนาแนวความคิดของการสื่อสารทางการเมืองมาใช้เป็นพื้นฐานทางความคิดว่าใน
การส่งสารขององค์กรทางการเมืองนั้นจะใช้การโน้มน้าวทางด้านภาษา รูปภาพ คลิปวิดีโอ และการถ่ายทอดสด
เพื่อให้ผู้รับสารตัดสินใจเลือกพรรค และผู้สมัครของตนอย่างไร
ผลการศึกษา
ผู้ศึกษาจะศึกษาเพจเฟซบุ๊กที่เป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอนาคตใหม่ และศึกษาเพจเฟ
ซบุ๊กหัวหน้าพรรค คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในระหว่างช่วงการหาเสียง คือ วันที่
23 มกราคม – 23 มีนาคม 2562 โดยจะแบ่งแนวทางการศึกษาดังนี้
1. เนื้อหา โดยเน้นที่จุดมุ่งหมายของแต่ละเพจดังนี้
1.1 เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
1.2 เพื่อแสดงความคิดเห็น
1.3 เพื่อการโน้มน้าวใจ
2. รูปแบบ ที่นามาใช้เพื่อช่วยทาให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกร่วม และคล้อยตาม ดังนี้
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2.1 ภาพนิ่ง รวมไปถึงภาพตกแต่ง และภาพ Infografic
2.2 คลิปวีดิโอ
2.3 การถ่ายทอดสด
ในที่นี้จะเน้นนาผลการศึกษาของแต่ละเพจในช่วง 5 วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้
โพสต์เนื้อหาต่างๆ มากที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยมีผลการศึกษาดังนี้
เพจเฟซบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์
เป็นเพจที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 มี ผู้กดถูกใจจานวน 702,542 คน และมีผู้กดติดตาม
จานวน 691,561 คน (4 พ.ค. 2562) เนื้อหาของเพจเฟซบุ๊ก ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ปกเพจเฟซบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์ (อัพเดต 8 มีนาคม 2562)

วันที่

18 มี.ค.

เรื่อง/พาดหัว

เนื้อหา

การให้
ข้อมูล
/

LIVE]ปราศรัยใหญ่กรุงเทพฯโซนตะวันออก
ณ ศูนย์การค้าคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)
(รับชม 92,000 ครั้ง ถูกใจ4,600คน)
-18 มีนาคม 2562 คืนนี้ ขอเชิญติดตามการประชันนโยบายบริหาร /
ประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ (ดีเบตร่วมกับ 3 พรรค) ด้าน
เศรษฐกิจ ได้ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD เวลา 23.00–24.00 น.
-“วุ่นวายตั้งแต่ตลาดยันครัว เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่” จะเกิดอะไร
ขึ้นเมื่อสองหนุ่ม พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ , พริษฐ์ วัชรสินธุ - ไอติม Parit Wacharasindhu ชวนกันไปจ่ายตลาด ณ ตลาดแฮปปี้แลนด์
ใหม่ เสรีไทย 41 (สร้างสรรค์เนื้อหา)
-รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ภาคกลาง
/

ความ
คิดเห็น

รูปแบบ

โน้ม
น้าวใจ
/

ภาพ
นิ่ง

คลิป

/
/

/
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21 มี.ค.

22 มี.ค.

23 มี.ค.

-“ตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร?” ตอบทุกคาถาม รายการพิเศษ #ตอบ
โจทย์เลือกตั้ง62 (สัมภาษณ์อภิสิทธิ์ ทางไทยพีบีเอส)
-คลิปการดีเบตทางการเมืองทางช่อง one ของนายกรณ์ จาติกวนิช
เรื่อง เลือก "ประชาธิปัตย์" แล้วได้อะไร!?
-อย่ารอช้ามาฟังชัด ๆ จาก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ว่าเลือกตั้งครั้งนี้เขาพกความมุ่งมั่น ความตั้งใจมามาก
แค่ไหน(สัมภาษณ์อภิสิทธิ์ ทางไทยพีบีเอส)
-ร่วมผนึกกาลังครั้งสาคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต กับการ
ปราศรัยใหญ่ #พรรคประชาธิปัตย์ พบกันวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 2562
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (กดไลค์ 31,000คน)
-รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
-คลิปโฆษณา “อยู่ภาคไหนจะไปเลือกตั้งโปรดฟังก่อนครับ” (มี 4
คลิป คลิปรวม ภาคใต้ ภาคเหนือ และ กทม.(ถูกใจ 44,000คน))
-คลิปการสัมภาษณ์ของ หน. พรรค ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เรื่อง ทาไมถึงต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์?”
ชัดๆ ภายในสองนาที ที่นี่ครับ
-[LIVE]ร่วมผนึกกาลังครั้งสาคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต กับ
การปราศรัยใหญ่ #พรรคประชาธิปัตย์ .[ เวทีสุดท้ายก่อนวัน
เลือกตั้ง ]ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร (รับชม 260,000 ครั้ง)
-100 วันแรกหากเป็นนายกรัฐมนตรี”
มีอะไรที่ทามาแล้วใน 99 วันที่ผ่านมา ? และจะทาอะไรใน 99 วัน
หลังจากที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ? ฟังคาตอบชัด ๆ กันได้ที่
คลิปนี้ครับ(สัมภาษณ์อภิสิทธิ์ ทางไทยพีบีเอส)
--คลิป “อภิสิทธิ์” ปราศรัยเปิดใจ ณ ลานคนเมือง ในการเลือกตั้งปี
2562 https://youtu.be/ysdmtKG3r80
-เลือกตั้งพรุ่งนี้ !! ชวนทุกท่านตัดสินใจ !!
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แฮ็ชแท็ก ที่นิยมใช้คือ #แก้จนสร้างคนสร้างชาติ #ประชาชนเป็นใหญ่ #ประชาธิปไตยสุจริต #เศรษฐกิจ
เข้มแข็ง
โดยสรุป มีนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของพรรค การแนะนาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในแต่ละเขตของ
พรรค การนัดหมายการเปิดเวทีอภิปรายหาเสียงและการถ่ายทอดสดจากเวทีหาเสียง รูปแบบการนาเสนอใช้
ภาพนิ่ง คลิปวีดิโอ โดยเน้นคลิปปราศรัยหาเสียงในที่ต่างๆ และการถ่ายทอดสดการอภิปรายหาเสียง เนื้อหาที่
ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงการหาเสียง คือ คลิปวีดิโอเรื่อง “พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมผนึกกาลังครั้งสาคัญของคน
รักประชาธิปไตยสุจริต กับการปราศรัยใหญ่” มียอดไลค์ 31000 คน แสดงความคิดเห็น 917 รายการ แชร์ 333
ครั้ง”
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พรรคอนาคตใหม่
เป็นเพจที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้กดถูกใจ 556,955 คน และติดตาม 605,428 คน
วันที่

19 มี.ค.

20 มี.ค.

เรื่อง/พาดหัว

-[ ผู้หญิงกับการเมือง ]อาจารย์สาวิตรี สันติพิริยพร ผู้สมัคร ส.ส.
บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ร่วมการเสวนาเวทีนานาชาติ
"Women Uplifting Women"
-[ ความรักสวยงามเสมอ ]ขอแสดงความยินดีกับ แฟนคลับของ
#พรรคอนาคตใหม่ ที่ได้สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฏหมายที่
ประเทศออสเตรเลีย(นโยบาย)
-มาแล้ว! พรรคอนาคตใหม่ได้รวบรวมทาอัลบั้มคลิปวิดีโอรณรงค์
ของพรรคอนาคตใหม่ที่มาพร้อมภาษามือสาหรับผู้พิการทางการ
ได้ยิน
-ถกประเด็นนโยบายความหลากหลายทางเพศ ! ธัญญ์วาริน
สุขะพิสิษฐ์ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ #พรรคอนาคตใหม่ (แชร์
จาก The Standard)
-ตารางหาเสียง [ ธนาธร @ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี กระบี่ ]
-ดีเบตโค้งสุดท้าย พลาดไม่ได้ !หมอเก่ง วาโย อัศวรุ่งเรือง รอง
โฆษก และผู้สมัคร ส.ส. #พรรคอนาคตใหม่ ประชันวิสัยทัศน์คน
รุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงประเทศไทย (แพร่ภาพสดของThe
Standard)
-ชมย้อนหลัง ! คริส โปตระนันทน์ ผู้สมัคร ส.ส. กทม เขต 6
ประชันวิสัยทัศน์กับนักการเมืองรุ่นใหม่จากพรรคอื่นๆ (แชร์จาก
เพจ Dailynews)
-แนะนานพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หมอเอก Ekkapob Pianpises
ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จ.เชียงราย #อนาคตใหม่ ดีเบตนักการเมือง
รุ่นใหม่ (แชร์จาก Newtv 18)
-เมื่อ happening mag ถาม Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้ม
เจริญรัตน์ ว่าชอบศิลปินคนไหน?
-สัมภาษณ์สื่อนอก ! คุณชัชวาลย์ อภิรักษ์มั่นคง ผู้สมัคร ส.ส.
เขต 3 จังหวัดขอนแก่น ถึงนโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ให้
ท้องถิ่นบริหารจัดการงบประมาณของตนเองได้ ทางช่อง
Channel NewsAsia

เนื้อหา

การให้
ข้อมูล
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รูปแบบ
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21 มี.ค.

22 มี.ค.

-ฟังชัด ! นโยบายโอบรับความหลากหลายผู้พิการ พรรค #
อนาคตใหม่ (จากเพจ ThisAble.me)
-[ส่งท้ายการปราศรัยในภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ ]
เดินทางไปเยือนมาแล้วทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย สาหรับ
คาราวานหาเสียงพรรคอนาคตใหม่ จากเวทีปราศรัยที่คนฟังดู
บางตา ค่อยๆ เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่อยๆ จนคึกคักเนือง
แน่นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 เวทีส่งท้าย
-แนะนาหมอลาระดับตานานของชาวอีสาน "สุภาพ ติณรัตน์"
หรือ "หมอลาสุภาพ ดาวดวงเด่น" ในวันนี้เธอคือผู้สมัคร ส.ส.
เขต 4 จ.ร้อยเอ็ด ของพรรค
- ยกระดับมาตฐานสวัสดิภาพ น้องหมา น้องแมว สัตว์ทุกชนิด ]
Nitipon Piwmow - นิติพล ผิวเหมาะ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ
#พรรคอนาคตใหม่
- [ข้อเสนอ "ปิดสวิตช์ ส.ว." ของพรรคอนาคตใหม่]
-งานปราศรัยใหญ่ พรรคอนาคตใหม่
เวทีสุดท้ายก่อนเข้าคูหา วันศุกร์ที่ 22 มีนาคมนี้
5 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น
ดินแดงกรุงเทพมหานคร!มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราศรัย
ครั้งประวัติศาสตร์ลุกขึ้นมาเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน (คลิป+
ล่ามภาษามือ)
-“อนาคตใหม่ไม่โกงใคร และต้องไม่ยอมให้ใครโกง”
-ผมอยากเข้ามาทางานการเมือง เพราะการเมืองเป็นเรื่องสาคัญ
ในทุกๆ วันของทุกคน(บทสัมภาษณ์ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ กับ เพจ Momentum)
-Live! (1-2)การปราศรัยครั้งประวัติศาสตร์ของพรรคอนาคตใหม่
ครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง (ตอนที่ 1 ถูกใจ 27,000 กว่า
คน แสคงความคิดเห็น 32,000 รายการ รับชม 1.3 ล้านครั้ง)
-ฟังเรื่องราวชีวิตของ “สุภาพ ติณรัตน์ “ หรือ “หมอลาสุภาพ
ดาวดวงเด่น” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 4 จ.ร้อยเอ็ด
(จากการปราศรัยใหญ่ของพรรค)
-[ชุติมา คชพันธ์ ปลุก “ปักษ์ใต้” ให้ตื่น
.เรื่องราวจากปากคาของสาวแกร่งจากแดนใต้ “ชุติมา คชพันธ์”
ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.พัทลุง
เขต 1 (จากการปราศรัยใหญ่ของพรรค)
-ยุทธเลิศ สิปปภาค ติดตามชีวิตสามแกนนาพรรคอนาคตใหม่
ธนาธร ปิยบุตร พรรณิการ์ ด้วยความสนใจและอยากรู้จักตัวตน
ของหนุ่มสาวกลุ่มนี้เป็นการส่วนตัว (ถูกใจ 13,000คน)
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-มามะ มาจอยกัน จอยกัน เอาภาพมายั่วทุกท่านก่อน
.เจอกันเย็นนี้ค่ะ อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดิน
แดง กรุงเทพ
-รวบรวมรายละเอียดวิธีการเดินทางมาร่วมงานของเราเย็นนี้
แล้วเจอกันนะคะ
-ชมด่วน ! ศิริกัญญา ตันสกุล ผอ. ฝ่ายนโยบาย #พรรคอนาคต
ใหม่ พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจ (แพร่ภาพของช่อง TNN)
23 มี.ค.
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-การปราศรัยใหญ่ที่ทรงพลังที่สุดใน
/
ประวัติศาสตร์ !ณ งานปราศรัยใหญ่ ครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้ง ของพรรคอนาคตใหม่ พรุ่งนี้ เลือกอนาคตใหม่ อย่าให้
ประเทศไทย กลับไปเหมือนเดิม#24มีนากาอนาคตใหม่
(ถูกใจ 25,000คน แชร์ 6,600ครั้ง)
-“สาหรับเราไม่มีคาว่าการโหวตในทางยุทธ
ศาสตร์ มีแต่การโหวตเพื่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น!” ปิยบุตร
แสงกนกกุล เลขาธิการ
-รวมใจความหลักของการปราศรัยครั้งประวัติศาสตร์ ลุกขึ้นมา
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกัน 24 มีนาคมนี้ โหวตเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง!
-มาร่วมกันปกป้องคะแนนเสียงของเรา ด้วยการจับตาการนับ
คะแนนหลังปิดหีบ …ถ่ายรูปผลการนับคะแนนทั้งหมด และส่งมา
ให้เรา ทาง line โดยกดเพิ่มเพื่อน https://futurista.space
-"เลือกอนาคตใหม่ อย่าให้ประเทศไทยเหมือนเดิม" เป็นค่าคืนที่
มหัศจรรย์เป็นค่าคืนที่เราจะจดจาไปตราบนานเท่านาน
.พรรคอนาคตใหม่ขอขอบคุณทุกๆ คน
ทั้งผู้ที่มาร่วมงานและที่เฝ้ารอดูพวกเราอยู่ที่บ้าน
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แฮชแท็กที่นิยมใช้คือ #อนาคตใหม่ #พรรคอนาคตใหม่ #24มีนากาอนาคตใหม่ #Futurista
โดยสรุปเพจเฟซบุ๊กของพรรคอนาคตใหม่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายของพรรค เน้นการแนะนา
ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ 10 อันดับแรกของพรรค โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค การนัดหมายการเปิดเวที
อภิปรายหาเสียงและการถ่ายทอดสดจากเวทีห าเสียง การแขร์เนื้อหาต่างๆ ทั้ง ของพรรคและสมาชิกพรรคที่
นาเสนอผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ที่โดดเด่นคือ การคิดประเด็นให้ผู้ติดตามเพจร่วมแสดงความคิดเห็นในบางประเด็น
รูปแบบนาเสนอทั้งด้ว ยภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ เนื้อหาที่ไ ด้รับความสนใจมากในช่วงการหาเสียง คือ การให้
ผู้ติดตามเพจร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นหัวข้อ “ถ้ากองทัพงดซื้อรถถัง จะคืนความสุขให้คนไทยได้แค่ไหน???
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“ มียอดไลค์ 12,000 ครั้ง แสดงความคิดเห็น 1,300 รายการ และแชร์ 6,500 ครั้ง แฮชแท็กที่นิยมใช้คือ # 24 มี
นากาอนาคตใหม่
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
สร้างเพจเมื่อ 20 มิถุนายน 2551 มีผู้ถูกใจ 2,327,871 คนและติดตาม 2,283,642 คน
วันที่

เรื่อง/พาดหัว

เนื้อหา

การให้
ข้อมูล
19 มี.ค.

20 มี.ค.

-ความเคลื่อนไหว-ปิดท้ายที่พัทลุง ชาวบ้านไม่ถอยครับ
- [Live] โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เจาะลึกวิสัยทัศน์ พรรค #
ประชาธิปัตย์ กับ Suthichai Yoon ในรายการ #ตอบโจทย์
เลือกตั้ง62
-ปชส. -โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เจาะลึกวิสัยทัศน์ พรรค #
ประชาธิปัตย์ กับ Suthichai Yoon ในรายการ #ตอบโจทย์
เลือกตั้ง62 คืนนี้ ติดตามชมได้ทาง #ThaiPBS ช่องหมายเลข 3
และทาง www.thaipbs.or.th/Live
-ความเคลื่อนไหว -เมื่อบ่ายไปขอคะแนนชาวกระบี่ เขต 2 อ.
เหนือคลอง อ.คลองท่อม อ.ลาทับ อ.เกาะลันตา อ.เขาพนม
(ยกเว้น ต.หน้าเขา และ ต.เขาดิน) ให้คุณสุชีน เอ่งฉ้วน เบอร์ 13
ครับ
-ความเคลื่อนไหว -เช้านี้ที่ตลาดมหาราช เทศบาลเมืองกระบี่
ได้รับกาลังใจและแรงเชียร์ที่อบอุ่นมากครับ
-เคยรู้ไหมว่า ส.ว. 250 คนมาจากไหน
-เคยรู้ไหมว่า ส.ว. มีผลต่อการเลือกนายกฯ
คนใหม่ ถ้าสิ่งที่คุณแคร์คือความเป็นธรรม และประชาธิปไตย มา
ฟังพี่มาร์ค อภิสิทธิ์ เล่าให้ฟังชัดๆ (ถูกใจ 9,500 คน แชร์ 2,700
คน)
-เย็นนี้ 18.00 น. อย่าพลาดติดตามการดีเบต หัวข้อ "ใครพร้อม
เป็นนายกฯ ยกมือขึ้น” สดจากลานหน้าอาคารนิมิบุตร สนาม
กีฬาแห่งชาติ รับชมทาง #ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 หรือ FB LIVE
- "สุทธิชัย หยุ่น" เปิดใจ "อภิสิทธิ์ เวชาชีวะ" หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ในรายการพิเศษ "ตอบ
โจทย์เลือกตั้ง" ที่ช่อง @Thai PBS
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-แฟนจ๋า #พี่มาร์ค มาแล้วจ้ะ ขอบคุณทุกกาลังใจจากแฟนๆทุก
คนครับ รออีกไม่นานครับ ด้วยกาลังใจนี้ เราพร้อมทั้งกายและใจ
พร้อมกลับมาทางานรับใช้พี่น้องทุกคน (คลิปหาเสียง)
-เลือกประชาธิปัตย์ เกษตรกรจะได้อะไร?
ข้าวไม่ต่ากว่าเกวียนละ 10,000 บาท ยางโลละ 60 บาทปาล์มโล
ละ 4 บาท
ถ้าขายพืชผลได้ต่ากว่านี้ โอนส่วนต่างเข้าบัญชีทันที
- ฟังการเปิดใจโค้งสุดท้าย กับสิ่งที่เก็บมาตลอด 45 ปี บน
เส้นทางสายประชาธิปไตยสุจริตของ “อภิสิทธิ์” (ถูกใจ 23,000
คน แชร์ 1800 ครั้ง)
-ผ่านไปอีก 3 เวทีอุบล – อานาจ เดี๋ยวพบกันที่เวทีหลักเมือง
อุบลเป็นเวทีสุดท้วยวันนี้ครับ (ถูกใจ4600 คน)
-ในพื้นที่ที่หลายคนมองว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้น แต่เราพร้อมไป
หาพี่น้องโดยไม่หวั่นใด ๆ เพราะเราให้ความสาคัญกับพี่น้องชาว
ไทยอย่างทั่วถึง วันนี้เราพร้อมนารอยยิ้มและความสุขกลับคืนมา
ให้คนไทยทุกคน #เลือกความสุขให้คนไทย #เลือกประชาธิปัตย์
-ร่วมผนึกกาลังครั้งสาคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต กับการ
ปราศรัยใหญ่ #พรรคประชาธิปัตย์ พบกันวันศุกร์ที่ 22 มี.ค.
2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป[ เวทีสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ]
ณ ลานคนเมือง กทม
-เวทีที่ 2 ก็แน่นครับ #อุบลราชธานี
-ถ้าไม่ใช่เงิน แล้วเหตุผลอะไรที่ทาให้มาเป็นนักการเมือง ฟัง
คาตอบจาก "พี่มาร์ค" อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ใช้ชีวิตนักการเมือง
มากว่า 27 ปี อะไรคือสิ่งที่ทาให้พี่มาร์คอยู่ต่อ
-ในพื้นที่ที่หลายคนมองว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้น แต่เราพร้อมไป
หาพี่น้องโดยไม่หวั่นใด ๆ เพราะเราให้ความสาคัญกับพี่น้องชาว
ไทยอย่างทั่วถึง วันนี้เราพร้อมนารอยยิ้มและความสุขกลับคืนมา
ให้คนไทยทุกคน
-เวทีแรกจาก 6 เวทีอุบลวันนี้ อบอุ่นมากครับ
#อุบลราชธานี
-นโยบาย- ทาไม? เด็กไทยเรียนจบปริญญาตรี แล้วตกงาน
ตลาดแรงงานขาดสายอาชีพ แก้ปัญหาอย่างไรดี?“ประชาธิปัตย์มี
คาตอบ”
-บทความพิเศษทีบ่ อกถึงที่มาของจดหมายรัก 27 ปี ของผมครับ
http://bit.ly/2Fhk4bL (ถูกใจ 6,700 คน)
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-ขณะนี้มีการนาคลิปตัดต่อเสียงผม กลับมาเผยแพร่ซ้า ผมเคย
/
ชี้แจงสาธารณะในประเด็นนี้หลายครั้ง
เช่https://youtu.be/r8W_gSbGrNY
(คลิปชี้แจงเรื่องสั่งฆ่าประชาชน)อย่าตกเป็นเหยื่อของคลิป
ดังกล่าว และผมจะดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดต่อไปครับ
- [LIVE] ร่วมผนึกกาลังครั้งสาคัญของคนรักประชาธิปไตยสุจริต
กับการปราศรัยใหญ่ #พรรคประชาธิปัตย์ #เลือกตั้ง62 [ เวที
สุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง ] ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร (แชร์
จากเพจพรรค)
-ปล่อยขบวนรถรณรงค์ "ต้านการซื้อสิทธิขายเสียง - ไม่มีของ
แจก ไม่มีเงินจะให้ มีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจจะดูแลและรับใช้พี่น้อง
ประชาชน" ที่พรรคประชาธิปัตย์ ครับ (ถูกใจ 7,900 คน)
-อีกหนึ่งความสามารถของผมที่หลายคนยังไม่รู้ คือการถ่ายภาพ
#selfie เจอกันครั้งหน้า แค่ส่งกล้องมา #พี่มาร์คจัดให้ #พี่มาร์ค
รู้มุม (ถูกใจ4000 คน)
-คุณรู้ไหม? พัฒนาการที่สาคัญสุดของเด็ก คือช่วง 8 ปีแรก
ประชาธิปัตย์ เรามอบ 1 แสน ดูแลเด็กไทยทุกคน (คลิปหาเสียง)
-วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ ชาวบางซื่อ-ดุสิต ฝากพรรค
ประชาธิปัตย์ หมอเอ้ก-คณวัฒน์ เบอร์ 15 ด้วยนะครับ
-ขอบคุณทุกกาลังใจ แรงเชียร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมขอ
/
เชิญชวนพี่น้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่ 8.00 17.00 น.
-วันนี้มาขอโอกาสพี่น้อง พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้ง ฝาก
ประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ
-วันนี้ทั้งวันผม และผู้สมัครประชาธิปัตย์ที่อยู่ทุกจังหวัด จะ
รณรงค์เลือกตั้ง ไปขอโอกาสจากพี่น้องทั่วประเทศครับ
- "ไม่ต้องลังเล ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องโกรธ ผมและพรรค
ประชาธิปัตย์จะทาให้สาเร็จ พาประเทศไทยไปข้างหน้าสู่
จุดหมาย...”
-ผมฝันอยากให้ประเทศไทยมีคนเก่ง และคนดี มาช่วยกันทาให้
ประเทศไทยแข็งแรงในทุกด้าน เยาวชนคือกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ เราจึงมีนโยบายสนับสนุนเรื่องวิชาชีพให้กับ
ลูกหลานชาวไทยของเรา #เพื่อประเทศไทย #พี่มาร์คจัดให้
-จะดีแค่ไหน? ถ้าเด็กไทยทุกคนพูภาษาอังกฤษได้สอนโดย
ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล
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แฮ็ชแท็กที่นิยมใช้คือ #เลือกตั้ง62 #ประชาธิปัตย์ #ฝากความหวังกับอภิสิทธิ์ #ประชาธิปัตย์พร้อม100%
#พลังบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงประเทศ #ประชาธิปไตยสุจริต #หมดเวลาเกรงใจ
โดยสรุปเพจเฟซบุ๊กนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เน้นนาเสนอกิจกรรมการหาเสียง
ให้กับผู้สมัครของจังหวัดต่างๆและพรรค นโยบายของพรรค การออกรายการและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ
เช่น ไทยพีบีเอส รายการทอล์คกะเทย รายการของวูดดี้ แฮชแท็กที่น่าสนใจคือ # มาร์คยืนหนึ่ง
มีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อนาเสนอภาพของนายอภิสิทธ์ในลักษณะไม่เป็นทางการ ซึ่งได้รับความนิยม
อาทิ “ # เรียกผมพี่มาร์ค คลิปนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่เก็บตกจากการหาเสียง! # เรียกผมพี่มาร์ค # เรียกสูงกว่า
นี้ไม่เอา # กะจะเชือดไก่ตรุษจีน # พี่มาร์คโดนไก่จิก” มียอดไลค์ 33,900 คน แสดงความคิดเห็น 1,500 รายการ
แชร์ 3,400 รับชม 1.4 ล้านวิว แต่เนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงการหาเสียง คือ เรื่อง “จะสนับสนุน พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นนายกฯ หรือไม่” มียอดไลค์ 60,700 คน แสดงความคิดเห็น 8,100 รายการ แชร์ 13,300 ครั้ง รับชม
2 ล้านครั้ง
นายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ Thanathorn Juangroongruangkit หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
เพจสร้างเมื่อ 20 มีนาคม 2018 มีผู้ถูกใจ 771,714 คน และมีผู้ติดตาม851,637 คน
วันที่

19 มี.ค.
20 มี.ค.

21 มี.ค.

22 มี.ค.

เรื่อง/พาดหัว

-ปชส. เข้าร่วมเวทีปราศรัย-ไม่ต้องจองตั๋วล่วงหน้า เดินทางเข้า
มากันได้เลย
-ปชส. เวทีปราศรัยเวทีสุดท้าย-แล้วเจอกันครับทุกท่าน #ก็มาดิ
คับ (แชร์เพจพรรค)
-ชี้แจงข้อมูล-จากกรณีคลิปเสียงเมื่อคืน ผมขอขอบคุณทาง
Nation TV 22 ที่ให้โอกาสผมชี้แจงข้อเท็จจริง
- โหวตนายกให้จบตั้งแต่ในสภาผู้แทน = ปิดสวิตช์ ส.ว.
-แชร์คลิปให้สัมภาษณ์ ฌอน บูรณะพิรัญ ทาง youtube (ถูกใจ
11,000คน แชร์ 1900 ครั้ง)
-แชร์เพจพรรค -อนาคตใหม่ไม่โกงใคร และต้องไม่ยอมให้ใครโกง
(เลือกตั้ง) เตรียมความพร้อมรับมือการเลือกตั้งที่จะมาถึง
-ในห้วงเวลาสุดท้ายก่อนที่ประชาชนจะตัดสินอนาคตของ
ประเทศในห้วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เผด็จการจะหมดอานาจลงด้วย
มือของพวกเรา(คลิปหาเสียง)

เนื้อหา

การให้
ข้อมูล
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- 24 มีนา กา "อนาคตใหม่"อย่าให้ประเทศไทยกลับไป
เหมือนเดิม ชมไลฟ์กันครับ ส่วนใครอยากมาต้องรีบมาแล้วนะ
ครับ(ถ่ายทอดสดการปราศรัยครั้งสุดท้าย)
-แชร์ถ่ายทอดสดจากเพจพรรค การปราศรัยก่อนเข้าคูหา มาแล้วนะครับ
-ชี้แจงข้อมูล-เรื่องเกิดขึ้นเมื่อผมและพรรคอนาคตใหม่ตัดสินใจ
ฟ้องร้องทีนิวส์กรณีเขียนข่าวบิดเบือนใส่ร้ายโจมตีเรา โดยยก
ข้อเขียนของ ม.จ.จุลเจิม ยุคล ที่กล่าวหาพวกเรา ทาให้
ประชาชนเข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นอันตรายและต้องการล้มล้าง
สถาบันกษัตริย์
-จากกรณีที่ผมถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นวี-ลัค อาจขาดคุณสมบัติการ
ลงเลือกตั้ง ผมขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงอย่า ง
แน่นอน ผมและภรรยาได้โอนหุ้นไปตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมที่ผ่าน
มา 1 เดือนก่อนยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
(ถูกใจ 60,000 คน แสดงความคิดเห็น 6,400 ครั้ง แชร์ 5,300
ครั้ง)
-สาหรับเราไม่มีคาว่าการโหวตในทางยุทธ
ศาสตร์ มีแต่การโหวตเพื่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เลือกอนาคต
ใหม่ อย่าให้ประเทศไทย กลับไปเหมือนเดิม Vote for change !
- [คลิปเต็มธนาธรปราศรัย : ประชาธิปไตยคือทางออก “ธนาธร”
พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี]
(ถูกใจ 18000 คน แชร์ 2400 ครั้ง)
-วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับ
#24มีนากาอนาคตใหม่ อย่าปล่อยให้ประเทศไทยเหมือนเดิม
(ถูกใจ 63,000 คน แชร์ 3,500 ครั้ง)
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

แฮ็ชแท็กที่นิยมใช้คือ #24มีนากาอนาคตใหม่
สรุปเพจเฟซบุ๊กนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเพจที่ได้รับความนิยมมาก มียอด
ไลค์เนื้อหาทุกๆ อัน อยู่ร ะหว่างหลักพันถึงหลักหมื่น มีการนาเนื้อหาบางส่วนจากเพจของพรรคมานาเสนอซ้าใน
เพจของหัวหน้าพรรค นอกจากนี้เนื้อหาจะเน้นการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายธราธร อาทิ การโอน
หุ้นสื่อ “การพาทักษิณกลับบ้าน” การนัดหมายการอภิปรายหาเสี ยง กิจกรรมการหาเสียง การให้ สัมภาษณ์
สื่อมวลชนต่างๆ อาทิ ไทยรัฐทีวี ช่องวัน เนื้อหาที่ได้รับความนิยมมาก คือเนื้อหาของวันที่ 23 มีนาคม พาดหัว
“วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับ # 24 มีนากาอนาคตใหม่ อย่าปล่อยให้ประเทศไทยเหมือนเดิม ” มียอดไลค์
63,500 คน แสดงความคิดเห็น 2,400 รายการ แชร์ 3,500 ครั้ง
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อภิปรายผล
1. การใช้เพจเฟซบุ๊กของพรรคการเมืองทั้งสองพรรคมีลักษณะเหมือนกัน คือ ใช้แนะนาผู้สมัครแต่แตกต่าง
กันที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามแนะนาผู้สมัครของแต่ละจังหวัดอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการ
หาเสียงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในช่วงแรกของการหาเสียงของพรรคอนาคตใหม่จะเน้นไปที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ
ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นที่ว่า ผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่จะไม่ได้
รับการเลือกตั้ง แต่จะได้ ส.ส. จากบัญชีรายชื่อจนเมื่อพรรคไทยรักษาชาติถูกศาลตัดสินยุบพรรค เชื่อกัน ว่าคะแนน
ของผู้สมัคร ส.ส. ถูกเทให้กับทางพรรคอนาคตใหม่
นอกจากนี้เพจของทั้งสองพรรคยังใช้ชี้แจงถึงนโยบายของพรรค แจ้ง โปรแกรมหรือตารางการหาเสียง
แชร์เนื้อหาหรือการถ่ายทอดสดที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือทีมผู้บริหารพรรคได้รับเชิญไปดีเบตตามสื่อมวลชนต่างๆ
รวมถีงการถ่ายทอดสดการปราศรัยหาเสียง
เป็นที่น่าสังเกตว่าในเพจของพรรคอนาคตใหม่นั้น จะเน้นการแชร์เนื้อหาของผู้บริหารพรรคจากการให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชน หรือการได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในรายการของสือมวลชนต่างๆ มากกว่า
2. การสร้างสรรค์และนาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและมีชีวิตชีวา อยู่ที่เพจเฟซบุ๊กบุคคลมากกว่าของพรรค
ทั้งของนายอภิสิทธิ์และนายธนาธร ดังเช่นในกรณีของนายอภิสิทธิ์ มีการสร้างเนื้อหาที่แสดงว่านายอภิสิทธิ์มีความ
ชานาญเรื่องการถ่ายภาพแบบเซลฟี่จากการไปหาเสียงกับประชาชน ทาให้ต้องถ่ายภาพบ่อยครั้ง ซึ่งทาให้ภาพของ
หัวหน้าพรรคเป็นคนธรรมดาที่จับต้องได้
ส่วนเพจของนายธนาธร จะหยิบนาประเด็นที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์นามาชี้แจงและตอบโต้ในเพจของเขา
บ่อยครั้ง และบางประเด็นก็เป็นที่สนใจ เช่น กรณีเขาที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาจะนาทักษิณกลับบ้าน มีผู้กด
ถูกใจถึง 48,000 คน
3. ประเด็นของการใช้แฮชแท็ก ในกรณีของพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ว่า #24 มีนากาอนาคตใหม่ น่าจะเป็น
ที่จดจาและชัดเจนมากกว่า # ประชาชนเป็นใหญ่ ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งไม่มีชื่อพรรคร่วมด้วย จะเห็นได้ว่า
พรรคอนาคตใหม่ใช้แฮชแท็กนี้บ่อยครั้งทั้งในเพจของพรรคและของนายธนาธร แตกต่างกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มี
แฮชแท็กหลายอัน
4. การถ่ายทอดสดการปราศรัยหาเสียงเป็นที่นิยมของผู้ติดตามเพจมาก ดังเห็นได้จากจานวนผู้กดถูกใจ
การแชร์ หรือยอดการรับชม ประเด็นนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งในอดีต ที่การรับชมการปราศรัยต้องไปยังสถานที่
จริง และจะต้องรอการถ่ายทอดสดผ่านสื่อมวลชน ซึ่งจะนามาถ่ายทอดเพียงบางส่วน แต่เมื่อมีช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้สนใจแต่ละพรรค สามารถติดตามได้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ และสามารถชมได้ตลอดการปราศรับนั่นๆ
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรที่จะศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่แอดมินของเพจทั้งของพรรคและหัวหน้าพรรค
2. ควรศึกษาความคิดเห็นที่ร่วมแสดงในแต่ละเพจว่า ผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นคิดอย่างไร เห็นด้วยกับ
เนื้อหาที่นาเสนอไปหรือไม่
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การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านรายการประเภทวล็อกบนสือ่ ยูทูบ
Content Marketing of Vlog on Youtube
พัชราวรรณ กังวานสกล1 และ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์2
1นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบของการสื่ อ สารการตลาดเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Marketing) ในรายการประเภทวล็อก (Vlog) ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) จากกลุ่มตัวอย่างคลิปวีดีโอที่มีการอัพโหลดช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 จานวน 15 คลิป
วีดีโอ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดาเนินรายการมักใช้คาพูดเชิญชวนให้ผู้ชมมีการรับรู้ถึงสินค้า/บริการ สถานที่ ด้วยการ
นาเสนอเนื้อหาของเรื่องราวอย่างเป็นลาดับขั้นตอนและยังมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
เป็ น อย่ า งดี ด้ า นเนื้ อ หาของรายการส่ ว นใหญ่ มี ค วามยาวมากกว่ า 10 นาที ขึ้ น ไป เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ช มได้ มี
ประสบการณ์ร่วมกับเนื้อหาของรายการได้เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมด้วยการนาเสนอ
เรื่องราวที่มีความเป็นกันเอง ให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟัง รวมไปถึงมีการนาเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสินค้า/บริการ แต่ไม่มุ่งเน้นการขายเป็ นหลัก ส่วนด้านของรูปแบบเนื้อหาของรายการประเภทวล็อก ช่อง
Bearhug บนสื่อยูทูบ ยังมีการนาเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายทั้งด้านความงาม รีวิวอาหาร แนะนาสถานที่
ท่องเที่ยว ประเพณีท้องถิ่น กีฬา และการศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางในการหารายได้ของวล็อกเกอร์ทั้ง จากการ
แสดงผลโฆษณาบนสื่อยูทูบและการหารายได้ด้วยตัวเอง ส่วนด้านรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลพบว่า ผู้ดาเนิน
รายการมีการกล่าวทักทาย แนะนาช่อง พูดเกริ่นนาเข้ารายการเกี่ยวกับเรื่องราว วัตถุประสงค์ที่ต้องการนาเสนอใน
แต่ละคลิปวีดีโอก่อนนาผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาของรายการ มีก ารกล่าวขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบ
และกล่าวขอโทษสาหรับเนื้อหาที่มีความไม่เหมาะสมก่อนปิดรายการ
คาสาคัญ: การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา รายการประเภทวล็อก สื่อยูทูบ
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Abstract
The present study aimed to investigate types of content marketing in the form of Vlog
created by “Bearhug”, a Vlog channel on Youtube by using content analysis method. According
to 15 sample video clips that have been uploaded on Bearhug channel during 1-31 October 2561,
the results revealed that hosts often used persuasive speech to inform the audience about
products/ services or places. In addition, the results showed that hosts had introduced contents
in a logical sequence with strong analytical and creative problem- solving skills. In terms of the
video duration time, most of the videos are longer than 10 minutes in order to encourage viewers
to experience greater enjoyment of video contents. Furthermore, the objectives of video is to
entertain the viewers by presenting story in an engaging and viewer- friendly way that makes the
audience feel like talking with friends. Also, many videos have been created to present content
that is relevant to products or services, but not necessarily a direct sell. Regarding types of content
marketing in the form of Vlog created by Bearhug on Youtube, there are a variety of content,
including beauty, food reviews, tourist attractions guide, local traditional, sports and education.
Moreover, vloggers can make money from ads on YouTube and vlogging in general. As regards
digital storytelling techniques, the study found that hosts had greeted and introduced the viewer
about the story and key objective of each video campaign before bringing viewers into the
programme content. At the end of video clips, hosts also showed appreciation to viewers by
thank you their viewers for watching video clips from the beginning to the end.They also apologize
to their viewers for inappropriate content before closing a programme.
Keywords: Content Marketing, Vlog, Youtube

บทนา
เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1995 เกิดจากความต้องการของมนุษย์
ที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) แต่หากย้อนกลับไปในอดีต
ช่องทางในการรับข่าวสารที่ได้รับความนิยมคือ ช่องทางสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อ
วิทยุกระจายเสียง, สื่อโทรทัศน์, และสื่อภาพยนตร์ ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่เป็นยุคของสื่อใหม่ (New Media) ที่มี
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับ – ส่งข่าวสาร/ข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น อุปกรณ์
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สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นต้น และช่องทางการตลาดที่น่าจับตามองมากที่สุด
ได้แก่ ช่องทางการโฆษณาออนไลน์ผ่านการอัพโหลดคลิปวีดีโอบนสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งแพลตฟอร์มที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากคือ สื่อยูทูบ (Positioning, 2018: ออนไลน์)
ผู้บริโภคในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความชื่นชอบและให้ความสนใจกับการรับชมคลิปวีดีโอจนติดอันดับ 1
ของการนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) โดยใน 1 สัปดาห์มีผู้เข้าชมคลิปวีดีโอคิดเป็นเฉลี่ย
78% และมีการรับชมคลิปวีดีโอออนไลน์คิดเป็น 55% ของทุกวัน ส่ง ผลให้ปัจจุบันการตลาดในรู ปแบบวี ดี โ อ
ออนไลน์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าในปี ค.ศ. 2019 จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 80% (มนลมัย
วิเชียรวนิชกุล, 2018: ออนไลน์) ซึ่งรูปแบบรายการบนสื่อยูทูบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันได้ แก่
รายการประเภท วล็อก หรือ วี -ล็อก ที่เป็น การนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวัน ไลฟ์สไตล์ และ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยเนื้อหาที่ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราว จัดลาดับขั้นตอนให้มีความน่าสนใจ ก่อนนาเสนอออกไปสู่
สายตาสาธารณชน เปรียบเสมือนการเก็บบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจาวันผ่านการบันทึกภาพวีดีโอของกลุ่ม บุคคล
ที่ถูกขนานนามว่า วล็อกเกอร์ (Vlogger) (FAV Forward, 2018: ออนไลน์)
สาหรับวล็อกเกอร์ที่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจานวนมากจะสามารถกลายเป็นผู้
ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคได้มากกว่าการนาเสนอ
โฆษณาผ่านบุคคลที่เป็นดาราหรือเซเลบริตี้ (KOL, 2018: ออนไลน์) ซึ่งช่องยูทูบ (Youtube Channel) ที่มีการ
นาเสนอรายการประเภทวล็อกที่ได้รับความนิยมและมีการนาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้ ได้แก่
ช่อง Bearhug ที่มุ่งเน้นการนาเสนอรูปแบบรายการในกลุ่มผู้บริโภคที่มีช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปีเป็นหลัก ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โพสต์คลิปวีดีโอคลิปแรกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน มีคลิปวีดีโอรวม
ทั้งสิ้นจานวน 137 คลิป มีการโพสต์คลิปวีดีโอเฉลี่ยต่อสัปดาห์ประมาณ 4 คลิป มีผู้กดติดตามจานวน 1,888,449
คน เฉลี่ยมีผู้กดติดตามเพิ่มขึ้นต่อวันประมาณ 5,000 คน มีผู้เข้าชมคลิปวีดีโอรวมทั้งสิ้นจานวน 233,905,770 ครั้ง
เฉลี่ ย มี ผู้ รั บ ชมคลิ ป วี ดี โ อโดยรวมต่ อ สั ป ดาห์ ป ระมาณ 700,000 คน (7 ตุ ล าคม 2561, อ้ า งถึ ง ใน Youtube:
ออนไลน์) และเว็บไซต์ Socialbakers (10 ตุลาคม 2561: ออนไลน์) ยัง ได้จัดให้อยู่ในลาดับที่ 15 ของรายการ
บันเทิง (Entertainment) รูปแบบออนไลน์โชว์ (Online Show) ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอีกด้วย
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาดังข้างต้น ส่งผลให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิง
เนื้อหาของรายการประเภทวล็อกบนสื่อยูทูบ เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวยังไม่มีผู้ดาเนินการศึกษาในประเทศไทย
(ตรวจสอบด้วยการสืบค้นข้อมูลผ่านห้องสมุดออนไลน์ งานวิจัยออนไลน์ โดยใช้คาว่า Vlog หรือ วล็อก) และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันยังมีการค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริก ารต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ก่อนตัดสินใจ
ซื้ออยู่ตลอดเวลา มีความเชื่อมั่นในการนาเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่มีการ
นาเสนอเนื้อหาในรูปแบบการตลาดเชิงเนื้อหาที่น่าสนใจมากกว่าดาราเซเลบริตี้ทั่วไปถึง 6 ใน 10 ของผู้เข้าชมคลิป
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วีดีโอผ่านสื่อยูทูบทั้งหมด (RingRangRung, 2016: ออนไลน์) ทาให้การนาเสนอการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาใน
รูปแบบคลิปวีดีโอมีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ จะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการนาเสนอรูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านรายการรูปแบบ
ต่างๆ บนสื่อยูทูบ และสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆ ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ในรายการประเภทวล็อก
บนสื่อยูทูบ
นิยามศัพท์
การสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) หมายถึง กระบวนการทางการตลาดที่มีการสร้าง
และกระจายเนื้อหาออกไปสู่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเนื้อหาที่มีการออกแบบ สร้างสรรค์ และมีคุณค่าต่อ
ผู้บริโภคมากกว่าการนาเสนอสื่อโฆษณาโดยตรง
รายการประเภทวล็อก (Vlog) หมายถึง การผสมคาระหว่าง วีดีโอ และ ล็อก เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการบันทึก
เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจาวันผ่านการบันทึกวีดีโอ
วล็อกเกอร์ (Vlogger) หมายถึง ผู้ดาเนินรายการและอัพโหลดคลิปวีดีโอในรูปแบบวล็อกบนสื่อยูทูบ หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ยูทูบเบอร์
ยูทูบ (Youtube) หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการอัพโหลดคลิปวีดีโอได้ฟรี
ช่องยูทูบ (Youtube Channel) หมายถึง สถานีถ่ายทอดคลิปวีดีโอหรือช่องส่วนตัวสาหรับนาเสนอเนื้อหา
ของคลิปวีดีโอบนสื่อยูทูบ

ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดของรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug บนสื่อ
ยูทูบ โดยดาเนินการศึกษาเนื้อหาจากคลิปวีดีโอด้วยการบันทึกข้อมูลตามรายการที่กาหนดไว้ เพื่อนามาใช้ในการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของรูปแบบรายการเท่านั้น โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
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2561 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน จึงอาจส่งผลให้คลิปวีดีโอของ
รายการได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
ระเบียบวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาด
เชิง เนื้อหา (Content Marketing) โดยใช้วิธีการวิ เคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากคลิปวีดีโอ จานวน
ทั้งสิ้น 15 คลิป
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูลด้วยการลงรหัส (Coding Sheet) ได้แก่ ตารางสรุปรูปแบบในการ
น าเสนอเนื้ อ หาของรายการประเภทวล็ อ ก ช่ อ ง Bearhug บนสื่ อ ยู ทู บ ในการสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อ ของรหัส
(Reliability of coding)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. การวิจัยนี้ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาในรายการ
ประเภทวล็อกบนสื่อยูทูบ
2. เป็นแนวทางในการสร้างสรรรูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาในรายการรูปแบบอื่นๆ บนสื่อยูทูบ
ให้แก่ผู้ดาเนินรายการและผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ได้ในอนาคต
3. เป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดทั้ง ในส่วนของผู้ ผลิ ตสื่ อและเจ้ าของธุรกิจออนไลน์ ด้านการจัดการ
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing)
รูปแบบของการตลาดเชิงเนื้อหา
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557, 72-82) ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบ Long Form Content เป็นการสร้าง
เนื้อหาที่มีความยาว ผู้ชมต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นในการเปิดรับข้อมูล จึงทาให้มีโอกาสในการสร้างประสบการณ์
ร่วมกับผู้ชมได้มากขึ้น เช่น การนาเสนอเรื่องราวในรูปแบบวีดีโอคลิป เป็นต้น
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นอกจากนี้ ยังได้กาหนดรูปแบบในการสร้างเนื้อหาการตลาดที่ดีออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
1. เป็นประโยชน์
2. มีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมาย
3. ชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย

4. เนื้อหาและองค์ประกอบต้องมีคุณภาพ
5. มีความจริงใจ ตั้งใจ และสมจริง

แนวคิดการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอบนสื่อยูทูบ (Video Content)
รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอบนสื่อยูทูบ
Youtube Creator (20 ตุลาคม 2561: ออนไลน์) ได้กาหนดรูปแบบวีดีโอที่ได้รับความนิยมและแพร่หลาย
มากที่สุดบนสื่อยูทูบไว้ดังนี้
1. วีดีโอบล็อก เป็นวีดีโอที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจาวัน ไลฟ์สไตล์ของผู้ดาเนินรายการ
2. วีดีโอแบบมีสคริปต์ เป็นคลิปวีดีโอที่ถ่ายทอดเรื่องราวตามเนื้อเรื่องที่ได้กาหนดไว้
3. วีดีโอการสัมภาษณ์ เป็นคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการพูดคุย ตอบคาถาม ไขข้อข้องใจระหว่างบุคคล
4. วีดีโอสารคดี เป็นคลิปวีดีโอที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ชม
5. วีดีโอแบบเรียลไทม์ เป็นคลิปวี ดีโอที่นาเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์ กิจกรรมในขณะนั้นๆ ในทันที หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไลฟ์สด
ศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์ (2558, 8) ได้กาหนดลักษณะเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอที่ดีไว้ ดังนี้
1. คลิปวีดีโอควรมีความยาวที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 – 5 นาที
2. ทดสอบก่อนนาเสนอ เพื่อหาข้อบกพร่องและนาผลที่ได้มาปรับปรุงต่อไป
3. มีการวางแผนเนื้อหาก่อนลงมือถ่ายทา
4. นาเสนอในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงเวลาปิดเทอม เป็นต้น
5. นาเสนอในช่องทางที่เหมาะสม เช่น บนช่องทางสื่อยูทูบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
6. เลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ให้มีความเหมาะสม
7. ใช้กระแสสังคมให้เป็นประโยชน์ ทันสมัย และมีความสัมพันธ์กับกระแสสังคมในปัจจุบัน
8. ง่ายต่อการส่งต่อ ด้วยการเลือกสื่อโซเชียลมีเดียให้มีความเหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกับวล็อก (Vlog)
รูปแบบของวล็อก
Miles Jason (2014, 67-68) ได้จาแนกรูปแบบของวล็อก ออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
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1. บิวตี้วล็อกเกอร์
2. ไลฟ์สไตล์วล็อกเกอร์
3. ฟู้ดวล็อกเกอร์
4. ทราเวลวล็อกเกอร์
5. โมติเวชั่นนอลวล็อกเกอร์

6. คัลเจอร์วล็อกเกอร์
7. คาร์วล็อกเกอร์
8. สปอร์ตวล็อกเกอร์
9. เอดูเคชั่นวล็อกเกอร์

Christian A. (2009, อ้างถึงใน First Monday: ออนไลน์) ได้กาหนดรูปแบบของวล็อกอย่างแท้จริง ไว้
ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้
1. มีการถ่ายทาในระยะใกล้
2. มีการวางแผนเรื่องราวก่อนถ่ายทา

3. ถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริง
4. แสดงการตอบโต้กับผู้ชม

รูปแบบการหารายได้ของรายการประเภทวล็อก
1. หารายได้จากการแสดงผลโฆษณาบนสื่อยูทูบ (Youtube Ads) (The Nerd Creator, 2017 อ้างถึงใน
Youtube: ออนไลน์)
2. หารายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอการแสดงผลโฆษณาจากยูทูบ (เสกสรร ปั้น Youtube, 2018, อ้างถึง
ใน Youtube: ออนไลน์) ดังนี้
2.1 ขายสินค้าตัวเอง
2.2 ขายสินค้าคนอื่น (Affiliate)
2.3 รับจ้างรีวิว
2.4 สปอนเซอร์ (Sponsor)
2.5 ขายวีดีโอ
แนวคิดการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling)
รูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
Kownacki J. (2017: ออนไลน์) ได้กาหนดรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อยูทูบที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เนื้อหาต้องมีความชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากแหล่งที่มาของแต่ละบทความที่นาเสนอ
2. เสียงและระดับเสียงควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3. ภาพที่นาเสนอควรมีความเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ ไม่มีซับซ้อน และมีความสมจริงมากที่สุด
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4. สามารถเข้าใจได้ง่ายจนสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Westenberg W. (2016) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของยูทูบเบอร์ในวัยรุ่น (The influence of YouTubers
on teenagers) พบว่า ยูทูบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของวัยรุ่นส่วนใหญ่ ยูทูบเบอร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของวัยรุ่นโดยที่คนในครอบครัวไม่ทราบ อิทธิพลเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี และวัยรุ่นจานวนมากต้องการที่จะเป็นยูทูบ
เบอร์ด้วยตัวของพวกเขาเอง
Griffiith M. (2010) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์วีดีโอบล็อก (An Analysis of Video Blog) พบว่า วล็อก
เป็นสื่อใหม่ในการนาเสนอตัวตนในหลายรูปแบบโดยไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของการจดบันทึกประจาวัน วล็อก
เกอร์หลายคนแบ่งปันคลิปวีดีโอของตนเองเพื่อสร้างช่องทางในการนาเสนอตัวตนของแต่ละบุคคลที่น่าสนใจ และ
ยังเป็นผู้สร้างช่องทางเจรจาต่อรองผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงเป็นผู้ออกแบบช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้บนพื้นที่
โลกไซเบอร์อีกด้วย
Boeck J. (2015) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์เปิดและปิดรายการของวล็อกบนสื่อยูทูบ (Opening and Closing
Strategies in Youtube Vlogs) พบว่า ในช่วงเปิดรายการวล็อกเกอร์มักมีการพูดคุยทักทายผู้ ชมด้วยความเป็น
กันเอง ให้ความรู้สึกเหมือนคุยกับคนไม่ใช่กล้อง มีการแนะนาตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จัก นอกจากนี้ยังมี
การกล่าวถึงสถานที่ วันที่ เวลาที่ถ่ายทาเพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ และในช่วงของการปิดรายการ
วล็อกเกอร์มักสร้างคาพูดที่ทาให้ผู้ชมรู้สึกว่าผู้นาเสนอมีความคาดหวังให้ผู้ชมกดติดตามและเข้ามาชมคลิปวีดีโออีก
ในอนาคต ด้วยการบอกเล่าเนื้อหาของวีดีโอคลิปถัดไปเพียงเล็กน้อยหรือขอให้ผู้ชมกดเพื่อยอมรับข้อมูลข่าวสาร
ของช่องตนเอง ก่อนกล่าวขอบคุณผู้ชมของพวกเขาในระหว่างปิดรายการเพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ผู้ชมของพวก
เขา
Kim D. (2017) ศึกษาเรื่อง วล็อกเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ (Vlog as a Branding Tool) พบว่า
วีดีโอบล็อกเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างแบรนด์และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการพบเห็นแบรนด์
ของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็ นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสื่อสารความต้องการกับแบรนด์ได้ เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น รวมไปถึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้แบรนด์ได้เร็วขึ้น วล็อกจึง
เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ด้านรูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา
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ผู้ดาเนินรายการ มักใช้คาพูดเชิญชวนให้ผู้ชมมีการรับรู้ถึง สินค้า/บริการ สถานที่ทั้ง 15 คลิปวีดีโอ ด้วย
การนาเสนอขั้นตอนในการถ่ายทา กรรมวิธีการผลิต มีการกล่าวถึงชื่อตราสินค้า โครงการ รวมไปถึงมีการบอกเล่า
ประวัติความเป็นมา/ความสาคัญของบุคคล สถานที่ อาชีพ ก่อนนาเสนอภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งยังมีการอธิบาย
รายละเอียดของเรื่องราวที่นาเสนออย่างชัดเจน ต่อเนื่องอย่างเป็นลาดับขั้นตอน เข้าใจถึงปัญหาในการถ่ายทาที่
เกิดขึ้น มีการแก้ไขสถานการณ์ในระหว่างการนาเสนอรายการได้เป็นอย่างดี และมักกล่าวอธิบายถึงปัญหาต่างๆ ให้
ผู้ชมได้รับทราบและทาความเข้าใจก่อนนาเสนอเรื่องราวภายในรายการ ตัวอย่างเช่น มีการกล่าวถึงปัญหาที่ไ ม่
สามารถนาเสนอเรื่องราวกิจกรรมในรูปแบบวีดีโอภายในศูนย์บัญชาการ Marvel Heros ได้เพราะติดลิขสิทธิ์จาก
ต่างประเทศ ในคลิปวีดีโอตอน “ลองเป็นหน่วย S.H.I.E.L.D ซักครั้ง ต่อสู้ผ่านหนัง Marvel” ผู้ดาเนินรายการจึงใช้
วิธีการนาเสนอด้วยภาพนิ่งแทน เพื่อให้เนื้อหามีความดึงดูดใจประกอบกับมีการกระจายเนื้อหาที่มีคุณค่าของตรา
สินค้าด้วยการเล่าถึงประวัติความเป็นมา พร้อมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการนาเสนอกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
ในแต่ละครั้ง และยังมีการนาเสนอขั้นตอน ตัวอย่างภาพความประทับใจให้ผู้ชมได้รับชม นอกจากนี้ ผู้ดาเนิน
รายการยังสามารถเบี่ยงเบนความสนใจผู้ชมได้ด้วยการไม่นาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของสินค้ า และ
บริการโดยตรง แต่จะนาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นแทน ตัวอย่างเช่น การนาเสนอปัญหามลภาวะภายในกรุงเทพฯ ใน
คลิปวีดีโอตอน “4 สถานที่อากาศดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร นอนเล่นยังได้ 💔” เพื่อให้ผู้ชมมองเห็นคุณค่าของ
โครงการโตโยต้า เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อชีวิต ก่อนนาเสนอเรื่องราวของโครงการในคลิปวีดีโอถัดไป และ
เนื้อหาของรายการส่วนใหญ่จะไม่มุ่งเน้นการการขายสินค้า/บริการเป็นหลัก แต่มุ่งเน้นนาเสนอเนื้อหาเกี่ย วกับ
คุณภาพของวัตถุดิบหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการอย่างตรงไปตรงมา รวมไปถึงมีการให้คาแนะนา กล่าว
เตือนให้ผู้ชมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจด้วยการรีวิวสินค้าและบริการ และมีการนาเสนอเนื้อหาในเชิงบวกให้กับตรา
สินค้า ซึ่งส่งเสริมให้สินค้า/บริการเป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ด้านรูปแบบ Long Form Content ระยะเวลาในการนาเสนอเนื้อหาของรายการส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
มากกว่า 10 นาทีขึ้นไป ผู้ดาเนินรายการจึงสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้คาพูด
อย่างเป็นกันเองในการบอกเล่าเรื่องราว แนะนาขั้นตอน แสดงความคิดเห็น และให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/บริการ
ผ่านกล้องวีดีโอในระยะใกล้ ตัวอย่างเช่น คลิปวีดีโอตอน “ทริปทัศนศึกษาโนนดินแดง ในดินแดนที่อันโนน” ที่มี
ความยาวของเนื้อหาถึง 40.20 นาที แต่เนื้อหาในรายการสามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับโครงการ Toyota เมืองสี
เขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อชีวิตที่สามารถทาได้จริง ทาให้ผู้คนในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยัง มีก าร
นาเสนอภาพกิจกรรมของชาวบ้านที่สร้างฐานความรู้ให้ผู้ดาเนินได้เข้าร่วมปฏิบัติ รวมไปถึงผู้ดาเนินรายการยังมี
การใช้คาพูดกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อด้วยการเชิญชวน แนะนาโปรโมชั่น และยังมีการนาเสนอเนื้อหาที่กระตุ้น
อารมณ์ผู้ชมด้วยการนาเสนอภาพสถานการณ์ต่างๆ ที่สร้างความตื่นเต้น ให้ความรู้สึกสมจริงอีกด้วย
ด้านรูปแบบการนาเสนอเนื้อหา ผู้ดาเนินรายการมุ่งเน้นในการนาเสนอเนื้อหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ
18 – 25 ปี ดังจะเห็นได้จาก คลิปวีดีโอตอน “🌟 เที่ยวงานหนัง สือหนึ่งวัน กับความฝันที่เป็นจริง 🌟” ที่
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

670

สามารถมองเห็นลักษณะ ช่วงอายุของแฟนคลับผู้ ติดตามช่อง Bearhug ภายในกิจกรรมแจกลายเซ็นของผู้ดาเนิน
รายการได้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า บริการ สถานที่ โครงการต่างๆ พร้อม
ทั้ง บอกถึง ข้อดี - เสีย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชานาญการเพื่อสนับสนุนข้อมูลต่างๆ อย่างมีลาดับ
ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ที่ได้แ จ้งแก่ผู้ ชมในตอนต้นรายการ ด้วยการใช้คาพูดที่มีความเป็นกันเองท าให้ ผู้ ช ม
สามารถเข้าใจเรื่องราวที่นาเสนอได้ง่าย และยัง มีการใช้เทคนิคในการสลับภาพเพื่อส่ง เสริมให้เรื่องราวมีความ
น่าสนใจ รวมไปถึงมีการกล่าวขอโทษแก่ผู้ชมก่อนปิดรายการในกรณีที่คลิปวีดีโออาจสร้างความราคาญใจหรือทาให้
ผู้ชมเกิดความไม่พอใจขึ้นได้ เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่มีต่อผู้ชม
ส่วนที่ 2 ด้านรูปแบบเนื้อหาในวีดีโอของรายการ
ด้านวัตถุประสงค์ มีการเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาของสินค้าและบริการ ด้วยการนาเสนอเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมา ความสาคัญ กรรมวิธีในการผลิตเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ชม รวมถึงมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชานาญการ
เป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการสร้างภาพจาให้แก่ผู้ชมด้วยการนาเสนอ
จุดเด่น ข้อดี ความแปลกใหม่ หรือกิจกรรมของแบรนด์ เช่น มีผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาตลอดเวลาในคลิปวีดีโอตอน
“รีวิวจากชายฉกรรจ์ ผู้หันมากาจัดไฝ ไถลไปทาฟิลเลอร์ 🔥”, นาเสนอความสดใหม่ของอาหารในคลิปวีดีโอตอน
“24 ชั่วโมงบนเรือหาปลา กับวิถีนักล่าแห่งท้องทะเล” เป็นต้น
ด้านรูปแบบของเนื้อหารายการ มุ่งเน้นสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมด้วยการนาเสนอเรื่องราวที่มีความเป็น
กันเองระหว่างทีมงานกับแขกรับเชิญ แฟนคลับ และยังมีการใช้ภาพการ์ตูน ภาพตัดต่อเพื่อเล่าเรื่องตลกขบขัน ทา
ให้เรื่องราวไม่ดูเคร่งเครียดจนเกินไป มีการนาเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้จากผู้ดาเนินรายการ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ ยวชาญ
เป็นผู้สนับสนุนเนื้อหาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ในระหว่างดาเนินรายการ ผู้ดาเนินรายการมักมีการบอกเล่า
ความรู้สึกที่มีต่อสินค้า บริการ สถานที่ โครงการ อย่างตรงไปตรงมาอยู่เป็นระยะผ่านกล้องวีดีโอ พร้อมทั้งนาเสนอ
รายละเอียดก่อน ระหว่าง หลังการใช้สินค้ า/บริการอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ด้วยการจาลองสถานการณ์ ที่
สอดแทรกเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมได้ด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมของผู้มีชื่อเสียง พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ
หรือบุคคลทั่วไป ดังตัวอย่างคลิปวีดีโอตอน “วิธีทา passport และจองคิวออนไลน์แบบง่ายๆ ไวๆ” ที่มีก าร
นาเสนอขั้นตอน สถานการณ์จาลองในการทา passport อย่างละเอียดทีละขั้นตอนผ่านช่องทางเว็บไซต์และ
สถานที่สาหรับยื่นเอกสาร เพื่อแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าการทา passport ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
ด้านรูปแบบของวีดีโอ มีการนาเสนอเรื่องราวการดาเนินชีวิต การประกอบกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันของ
ทีมงาน Bearhug ด้วยการบันทึกเรื่องราวผ่านกล้องวีดีโอในระยะใกล้ มีการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ
เพื่อขอความคิดเห็น ให้ความรู้แก่ผู้ชม หรือเพื่อสร้างความบันเทิง และยังมีการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบสารคดีที่
เนื้อหามีความยาวมากกว่า 40 นาทีและยังมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ชมเป็นหลัก
ส่วนที่ 3 ด้านรูปแบบเนื้อหาของรายการประเภทวล็อก

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

671

ด้านรูปแบบของรายการ มีการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสนใจ ไลฟ์สไตล์ของทีมงาน
Bearhug โดยมีการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการตกแต่ง/เสริมความงามบนใบหน้าของผู้ ดาเนินรายการ, รีวิว
ร้านอาหารชื่อดังหรือเมนูอาหาร/ขนมขึ้นชื่อในจังหวัดต่างๆ, แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมพาเที่ยวชมและบอก
เล่าถึงประวัติความเป็นมา ความสาคัญ พร้อมนาเสนอประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในสถานที่นั้นๆ
เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาและสถานที่ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ และยังมีการนาเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ความรู้
เพื่อการศึกษาเป็นหลักอีกด้วย
ด้านเนื้อหาของรายการ ทีมงาน Bearhug มีการวางแผนการถ่ายทา โดยมีการกาหนดสถานที่ เรื่องราว
วัตถุประสงค์ล่วงหน้า เพื่อให้เนื้อหาที่นาเสนอมีความต่อเนื่อง ชัดเจน ด้วยการบันทึกเรื่องราวผ่านกล้องวีดีโอใน
ระยะใกล้ตลอดเวลา ทาให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกเหมือนได้มีส่วนร่วมไปกับเหตุการณ์ที่ผู้ดาเนินรายการได้นาเสนอ
รวมไปถึงเนื้อหาที่นาเสนอยังให้ความรู้สึกจริงใจต่อผู้ชมด้วยการแสดงความคิดเห็น ท่าทาง อารมณ์ของ ผู้ดาเนิน
รายการผ่านกล้องวีดีโอ รวมไปถึงมีการกล่าวขอโทษผู้ชมทิ้ง ท้ายก่อนปิดรายการ หากเนื้อหาในบางส่วนของ
รายการไม่ถูกใจผู้ชม ตัวอย่างเช่น คลิปวีดีโอตอน “อยากกินข้าวหลามเผาฟืน ต้องแหกตาตื่นไปหนองมน” ที่ผู้
ดาเนินรายการมีการแสดงความรู้สึกผ่านทางการแสดงความคิดเห็น สีหน้า ท่าทาง เพื่ อสื่อถึงความอร่อยของข้าว
หลามที่ผ่านกรรมวิธีในแต่ละรูปแบบทั้งนึ่ง เผา เป็นต้น
ด้านรูปแบบการหารายได้ สามารถแบ่งช่องทางการการหารายได้ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1) จากการแสดงผลโฆษณาบนสื่อยูทูบ ได้แก่
- Skip Ads โฆษณาที่สามารถกดข้า มการแสดงผลได้ห ลัง จากการรั บชมไปแล้ว 3 วินาที รวมการ
แสดงผลทั้งสิ้นจานวน 50 ครั้ง/ กลุ่มตัวอย่าง 15 คลิปวีดีโอ
- Non Skip Ads โฆษณาที่ไม่สามารถกดข้ามได้ การแสดงผลจะสิ้นสุดลงหลังโฆษณาแสดงจบ รวม
การแสดงผลทั้งสิ้นจานวน 5 ครั้ง/ กลุ่มตัวอย่าง 15 คลิปวีดีโอ
- Overlay Ads โฆษณาซ้อนทับ ภาพโฆษณาจะปรากฏซ้อนทับด้านล่างคลิปวีดีโอ สามารถปิดการ
แสดงผลได้ตลอดเวลา รวมการแสดงผลทั้งสิ้นจานวน 4 ครั้ง/ กลุ่มตัวอย่าง 15 คลิปวีดีโอ
2) หารายได้ด้วยตัวเอง
- ขายสินค้าแบรนด์ตัวเอง ด้วยการนาเสนอทีเซอร์ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของทาง
ช่อง Bearhug ผ่านทางเว็บไซต์ www.shopbearhug.com และร้านค้า MatchBox ทุกสาขา ก่อนเข้ารายการ
- รีวิวสินค้าและบริการ ให้กับสถาบันเสริมความงาม ผิวดีคลินิก ในคลิปวีดีโอตอน “รีวิวจากชาย
ฉกรรจ์ ผู้หันมากาจัดไฝ ไถลไปทาฟิลเลอร์ 🔥”, นาเสนอกิจกรรมภายในศูนย์บัญชาการ Marvel Heros ในคลิป
วีดโี อตอน “ลองเป็นหน่วย S.H.I.E.L.D ซักครั้ง ต่อสู้ผ่านหนัง Marvel” เป็นต้น
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- สปอนเซอร์ จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Note 9 ในคลิปวีดีโอตอน “อยากรู้อยาก
ลอง พาไปมอง กองถ่ายโฆษณาในออนเซ็น ”, สถาบันเสริมความงาม ผิวดีคลินิก ในคลิปวีดีโอตอน “รีวิวจากชาย
ฉกรรจ์ ผู้หันมากาจัดไฝ ไถลไปทาฟิลเลอร์ 🔥” เป็นต้น
ส่วนที่ 4 ด้านรูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
ด้านรูปแบบของรายการ มีความชัดเจน โดยเป็นการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวัน ไลฟ์
สไตล์ของผู้ดาเนินรายการผ่านการถ่ายทาในระยะใกล้ด้วยกล้องวีดีโอ เนื้อหาที่ นาเสนอมีความสอดคล้องกันอย่าง
เป็นลาดับขั้นตอน ผู้ดาเนินรายการมีการพูดบรรยายเนื้อหาในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง
ดนตรีที่ใช้ประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่นาเสนอ เช่น มีการใช้เพลงเชียร์ บุรีรัมย์ยูไนเต็ด เมื่อนาเสนอภาพ
สนามฟุตบอลในช้างอารีน่า ในคลิปวีดีโอตอน “เที่ยวสนามช้างอารีน่า มาส่องความลับของห้องทีมเยือน ⚡” เป็น
ต้น จึงทาให้เนื้อหาของรายการง่ายต่อการจดจาของผู้ชม และยังสามารถเล่าต่อไปยังบุคคลรอบข้างได้
ด้านองค์ประกอบของเนื้อหา ผู้ดาเนินรายการมีการกล่าวแนะนาช่องก่อนเข้ารายการทุกครั้ง ด้วยประโยค
ที่ว่า “ยินต้อนรับเข้าสู่แชนเนล Bearhug แฮร่! ” พร้อมพูดเกริ่นนาเข้ารายการถึง เรื่องราว วัตถุประสงค์รายละเอียดของสินค้า/บริการ สถานที่ หรือโครงการที่ต้องการนาเสนอในคลิปวีดีโอนั้นๆ ก่อนนาผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาหลัก
ของรายการอย่างมีลาดับขั้นตอน รวมไปถึงมีก ารกล่าวขอบคุณสปอนเซอร์ ผู้ชม พร้อมทั้งสรุปเรื่องราวที่นาเสนอ
ทั้งหมดอีกครั้ง และกล่าวขอโทษหากเนื้อหาที่นาเสนอออกไปสร้างความราคาญใจหรือไม่ถูกใจผู้ชมก่อนปิดรายการ
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเนื้อหาของรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31
ตุลาคม 2561 พบว่า ทีมงานมีการโพสต์คลิปวีดีโอในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นจากปกติสัปดาห์ละ 2 – 4 คลิป
เป็นสัปดาห์ละ 4 – 6 คลิป เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่กลุ่มเป้าหมายของช่องที่มีอายุ 18 – 25 ปี อยู่
ในช่วงปิดภาคเรียน ส่งผลให้คลิปวีดีโ อได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมียอดผู้ชมสูงสุดประมาณ 3,000,000
ครั้ง
แนวคิดรูปแบบการตลาดเชิงเนื้อหา
เนื้อหาของรายการประเภทวล็อก
ของณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ
1. เป็นประโยชน์
ผู้ดาเนินรายการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/บริการ สถานที่ โครงการต่างๆ พร้อมทั้ง
บอกข้อดี – ข้อเสีย ขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนข้อมูล
ต่างๆ
2. มีความเฉพาะเจาะจง
เนื้อหาในรายการมุ่งเน้นนาเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมายของช่อง ที่มีอายุ 18 – 25 ปี
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3. ชัดเจน

เนื้อหาที่สื่อสารมีค วามชัดเจน โดยผู้ดาเนินรายการจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวในแต่ละคลิปอย่างชัดเจน ก่อนนาผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาที่มีการนาเสนอ
อย่างตรงไปตรงมา มีการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก โดยใช้คาพูดที่มีความเป็นกันเอง
ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

4. มีคุณภาพสูง

ภาพที่ นาเสนอมีความคมชัด ผู้ดาเนินรายการมีการพูดบรรยายเนื้อหาในแต่ละส่วน
อย่างชัดเจนตลอดทั้งรายการ และดนตรีที่ใช้ประกอบมีค วามสอดคล้องกับเนื้อ หาที่
นาเสนอ เช่น มีการใช้ทานองเพลงอีสาน เมื่อนาเสนอเรื่องราวในจังหวัดบุรีรัมย์

5. จริงใจ

มีการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เนื้อหาของรายการไม่มุ่งเน้นการขายสินค้า/
บริการหลัก แต่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบหรือประโยชน์ที่ได้รับ รวม
ไปถึงมีคาแนะนา กล่าวเตือนให้ผู้ชมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการอีกด้วย

ในส่วนของข้อมูลด้านรูปแบบ Long Form Content ซึ่ง ผลการศึกษามีความขัดแย้งกับแนวคิดการนา
เสนอเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอของ ศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์ (2558, 8) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความยาวของเนื้อหาภายใน
คลิปวีดีโอที่เหมาะสมควรมีระยะเวลา 2 – 5 นาที แต่ความยาวของเนื้อหาภายในคลิปวีดีโอของรายการประเภท
วล็อก ช่อง Bearhug บนสือ่ ยูทูบ ส่วนใหญ่กลับมีความยาวมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป สูงสุดมีระยะเวลา 40.52 น. แต่
กลับมีจานวนผู้ชมมากถึง 3,178,712 ครั้ง (8 ธันวาคม 2561, อ้างถึงใน Youtube: ออนไลน์) ได้แก่ คลิปวีดีโอ
ตอน “24 ชั่วโมงบนเรือหาปลากับวิถีนักล่าแห่งท้องทะเล” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
(2557, 72 – 78) ที่กล่าวไว้ว่า เนื้อหาที่มีความยาวจะส่งเสริมให้ผู้ชมต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นในการเปิดรับข้อมูล
และยังสร้างโอกาสในการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชมได้มากขึ้นอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันเนื้อหาในรูปแบบ
วีดีโอบนสื่อยูทูบของรายการประเภทวล็ อก ช่อง Bearhug กลับมีเนื้อหาบางส่วนที่สอดคล้องกั บแนวคิ ด ของ
ศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์ (2558, 8) ด้วยเช่นกัน ดังนี้
แนวคิดรูปแบบวีดีโอบนสื่อยูทูบ
ของศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์
1. คลิปวีดีโอควรมีความยาวที่เหมาะสม
2 – 5 นาที

เนื้อหาของรายการประเภทวล็อก
ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ
เนื้อหาของรายการมีความยาวตั้งแต่ 12 – 40 นาทีเป็นต้นไป ซึ่งไม่ตรงกับแนวคิด
ของศุภภัทรา บุณยสุรักษณ์

2. ทดสอบก่อนนาเสนอ

ทีมงานมีการตรวจสอบ ตัดต่อคลิปวีดีโอก่อนนาเสนอ โดยสามารถเห็นได้จากการ
ใส่ภาพซ้อน เช่น ภาพการ์ตูน ข่าว หรื อภาพตัดต่อในการเล่าเรื่องราวให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
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3. มีการวางแผนเนื้อหา

ทีมงานมีการกาหนดเรื่องราว สถานที่ วัตถุประสงค์ในการถ่ายทา และแจ้งต่อผู้ชม
ทุกครั้งในช่วงต้นรายการ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คลิปวีดีโอนี้ถูกนาเสนอระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561
ซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปิดเทอม และมีจานวนผู้ติดตามแต่ละ
คลิปเป็นจานวนมากตั้งแต่ 700,000 - 3,000,000 ครั้ง

4. นาเสนอในช่วงเวลาที่เหมาะสม

5. นาเสนอในช่องทางที่เหมาะสม

มีการอัพโหลดคลิปวีดีโอบนช่องทางสื่อยูทูบ ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมี เดียที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
มีการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลในรูปแบบผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้และสนับสนุน
ข้อมูลของผู้ดาเนินรายการ
มีการนาเสนอเรื่องราวของกิจกรรมที่กาลังได้ รับความนิยมหรือกาลังจัดขึ้นในช่วง
นั้นๆ เช่น นาเสนอภาพกิจกรรมในงานหนังสือ, การนาเสนอเรื่องราวของประเพณี
วิ่งควายในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น
สามารถส่งต่อเนื้อหาไปยังสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆ ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดแชร์
คลิปวีดีโอ

6. เลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด
7. ใช้กระแสสังคมให้เป็นประโยชน์

8. ง่ายต่อการส่งต่อ

นอกจากนี้ รูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลของรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kownacki J. (2017: ออนไลน์) ดังนี้
แนวคิดรูปแบบการเล่าเรือ่ งผ่านสื่อดิจิทัล
เนื้อหาของรายการประเภทวล็อก
ของ Kownacki J.
ช่อง Bearhug บนสื่อยูทูบ
1. มีความชัดเจนและได้รับการสนับสนุน
ผู้ดาเนินรายการมีการพูดบรรยายถึงเรื่องราวของสินค้า/บริการ สถานที่อย่าง
ละเอียด มีล าดับขั้นตอน และยังมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนข้อมู ล ใน
รายการอีกด้วย
2. เสียงและระดับเสียงควรมีความ
ระดับเสียงที่นาเสนอในรายการมีความชัดเจน แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจร
สอดคล้องกับเนื้อหา
คับคั่งหรือออกทะเลที่มีคลื่นลมแรงตลอดเวลาก็ตาม
3. ภาพที่นาเสนอควรมีความเรียบง่ายและ
มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ น าเสนอมี ค วามเรี ยบง่ ายด้ ว ยการบัน ทึ กเรื่ อ งราวผ่านกล้อ งวี ดีโ อใน
ระยะใกล้แต่ยังคงมีความคมชัดและสามารถสื่อสารเรื่องราวได้อย่างชัดเจน

4. การเล่าเรื่องต้องมีความน่าสนใจ

มีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมา รายละเอียดของสินค้า/บริการ สลับกับการ
ใช้ภาพประกอบ เช่น ภาพการ์ตูน , ข่าว, ภาพตัดต่อ เป็นต้น ซึ่งสามารถดึงดูด
ความสนใจผู้ชมได้และยังสร้างความสนุกสนานได้อีกด้วย
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5. ง่ายจนสามารถอธิอบายให้คนอื่นฟังได้

ผู้ดาเนินรายการมีการพูดบรรยายเนื้อหาในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนด้วยความ
เป็นกันเอง ให้ค วามรู้สึกเหมือ นกาลั งพู ดคุ ยกั บเพื่ อ น ทาให้เนื้อหามี ค วาม
น่าสนใจ ไม่ซับซ้อน และสามารถจดจาได้ง่าย

จากการศึกษาข้อมูลเรื่องการสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านรายการประเภทวล็อก ช่อง Bearhug บน
สื่อยูทูบ ดังที่ได้กล่าวมาดังข้างต้นทั้งหมดนั้น มีประเด็นที่นักสื่อสารการตลาดและผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ควร
ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือ ปัจจุบันผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในลักษณะบุคคลทั่วไปได้รับการยอมรับ และมี
ความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก โดยบางครั้งอาจไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุน หากแต่บุคคลเหล่านั้นต้องมี
การนาเสนอเรื่องราวที่มีความน่าสนใจ มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องราวนั้นๆ เพื่อนาเสนอออกไปสู่สายตาผู้ชมได้
อย่างตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงในด้านของการนาเสนอนโยบายต่างๆ ในระดับประเทศหรือระดับโลก
บุคคลเหล่านั้นอาจสื่อสารให้ผู้ชมในกลุ่มเยาวชนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่มีความเป็นทางการได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้
คาพูดที่ไม่มีความซับซ้อน ตรงไปตรงมา ให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ให้กันฟัง นอกจากนี้ การ
นาเสนอโฆษณาโดยตรงจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถืออีกต่อไป หากแต่การเลือกใช้กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเหล่านี้
หรือวล็อกเกอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสารเรื่องราวจะยิ่ง ส่งผลให้เนื้อหาของสินค้า/บริการได้รับความสนใจและ
น่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. นักการตลาดทั้งในส่วนของผู้ผลิตสื่อและผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ ควรมีการให้ข้อเท็จ -จริง เกี่ย วกับ
สินค้า/บริการรวมไปถึงคุณสมบัติต่างๆ อย่างละเอียดแก่วล็อกเกอร์ เพื่อให้นาเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และควรมีการเลือกประเภทของวล็อกเกอร์ให้ตรงกับสินค้าและบริการอีกด้วย
2. ระยะเวลาในการนาเสนอเนื้อหาเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างมากต่อการสื่อสารเนื้อหาของสินค้า/บริการไป
ยัง กลุ่มผู้ชม นักการตลาดทั้งในส่วนของผู้ผลิตสื่อและผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า/บริการของตนเองให้แน่ชัด ก่อนดาเนินการจัดจ้างวล็อกเกอร์
เพื่อนาเสนอเนื้อหาต่างๆ
3. นักการตลาดทั้งในส่วนของผู้ผลิตสื่อและผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ควรมีการวางแผนในการกาหนด
รูปแบบเนื้อหาที่ต้องการนาเสนอออกไปสู่สายตากลุ่มเป้าหมายให้แก่วล็อกเกอร์อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เนื้อหาเกิด
การบิดเบือน
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
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1. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ในระยะเวลาที่จากัดเท่านั้น ประเด็นที่น่าสนใจที่ควรศึกษา
ต่อไปคือ การศึกษากลุ่มตัวอย่างของรายการประเภทวล็อก ช่องอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ไ ด้ผลการวิจัยที่
แตกต่างหรือสนับสนุนผลการวิจัยชิ้นนี้ได้มากยิ่งขึ้น
2. ประเด็นที่น่าสนใจที่ควรศึกษาต่อไปคือ การใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) กับกลุ่ม
วล็อกเกอร์ และกลุ่มผู้กดติดตามเนื้อหาของรายการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างและมีความสมบูร ณ์ของ
เนื้อหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเนื้อหารายการที่มีการกาหนดรูปแบบเฉพาะเจาะจง เช่น บิ้วตี้
วล็อกเกอร์, สปอร์ตวล็อกเกอร์ หรือฟู้ดวล็อกเกอร์ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบในการนาเสนอเนื้อทางการ
ตลาดของวล็อกแต่ละประเภทต่อไป
บรรณานุกรม
มนลมั ย วิ เ ชี ย รวนิ ช กุ ล . (2018). [Infographic] อั พ เดทสถานการณ์ Video Marketing แห่ ง ชาติ (ไทยและ
เทศ) ปี 2018. Enable Space [ออนไลน์ . Available from: http://www.enablerspace.com/
t/content-marketing/infographic-video-market-2018.
ณั ฐ พั ช ญ์ วงษ์ เ หรี ย ญทอง. (2557). Content Marketing เล่ า ให้ ค ลิ ก พลิ ก แบรนด์ ใ ห้ ดั ง . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1
สมุทรปราการ: ดับบลิพีเอส (ประเทศไทย).
ศุภภัทรา บุญยสุรักษ์. (2558). พฤติกรรมการใช้ VDO Content กับการทาศัลยกรรมความงาม. การค้นคว้ า
อิสระ นิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Boeck J. ( 2015) . Opening and Closing Strategies in YouTube Vlogs. Faculteit Letteren En
Wijsbegeerte. Master Taalkunde
Chistian A. (2009). Real Vlog: The rules and meanings of online personal videos. Available from:
https:// firstmonday .org/ article/view/2699/2353
FAV Forward. (2018). พาไปทาความรู้จัก Vlog คืออะไร? พร้อมรวม Vlog พร้อมรวม Vlog คนไทยที่น่าสนใจไม่
แพ้ ช าวต่ า งชาติ . [ออนไลน์ ] , สื บ ค้ น จาก: http:// forward.com/trend/entertainment-movie/
26725.html.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

677

Giffith M. ( 2010) . Looking for You: An Analysis of Video Blogs. Ph. D. candidate in the
Communication Department, University of Illinois at Chicago.
Jason M. ( 2014) . YouTube marketing power: how to use video to find more prospects launch
your products and reach a massive audience. New York: McGraw Hill Professional.
Kim D. (2017). Vlog as a Branding Tool. Degree Programme in Media Engineering. Bachelor of
Engineering. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.
KOL. (2018). Influencer คืออะไร? ใครๆ ก็เป็นได้จริงหรอ?. [ออนไลน์], สืบค้นจาก: http:// koleaders.com/.
Kownacki J. (2017). 23 of the Best YouTube Channels for Storytellers. [Online], Available from:
http://www.justinkownacki.com/best-youtube-channels-storytellers-video-essays/.
Positioning. (2018). DAAT สรุปเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลปี 61 ทะลุ 1.5 หมื่นล้าน โต 21% เหมือนเดิม เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ ครองงบครึ่งตลาด. [ออนไลน์], สืบค้นจาก: http://positioning.com/1185498.
RingRangRung. (2016). Youtube ประกาศรางวัล 10 สุดยอด Youtube Ads Leaderboard ประจาปี 2016.
[ออนไลน์ ] , สื บ ค้ น จาก: https://www.mxphone.com/090317-top-ten-youtube-ads leader
board-thailand-2016/.
Socialbakers. Youtube Channel Stats in Thailand. [ออนไลน์], สืบค้นจาก https://www.socialbakers.
com/statistics/youtube/channels/thailand/entertainment/online-show/page-1-2/. สื บ ค้ น
เมื่อ 10 ตุลาคม 2561
Westenberg W. (2016). The influence of YouTubers on teenagers: An overview of the influence
Dutch YouTubers have on their teenage viewers and to what extent this influence is good
or bad. MSc Communication Studies, Specialization New Media, University of Twente.
Youtube. (2018) เสกสรร ปั้น Youtube. [ออนไลน์], สืบค้นจาก: https://www.youtube.com/watch?v=
CO9Ad242_Ig.
Youtube. Bearhug Channel. [ออนไลน์], สืบค้นจาก: https://www.youtube.com/channel/ UCOqODGR
-AoOTkxB74sc1Xyw. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2561.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

678

Youtube. The Neard Creator Channel. [ออนไลน์].สืบค้นได้จาก: https://www.youtube.com/channel/
UCe33mhpogIW07LWAmkf2mcQ. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561.
Youtube Creators. บทเรียน: สร้างรายได้บน Youtube. [ออนไลน์], สืบค้นจาก: https://creatoracademy.
youtube.com/page/lesson/revenue-basics?hl=th. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2561.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

679

การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์
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Brand Personality Perception via Presenters and Purchasing Decision of Consumers
in Bangkok towards NAMU LIFE SNAILWHITE’s products
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ และการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการ
ตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยพบเห็นการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ฯ
ผ่านช่องทางใดช่อ งทางหนึ่งจานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 38 ปี
(Gen - Y) มีระดับการศึกษาสูง เป็นนักศึกษาที่มีรายได้ระดับปานกลาง (10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน) และเคย
ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ รวมทั้ง เปิดรับข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ฯ จากสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 1 - 2 วัน
ต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่า ส่วนการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ พบว่า (1) ผู้บริโภครับรู้บุคลิกภาพแบรนด์
ฯ ผ่านพรีเซ็นเตอร์สะท้อนออกมาในด้านความหรูหรามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความน่าตื่นเต้น ส่วนด้านความ
จริง ใจเป็นบุคลิกภาพแบรนด์ที่ ผู้บริโภครับรู้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ
สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ได้ (ผู้หญิงยุคใหม่ ทันสมัย เป็นคนมั่นใจมีความร่าเริง และสวยแบบธรรมชาติ
พร้อมทั้งเป็นผู้หญิงที่ดูน่าเชื่อถือ) แต่การใช้พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ จานวนหลากหลายท่าน ทาให้เกิดความสับสน
ด้านการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ และ (2) การใช้พรีเซ็นเตอร์มีส่วนทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ โดย
องค์ประกอบด้านความดึงดูดใจของพรีเซ็นเตอร์ ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ มากที่สุด ขณะที่ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคามีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านผลิตภัณฑ์มีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ น้อยที่สุด
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คาสาคัญ: การรับรู้ บุคลิกภาพแบรนด์ พรีเซ็นเตอร์ การตัดสินใจซื้อ แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์

Abstract
This research investigates the perception of consumers in Bangkok towards the brand
personality of NAMU LIFE SNAILWHITE via presenters and their purchase decisions. The research
employed quantitative research methods: questionnaire completed by the brand’s
consumers who live in Bangkok and have seen marketing communication of the brand. The
research also applied survey methodology using purposive sampling and accidental sampling
techniques. All data acquired has been analyzed through classical descriptive statistics namely
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The study results show that the samples
tended to be female, 21 - 38 years old ( Generation Y) , highly educated and students with a
middle income of between 10,001 - 20,000 baht per month. They purchased the brand’s products
and were exposed to its marketing communication via electronic media about 1 - 2 days per
week. In terms of their perception of the brand personality via presenters, shows, ( 1 ) the
consumers perceived the brand personality as reflecting sophistication through the presenters at
the highest level, followed by excitement of the brand, whereas sincerity of the brand was
recorded at the lowest level. Also, they agreed that the presenters of the brand were able to
reflect the brand’s personality (the modern woman, self - confident, cheerful, natural and reliable),
although the use of too many brand presenters caused confusion as to the brand’s personality;
and ( 2 ) the presenters could influence purchasing decisions, and the attractiveness of the
presenters could impact on purchasing decisions at the highest level. Furthermore, the price
factor in the marketing mix could also motivate the decision to purchase at the highest level,
followed by the promotion, whereas the product itself influenced the purchase decision at the
lowest level.
Keywords: Perception, Brand Personality, Presenter, Purchasing Decision, NAMU LIFE SNAILWHITE
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บทนา
ในยุ ค สมั ย ที่ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และไร้ ขี ด จ ากั ด ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภค
มีพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสัง คมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจมากขึ้น
(มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์, 2552) ผู้ประกอบการธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อทาให้
สินค้าและบริการของตนเองสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยเน้นการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness)
ให้มากขึ้น (ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งว้าว, 2560) อย่างไรก็ตาม การสร้างการรับรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคงไม่เพียงพอ แบ
รนด์ควรจะต้องสร้างความโดดเด่นหรือความแตกต่าง (Differentiation) ของแบรนด์ให้เกิดขึ้นในใจของผู้ บริโภค
ควบคู่ไปด้วย
การสร้า งบุค ลิก ภาพแบรนด์ (Brand Personality) เป็น วิธีห นึ่ง ที่ส ร้า งความแตกต่า งให้กับสินค้าและ
บริการที่มีการนามาใช้อย่างแพร่หลายผ่านการเชื่อมโยงความรู้ สึกของผู้บริโภคกับแบรนด์เข้าไว้ ด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นความพึง พอใจ ความตั้งใจซื้อ การประเมิน และความผูกพันต่อแบรนด์ ซึ่ง ล้วนเป็นประสบการณ์ร่วมของ
ผู้บริโภคที่จะพัฒนาไปสู่ความภักดีต่อแบรนด์ได้ในอนาคต (Maehel, N. and Shneor, R., 2010) หากองค์กรหรือ
นักการตลาดสามารถนาบุคลิกภาพแบรนด์ มาใช้สื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับผู้บริโภคมาก
เท่าใด ก็จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากขึ้นเท่านั้น (Batra, R., Myer, J. G. and Aaker, D.
A., 1996) โดยเฉพาะภาคธุรกิจเครื่องสาอางของประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องสาอางอันดับที่ 17 ของโลก อันดับที่ 3 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของ
ภูมิภาคอาเซียน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจกลุ่มสุขภาพและความงามในอาเซียนสูง ถึง 60% (สยามธุรกิจ,
2560) จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องสาอางกาลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การสร้างบุคลิกแบรนด์
และการสื่อสารบุคลิกภาพแบรนด์ที่เหมาะสมจึงมีความจาเป็นไม่น้อย
การที่ธุรกิจเครื่องสาอางเติบโตและสร้างมูลค่า ได้อย่างมหาศาลนั้น นามาซึ่งการเกิดผู้ประกอบการธุ รกิจ
เครื่องสาอางจานวนมาก หนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสาอางในประเทศไทยที่น่าจับตามองคือ บริษัท ดู
เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบารุง ผิว (Skincare) ภายใต้แบรนด์
นามุ ไลฟ์ (NAMU LIFE) เป็นแบรนด์ไทยที่ติด 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์ดูแลและบารุงผิวที่ได้รับความนิยมจากคน
เอเชีย (ทัพพเวศม์ ทับทิมศรี, สัมภาษณ์, 1 ก.ย. 2561) โดยใช้ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่า สเนลไวท์ (SNAILWHIITE) เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากเมือกหอยทากเป็นส่วนผสมหลัก มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัด
จากเมือกหอยทากเป็นส่วนประกอบ (มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ , 2561) และหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทางการตลาด
เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่ พบว่า ในปี 2558 และ 2560 มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 และ อันดับที่ 6 ของ
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ตลาดตามลาดับ ส่วนในด้านการสื่อสารการตลาดของบริษัทฯ ที่ผ่านมา เน้นสื่อสารผ่านพรีเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นบุคคลที่
มีชื่อเสียงระดับ Superstar ซึ่งเป็นที่รู้จักดีและมีความโดดเด่นเรื่องความงามในการนาเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่าแบรนด์
เครื่องสาอางอื่นๆ โดยพรีเซ็นเตอร์ที่แบรนด์ฯ ได้คัดเลือกมาจะช่วยสื่อสารบุคลิกภาพแบรนด์ในลักษณะของผู้หญิงยุค
ใหม่ ทันสมัย มีความมั่นใจ ร่าเริง สวยแบบธรรมชาติและดูน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างการจดจา ไว้วางใจ และโน้มน้าว
กลุ่มเป้าหมาย ทาให้อยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ (บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน), 2560) ทั้งนี้ การใช้พรีเซ็นเตอร์
เป็นตัวแทนในการนาเสนอสินค้าเป็นกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ได้รับ ความนิยมและเป็นที่ยอมรับ
อย่างมากตั้งแต่ ในอดี ตจนถึงปั จจุบั น (Erfgen, C., Zenker, S. and Sattler, H., 2015) เพราะพรีเซ็นเตอร์มี ส่ ว นสร้ า ง
ความแตกต่างแก่บุคลิกภาพแบรนด์ให้มีความเด่นชัด สามารถเรียกร้องหรือหยุดความสนใจของผู้บริโภคได้ เป็นการ
สร้างการจดจา (McCracken, G., 1989 และ ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) และสร้างแรงขับเคลื่อนที่เป็นสิ่งกระตุ้น
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อแบรนด์
อย่างไรก็ตาม จานวนของพรีเซ็นเตอร์ที่แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ใช้ในการสื่อสารการตลาดอาจมี ส่วนทา
ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในด้านบุคลิกภาพแบรนด์ จนอาจทาให้ไม่เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อได้ ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจศึกษาเรื่อง การรับรู้ บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์
สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการทราบว่า พรีเซ็นเตอร์ที่แบรนด์ฯ เลือกใช้สามารถสื่อสาร
บุคลิกภาพแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ตรงตามที่แบรนด์ฯ ต้องการหรือไม่ และผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ
แบรนด์ฯ อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบุคลิกภาพของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่า
นพรีเซ็นเตอร์
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
การเปิดรับการสื่อสารการตลาด หมายถึง สาหรับงานวิจัยครั้ งนี้ หมายถึง ความถี่ในการอ่าน การเห็น การ
รับชมรับฟัง ข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
ฯลฯ ในสื่อประเภทต่างๆ
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การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ หมายถึง กระบวนการตีความหมายของผู้บริโภคผ่า น
ประสาทสัมผัสเมื่อเห็นพรีเซ็นเตอร์ โดยการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ที่สะท้อนผ่านพรีเซ็นเตอร์ในสื่อประเภทต่างๆ
พรีเซ็นเตอร์ หมายถึง ตัวแทนหรือบุคคลที่เป็นสื่อกลางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ นามุ ไลฟ์
สเนลไวท์ไปยังผู้บริโภค ได้แก่ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (พลอย) นิษฐา จิรยั่งยืน (มิว) ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) อารยา เอ
ฮาร์เก็ต (ชมพู่) และ พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม)
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคต่อแบ
รนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่ง หลังจากผ่านกระบวนการการเปิดรับ การรับรู้
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก จนในที่สุดเป็นการตัดสินใจซื้ อ โดยการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึง ระดับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งพิจารณาจากพรีเซ็นเตอร์ องค์ประกอบของพรีเซ็นเตอร์ ผล
การใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีต่อแบรนด์ฯ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ขอบเขตการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากับกลุ่มตัว อย่างที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยเห็นการสื่อสารการตลาด
ของแบรนด์ฯ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึ่งเหตุผลที่เลือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและ
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนยังมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด
อื่นๆ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การเปิดรับการสื่อสาการตลาด
แบรนด์นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์
1. สื่อมวลชน (สิ่งพิมพ์)
2. สื่อมวลชน (อิเล็กทรอนิกส์)
3. สื่อนอกสถานที่
4. กิจกรรมต่างๆ
5. สื่อออนไลน์ของบริษัท
6. สื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป
7. การรีวิวของผู้ทรงอิทธิพล

ลักษณะประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

การรับรู้บุคลิกภาพ
แบรนด์นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์
1. บุคลิกภาพจริงใจ
2. บุคลิกภาพน่าตื่นเต้น
3. บุคลิกภาพความสามารถ
4. บุคลิกภาพหรูหรา

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
แบรนด์นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3 .ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด

หมายเหตุ: งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้มีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แต่ทว่าเป็นงานวิจัยที่พยายามหาคาตอบ
ให้กับคาถามวิจัย คือ 1. การรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์
ผ่านพรีเซ็นเตอร์เป็นอย่างไร และ 2. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร เท่านั้น
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
คอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (Kotler, P. and Keller, K. L., 2008) ได้อธิบายว่า การสื่อสารการตลาดถือเป็น
กิจกรรมหรือเป็นส่วนประกอบสาคัญของการตลาดในฐานะที่เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดข่าวสาร
ทางการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือส่งเสริมการตลาด ที่นักการตลาดนิยมใช้หรือเรียกว่า ส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ประกอบด้วย 5 เครื่องมือ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้บุคคล
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
เบลช์ และ เบลช์ (Belch, G. E. and Belch, M. A., 1998) ได้อธิบายถึง กระบวนการของการรับรู้ และ
ความตระหนักในการเลือกรับรู้ว่า ประกอบด้วย 1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้รับ
สารจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย 2. การเลือกสนใจ (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้รับ
สารได้รับข่าวสารจานวนมาก จึงต้องคัดเลือกที่จะสนใจและรับรู้ข่ าวสารเพียงบางส่วน 3. การเลือกรับรู้/ ตีความ
(Selective Comprehension) เมื่อมีการเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารต้องตีความหมายของข่าวสารโดยการตีความหมาย
ให้สอดคล้องกับความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์เดิม ทาให้ผู้รับสารแต่ละคนรับรู้ข่าวสารเดียวกันแตกต่างกัน
ออกไป และ 4. การเลือกจดจา (Selective Retention) เมื่อตีความหมายแล้ว ผู้รับสารจะเลือกจดจาข่าวสารนั้น
ไว้ในระบบความจา ซึ่งมักเป็นข่าวสารที่ช่วยเสริม สนับสนุนความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ และค่านิยมของแต่ละคน
ที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
แครียา ภู่พัฒน์ (2551) ได้อธิบายว่า ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายใน คือ ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลที่เป็น “สิ่งกระตุ้น”
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s
ประกอบไปด้วย ชุดเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา 3.
ช่องทางการจัดจาหน่าย และ 4. การส่งเสริมการตลาด
4. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบรนด์
เอเวิส (Avis, M., 2012) ได้อธิบายว่า นักการตลาดใช้แนวคิดของบุคลิกภาพแบรนด์มาปรับใช้ในการสื่อสาร
การตลาด โดยนาเอาบุคลิกลักษณะของมนุษย์มาใช้อธิบายแบรนด์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาเสนอให้ผู้บริโภค
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สามารถแสดงความรู้สึกตอบสนองต่อสินค้าหรือแบรนด์ ในลักษณะตามผลการศึกษาของเอเคอร์ (Aaker, J. L.,
1997) ที่ได้ศึกษารูปแบบของบุคลิกภาพแบรนด์ และนาผลที่ได้มาจัดกลุ่มบุคลิกภาพได้ 5 บุคลิกภาพ (The Big
Five) ดังต่อไปนี้ 1. บุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) 2. บุคลิกภาพน่าตื่นเต้น (Excitement) 3. บุคลิกภาพมี ความ
สามารถ (Competence) 4. บุคลิกภาพหรูหรา (Sophistication) 5. บุคลิกภาพเข้มแข็ง (Ruggedness)
5. แนวคิดเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง
ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553) ได้อธิบายว่า การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการสร้างแบรนด์นั้น จะต้องคานึงถึง
คุณลักษณะ 5 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ 1. ความไว้วางใจ 2. ความชานาญ เชี่ยวชาญ 3. ความดึงดูดใจ 4. ความ
เคารพในพรีเซ็นเตอร์ และ 5. ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง นี้ บุคคลที่มีชื่อเสียงถือว่า เป็น ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่
เปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ของสินค้า มีหน้าที่บอกกล่าวและรับรองสินค้านั้นๆ ตามที่ นันท์ โฆษิตสกุล
(2551) ได้อธิบายไว้ คือ 1. ผู้ประกาศ ชักจูง และเชิญชวนให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสนใจ ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ 2. การแนะนารับรองถึงสินค้าว่า มีคุณลักษณะและคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบและหันมาสนใจ
รวมทั้ง อยากทดลองใช้สินค้าตัวนั้น 3. การบอกกล่าวและรับรองสินค้านั้นดีอย่างไร ทาให้การบอกกล่าว ชักจูง และ
โน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเห็นด้วยหรือคล้อยตามว่า สินค้านั้นดีจริง และ 4. บุคคลที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของสินค้า
นั้นๆ โดยผู้บริโภคเกิดการจดจาตัวผู้นาเสนอ ซึ่งหมายความว่า ผู้บริโภคจะสามารถจดจาแบรนด์ของเราได้ดว้ ย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หน่วยงาน องค์กร และผู้สนที่ใจสร้างธุรกิจแบรนด์เครื่องสาอาง สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผนหรือกาหนดกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์
2. นักสื่อสารการตลาดสามารถนาผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารบุคลิกภาพแบรนด์
3. นักวิจัยหรือผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาประเด็นดังกล่าวหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้
เป็นกรณีศึกษาและนาไปใช้ในการต่อยอดแนวความคิด เพื่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้านบุคลิกภาพแบรนด์ผ่าน
พรีเซ็นเตอร์ในอนาคตได้
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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ผู้ศึกษากาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริงของธานินทร์
ศิลป์จารุ (2551) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 384.16 จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เพื่อความสะดวกใน
การประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non - Probability
Sampling) แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ เริ่มจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้น จึงเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานาคน และ
จะต้องเคยเห็นการสื่อสารการตลาดของทางบริษัทฯ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
2. การรวบรวบข้อมูล
ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ยังใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview)
นักสื่อสารการตลาดของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบการออกแบบแบบสอบถามให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเก็บข้อมูลผ่านผ่าน 2 ช่องทางคือ ช่องทางออฟไลน์: ร้านค้า นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ และ
ช่องทางออนไลน์: การโพสต์ตัวเชื่อมโยง (Link) ของแบบสอบถามตามเว็บไซต์และเว็บบอร์ดที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องสาอาง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ผลในลาดับต่อไป
3. การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อของเครื่องมือ
ผู้ศึกษานาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบความตรงทางด้าน
เนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถาม จากนั้น จึงนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจค าถาม ซึ่งในส่วนของคาถาม Likert Scale จะใช้การคานวณหาค่า สัมประสิทธิ์ ต ามวิ ธี
ของครอนบาชแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ผลการตรวจสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของข้อคาถามมีค่ามากกว่า
0.80 จึงอยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าเชื่อมั่นสูง
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริโภคเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 81.0 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21 - 38 ปี (Gen - Y) คิด
เป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาอายุต่ากว่า 21 ปี (Gen - Z) คิดเป็นร้อยละ 17.5 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.3 รองลงมาอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 17.8 เป็นนักศึกษามากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีรายได้ส่วนตัวเดือนละ 10,001 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

688

20,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาเดือนละ 20,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.3 ทั้งนี้
ผู้บริโภคเคยใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ คิดเป็นร้อยละ 65.8 โดยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทบารุงผิวหน้า
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ ประเภททาความสะอาดผิวกาย คิดเป็นร้อยละ 26.5 และใช้ผลิตภัณฑ์
แบรนด์ฯ ทุกวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาคือ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ
20.9
2. การเปิดรับการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์
ผู้บริโภคมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์จากสื่อมวลชน
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คิดเป็นร้อย 25.5 รองลงมาคือ สื่อออนไลน์ของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 20.2 โดย
เปิดรับข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ฯ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ
3 - 4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 32.0 และผู้บริโภคเคยเห็ นพรีเซ็นเตอร์ ดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) จากการสื่อสาร
การตลาดของแบรนด์ฯ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ นิษฐา จิรยั่งยืน (มิว) คิดเป็นร้อยละ 21.8
3. การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่านพรีเซ็นเตอร์
ผู้บริโภครับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ในภาพรวมระดับมาก หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า พรีเซ็นเตอร์สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ได้ในระดับมากนั้นเอง โดยผู้บริโภครับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ฯ
ผ่านพรีเซ็นเตอร์ว่า สะท้อนด้านความหรูหรา ด้านความน่าตื่นเต้น ด้านความสามารถ และด้านความจริงใจ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89, 4.20, 4.07 และ 4.06 ตามลาดับ ทั้งนี้ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ
สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ได้ (ผู้หญิงยุคใหม่ ทันสมัย เป็นคนมั่นใจ มีความร่าเริง และสวยแบบธรรมชาติ
พร้อมทั้งเป็นผู้หญิงที่ดูน่าเชื่อถือ) คิดเป็นร้ อ ยละ 96.0 แต่ ก ารใช้ พ รี เ ซ็ น เตอร์ข องแบรนด์ ฯ จานวหลากหลาย
ท่ า นทาให้ เ กิ ด ความสั บ สนด้ า นการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ฯ คิดเป็นร้อยละ 53.3
4. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สไวท์
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์มีส่วนทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ แบรนด์ฯ คิดเป็นร้อยละ
91.0 โดยองค์ประกอบด้านความดึงดูดใจมีส่วนทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 38.8 รองลงมาคือ ด้านความน่าไว้วางใจของพรีเซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 25.7 นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีความ
คิดเห็นว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ ในภาพรวมระดับมาก
โดยปัจจัยด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์มีส่วนกระตุ้นให้เกิด
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25, 4.23, 4.08 และ 4.01 ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่าน
พรีเซ็นเตอร์
ผู้บริโภครับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ผ่านพรีเซ็นเตอร์สะท้อนความหรูหรามากที่สุด สอดคล้อง
กับแนวคิดของเบลช์ และ เบลช์ (Belch, G. E. and Belch, M. A., 1998) ที่ระบุว่า ผู้รับสารแต่ละคนจะเลือก
เปิดรับ รับรู้ ตีความหมาย และจดจาข่าวสารให้สอดคล้องกับความคิดและประสบการณ์ที่ตนได้สัมผัส ดังนั้น ผล
การรับรู้บุคลิกภาพของแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์จึงสอดคล้องกับการที่แบรนด์ฯ ใช้ภาพพรีเซ็นเตอร์ ผู้หญิงที่เป็น
ระดับ Superstar เพื่อสร้างการจดจา ความน่าเชื่อถือ สร้างการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ และโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย
ทาให้อยากทดลองใช้และซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ อันเป็นผลจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อพรีเซ็นเตอร์ว่า
สามารถสะท้อนความสวยงามได้มากกว่าปกติ ด้ วยหน้าตาหรือเครื่องแต่งกาย ตลอดจนการวางบุคลิกภาพใน
สายตาของผู้บริโภค ทั้งนี้ แนวคิดของเอเคอร์ (Aaker, J. L., 1997) ระบุว่า บุคลิกภาพด้านความหรูหรานั้น มักจะ
มีความสัมพันธ์กับสินค้าประเภทเครื่องสาอางชั้นดี ดังนั้น การรับรู้บุคลิกภาพของแบรนด์ฯ ผ่านพรีเซ็นเตอร์ ของ
ผู้บริโภคจึงคลาดเคลื่อนจากตาแหน่งทางการตลาดที่แบรนด์ฯ วางไว้เล็กน้อย คือ การเป็น Mass Premium รองลงมา
คือ ด้านความตื่นเต้น ซึ่งหากพิจารณาตามแนวคิดของเอเคอร์ (Aaker,J. L., 1997) ระบุว่า บุคลิกภาพด้านความตื่นเต้น
นั้น มักจะมีความสัมพันธ์กับสินค้าประเภทเครื่ องสาอางแล้ว จึงมีความสอดคล้องกับแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์
เช่นกัน แต่การที่ผลการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ฯ ผ่านพรีเซ็นเตอร์ในด้านความตื่นเต้นไม่ได้อยู่ในอันดับแรก อาจด้วย
เหตุผลจากที่ผู้ศึกษาให้ผู้บริโภคพิจารณาบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ผ่านพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งมีบุคลิกภาพสอดคล้องกับความ
หรู หรามากกว่ า จึ งท าให้ ผู้ ศึ กษาค้ นพบว่ า แนวคิ ดของเอเคอร์ (1997) สามารถใช้ เ ป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวั ด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบรนด์กับประเภทสินค้าและบริการ ซึ่งต้องพิจารณาจากแบรนด์โดยตรงเท่านั้น
ไม่สามารถพิจารณาโดยผ่านสื่อกลางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น พรีเซ็นเตอร์ ก่อนได้
ผู้บริโภคยังมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ฯ ได้ (ผู้หญิงยุค
ใหม่ ทันสมัย เป็นคนมั่นใจ มีความร่าเริง และสวยแบบธรรมชาติ พร้อมทั้งเป็นผู้หญิงที่ดูน่าเชื่อถือ) หมายความว่า
พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ สามารถสื่ อสารบุคลิกภาพให้ผู้บริโภครับรู้ได้ตรงตามที่ทางบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ และที่
สาคัญยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การสื่อสารบุคลิกภาพแบรนด์ของบริษัทฯ ซึ่งคุณทัพพเวศม์ ทับทิมศรี (สัมภาษณ์ , 1
ก.ย. 2561) ได้ระบุไว้ว่า ทางบริษัทฯ ได้ใช้พรีเซ็นเตอร์เป็นหลักในการสื่อสารบุคลิกภาพแบรนด์ โดยกาหนด
Mood and Tone ของการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่การใช้พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ จานวนหลาก
หลายท่านในการสื่อ สารบุ ค ลิกภาพแบรนด์ ท าให้เ กิด ความสับ สนด้านการรั บรู้บุ ค ลิกภาพแบรนด์ฯ ได้ ซึ่ง ผล
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การศึกษาทาให้ได้ข้อค้นพบใหม่เพิ่มเติมจากแนวคิดของ ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553) ที่อธิบายถึงผลเสียของ
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 1. บุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าตัวสินค้า 2. การขัดแย้งกับความเป็นจริง
3. ความเสี่ยงในการติดตามของสื่อ และ 4. การปรากฏตัวเป็นผู้นาเสนอสินค้าให้หลายแบรนด์เกินไป การปรากฏ
ตัวเป็นผู้นาเสนอสินค้าให้หลายแบรนด์เกินไป ดังนั้น การเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์เพียงผู้เดียวหรือจานวนที่เหมาะสม
เป็นตัวแทนของแบรนด์ฯ ย่อมดีกว่า เนื่องจากการใช้พรีเซ็นเตอร์จานวนหลากหลายท่านทาให้บุคลิกภาพแบรนด์มี
ความหลากหลายหรืออาจขัดแย้งกันเองในทัศนคติของผู้บริโภคได้ และอาจจะส่งผลทบไปสู่การระลึกถึงแบรนด์ฯ
2. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า พรีเซ็นเตอร์มีส่วนทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ สอดคล้องกับ
แนวคิดของนันท์ โฆษิตสกุล (2551) กล่าวคือ บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ชักจูง หรือ
เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายสนใจสินค้าและบริการ ที่นาไปสู่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยองค์ประกอบ
ด้านความดึงดูดใจของพรีเซ็นเตอร์มีส่วนทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ แบรนด์ฯ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ความน่าไว้วางใจ และลาดับสุดท้าย ด้านความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น (2558) ที่
พบว่า ความดึงดูดใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาด้าน
ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย และลาดับสุดท้าย ความชานาญ เชี่ยวชาญ ซึ่งความสอดคล้องดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่า การใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีบุคลิกภาพ หน้าตาหรือกิริยาท่าทางที่ดีหรือมี ความโดดเด่นนั้น ยัง คงเป็นกลยุทธ์ ที่
สามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้โดยไม่ขึ้นอยู่กั บระยะเวลา ตามที่เอิร์ส เซงเคอร์ และ
แซตต์เลอร์ (Erfgen, C., Zenker, S. and Sattler, H., 2015) ได้กล่าวไว้ ซึ่งผลการศึกษายังสามารถสะท้อนให้เห็น
อีกนัยหนึ่งว่า การใช้พรีเซ็นเตอร์ที่มีรูปร่าง หน้าตาหรือกิริยาท่าทางที่ดีสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการได้ดีกว่าการใช้ผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ในบรรดาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนั้น ปัจจัยด้านราคามีส่วนกระตุ้น
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของสุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ (2531) ที่
พบว่า ราคามีบทบาทเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของกลุม่ เป้าหมาย โดยเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินซื้อ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ประเด็นที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวหน้าด้านราคามากที่สุด ประเด็นเดียวเท่านั้น ซึ่ง อาจด้วยเนื่องจากปัจจุบัน
เศรษฐกิจของประเทศกาลังถดถอยลง ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึง ใช้เหตุผลในการตั ดสินใจซื้อมากกว่า อารมณ์ และ
ปัจจุบันเกิดผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าเครื่องสาอางจานวนมาก ทาให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบผลิตภั ณฑ์ที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับราคาได้ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับ
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แนวคิดของคอตเลอร์ และ เคลเลอร์ (Kotler, P. and Keller, K. L., 2008) กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาด เป็นการ
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่
ได้ ตั้ ง ไว้ ผ่ านเครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ มการตลาด ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ ผู้ บริ โภคได้ รับข้ อมูลข่ าวสารได้ หลากหลายมากขึ้ น เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายมากขึ้น
ในทางกลับกัน ผลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ในประเด็นที่ระบุว่ า
ปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ผลการวิจัยในครั้งนี้
พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อรองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลดัง กล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้บริโภคในปัจจุบันมีตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ทาให้ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยอื่นๆ มากกว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ จึงมีลักษณะเป็นพลวัต หมายความว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดนั้น ขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทและยุคสมัย
ข้อเสนอแนะต่อแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์
1. การใช้พ รีเ ซ็น เตอร์ข องแบรนด์ฯ จานวนหลากหลายท่า น ทาให้เ กิด ความสับ สนด้า นการรับ รู้
บุคลิกภาพแบรนด์ได้ ดังนั้น หากแบรนด์ฯ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด โดยใช้พรีเซ็นเตอร์ในฐานะเป็น
ผู้นาเสนอสินค้าในจานวนที่น้อยลงเป็นตัวแทนหลัก โดยพิจารณาบุคลิกภาพด้านความหรูหรา ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่
ผู้บริโภครับรู้ได้จากพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ฯ มากที่สุด อันจะส่งผลผู้บริโภคสามารถจดจา/ นึกถึงพรีเซ็นเตอร์
ในฐานะผู้นาเสนอของแบรนด์นั้นๆ ได้ดีหรือทันทีทันใด
2. พรี เ ซ็น เตอร์มี ส่ว นทาให้ ผู้บ ริ โ ภคตัด สิน ใจซื้อ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ บรนด์ฯ และปั จ จั ย ด้า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มีสว่ น
กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ น้อยที่สุด ดังนั้น หากแบรนด์ฯ นาพรีเซ็นเตอร์ มาออกแบบบน
บรรจุภัณฑ์ น่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ มากขึ้น รวมถึงว่า การนาพรีเซ็นเตอร์มา
ออกแบบบนบรรจุภัณฑ์นั้น สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เพื่อความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3. ปัจจัยด้านราคามีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฯ มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น หากแบรนด์ฯ ทาการสื่อสารการตลาดโดยให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านราคาควบคู่
กับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบผสมผสาน จะสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินซื้อสินค้า
ได้
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ทาการวิจัยในเชิงคุณ ภาพ โดยการสัมภาษณ์เ ชิง ลึกผู้บริโภค เพื่อ ให้ไ ด้ข้อมูล ในเชิง ลึก และละเอียด
มากขึ้น รวมถึง สามารถทราบถึงปฏิกิริยาตอบกลับของผู้บริโภคที่แสดงออกต่อแบรนด์ฯ ในสภาพความเป็นจริง
ได้อีกด้วย
2. ทาการวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี หรือทาการวิจัยในระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลงของการรับรู้และสิ่งที่มีส่วนกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ณ ช่วงเวลานั้นๆ
3. ขยายพื้นที่ในการศึกษาให้ครอบคลุมตามหัวเมืองในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยตามกลุ่มเป้าหมาย
ของแบรนด์ฯ ตลอดจนควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ผ่านพรีเซ็นเตอร์ และการตัด สินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ฯ ระหว่างผู้บริโภคที่อาศัยในกรุง เทพมหานครและตามจัง หวัดต่างๆ เพื่อให้ผลการวิจัยเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการนามาใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาด
4. ทาการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์ นามุ ไลฟ์ สเนลไวท์และแบรนด์อื่นๆที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึง
กันในด้านต่างๆ เพื่อทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของคู่แข่งขัน และนามาพัฒนาและปรับปรุงแบรนด์ฯ ให้
ทันต่อยุคสมัยและสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ถึงขีดสุด

บรรณานุกรม
แครียา ภู่พัฒน์. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถนยต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น. (2558). การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สก๊อตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งว้าว. (2560). การสร้าง Brand Awareness อย่างไรให้ประสบผลสาเร็จกันแน่. 12 มิถุนายน 2561,
แหล่งที่มา http://digitalmarketingwow.com/2017/07/15/brand-awareness/
ทัพพเวศม์ ทับทิมศรี. (2561, 1 กันยายน). Brand Manager [สัมภาษณ์].

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

693

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2551). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: บริษัท
วี อินเตอร์พริ้น จากัด.
นั น ท์ โฆษิ ต สกุ ล . (2551). การใช้ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง (Celebrity) เป็ น ผู้ น าเสนอสิ น ค้ า (Presenter) และ
ทูตตราสินค้า (Brand Ambassador) ในงานโฆษณา. (วิทยานิพนธ์ปริญ ญาบัณฑิต). สาขาวิชาโฆษณา
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน). (2560). รายงานประจาปี 2560 บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด. 12 มิถุนายน 2561,
แหล่งที่มา http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/publication/annual-report
ปุญญิสา สมฟองทอง. (2558). ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การคานึงต่อการดูแลสุขภาพด้านความงามและการ
รับรู้ความแตกต่างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบารุงผิวหน้า . (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบั ณฑิต). คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล. (2553). ผลกระทบจากการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่เป็นผู้นาเสนอสินค้าหลากหลายสินค้าใน
งานโฆษณา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มาร์เก็ตติ้งอุ๊ปส์ . (2552). ผลวิจัยชี้ Social Media มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากขึ้น . 12 มิถุนายน 2561, แหล่งที่มา
https://www.marketingoops.com/media-ads/social-media/social-media/
มาร์ เก็ ตติ้ ง อุ๊ ปส์ . (2561). สเนลไวท์ ความส าเร็ จของดู เดย์ ดรี ม และการเข้ าสู่ ตลาดจี น . 12 มิ ถุ น ายน 2561,
แหล่งที่มา https://www.marketingoops.com/news/biz-news/snailwhite-3/
ศรีกัญญา มงคลศิริ. (2547). Celebrity Marketing. กรุงเทพฯ: Higher Press Co - publish: Brand Age.
สยามธุรกิจ. (2560). เครื่องสาอางไทย 2.8 แสนล้านมีรุ่ง อาเซียนวางใจตลาดจีนเป็นโอกาส. 12 มิถุนายน 2561,
แหล่งที่มา http://www.siamturakij.com/news/10431
สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์. (2531). การสื่อสารการตลาดในธุรกิจโฆษณา. นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโ ขทั ย ธรรมมาธิราช.
Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34, 347 - 356.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

694

Avis, M. (2012). Brand personality factor based models: A critical review. Australasian Marketing Journal,
20 (1), 89 - 96.
Batra, R., Myer, J. G. and Aaker, D. A. (1996). Advertising management. Upper Sadder River, New
Jersey: Prentice - Hall, Inc.
Belch, G. E. and Belch, M. A. ( 1998) . Advertising and promotion: an integrated marketing
communications perspective. Irwin: McGraw - Hill.
Erfgen, C., Zenker, S. and Sattler, H. (2015). The vampire effect: When do celebrity endorsers harm
brand recall?. International Journal of Research in Marketing, 32 (2), 155 - 163.
Kotler, P. and Keller, K. L. ( 2008) . Marketing management. Upper Saddle River, New Jersey:
Prentice - Hall, Inc.
Maehel, N. and Shneor, R. (2010). On congruence between brand and human personalities. Journal
of product & Brand management, 19 (1), 44 - 53.
McCracken, G. ( 1989) . Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the endorsement
process. Journal of Consumer Research, 16, 310 - 321.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

695

การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของร้านสตาร์บัคส์ในกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย
The perception of Generation-Y consumers towards Starbucks' Online-to-Offline (O2O)
marketing communication
ธนัชพร อัครวัชรเสถียร1 และ สุธี เผ่าบุญมี2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์
(Online-to-Offline:O2O) ของร้านสตาร์บัคส์ ในกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย (Gen Y) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ กลุ่ม
ผู้บริโภคเจนวาย ที่มีอายุระหว่าง 18 – 37 ปี มีการใช้สื่อสัง คม (Social Media) และมีการพบเห็นสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook), อินสตาแก
รม (Instagram), เว็บไซต์ (Website), แอปพลิเคชัน (Application) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ
ร้านสตาร์ บัคส์ จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยสถิติที่ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์คือ ร้อยละ ความถี่ และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.3 มีอายุระหว่าง 33 – 37 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 47 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 44.8 มีรายได้
เฉลี่ยระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 41.3 และมีสถานภาพโสดมากที่สุด ร้อยละ 72.3 ผู้บริโภคเจนวาย
มีการเลือกเปิดรับสารจากช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีการรับรู้การ
สื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ในเรื่องของโปรโมชั่นหลักประจาเทศกาลของทางร้านในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และผู้บริโภคเจนวาย ยัง มีการตัดสินใจไปใช้บริการที่ร้านสตาร์บัคส์หลังจากได้มีรับรู้การ
สื่อสารการตลาดในเรื่องของโปรโมชั่นหลักประจาเทศกาลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อีกด้วย
คาสาคัญ : การรับรู้การสื่อสารการตลาด การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to-Offline:O2O) สตาร์
บัคส์ เจนวาย
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Abstract
The purpose of this research was to study the perception of Generation- Y consumers
towards Starbucks' Online-to-Offline (O2O) marketing communication. Online questionnaire was
employed to collect the data from 400 Generation-Y consumers, aged 18-37, who regularly use social
media and have ever exposed to Starbucks’ advertisements, promotional activities and news across
its online platforms, including Facebook, Instagram, Website, Application and E-mail. The data were
then calculated through percentage, mean, and standard deviation. The results revealed that most
of the sample were female (64.3%), single (72.3%), 33-37 age range (47.0%), bachelor’s degree
(63.0%), office workers (44.8%), and 15,000-20,000 bath income (41.3%).
The results also showed that Generation- Y consumers’ exposure to Starbucks’ O2O
marketing communication on Facebook was at high level with average of 3.73 and their perception
towards Starbucks' O2O marketing communication in terms of festive sales promotion was, as
well, at high level with average of 3. 98. In addition, the high level of Generation- Y consumers’
perception ( average 4. 09) of Starbucks’ festive sales promotion led to their decision to use
Starbucks’ services at its brick-and-mortar store.
Key Words: The perception of marketing communication, Online- to- Offline ( O2O) marketing,
Starbucks, Generation-Y

บทนา
วิวัฒนาการในการบริโภคกาแฟของคนไทย จากที่เคยบริโภคเพื่อใช้ประโยชน์ทางกายภาพ เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นการบริโภคเพื่อเข้าสังคม จนปัจจุบันการบริโภคกาแฟเป็นเสมือนแฟชั่น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้บริโภคในกลุ่มเจนวาย (Gen Y) ซึ่งเป็น กลุ่มที่มีการใช้สื่อสังคม (Social Media) เป็นการบริโภคกาแฟเพื่อหา
ประสบการณ์ และมีการให้ความสาคัญกับราคาและค่านิยมมากกว่าการบริโภคเพื่อประโยชน์ทางกายภาพ โดย
ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ มั ก มี ก ารใช้ สื่ อ สั ง คม (Social Media) ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ของสิ่ ง ที่ ต นเองสนใจ และมี ก ารใช้
เทคโนโลยีในการแสดงตัว ตนผ่ านสื่อ สังคม อีกด้วย นอกจากนี้ผู้บริโภคในกลุ่มเจนวาย ยัง มีการคัดสรร และ
เปรียบเทียบเพื่อให้ได้สินค้า หรือบริการที่ดีที่สุด โดยคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
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ตนเองได้ (Solomon, 1996) ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคกลุ่มเจนวาย ซึ่งกาลังเข้าสู่วัยทางาน และมีกาลังใช้จ่ายสูงในปัจจุบัน
ธุรกิจร้านกาแฟที่มักจะได้รับความนิยมในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบคือ รูปแบบรถเข็น (Cart) แบบซุ้มกาแฟ
(Kiosk) และแบบร้านกาแฟที่สร้างขึ้นอย่างเป็นอิสระ (Stand Alone) มีพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าแบบ
อื่น เพราะสามารถจั ดวางองค์ป ระกอบและตกแต่ง ร้ านได้ อย่ างอิ สระ และที่สาคัญ คื อ สามารถออกแบบให้ มี
เอกลักษณ์โดดเด่น และที่สาคัญคือการให้บริการพิเศษนอกเหนือ จากอาหารและเครื่องดื่ม เช่นปลั๊กไฟ และ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Free Wifi) ซึ่งปัจจุบันร้านกาแฟที่ให้บริการในรูปแบบนี้มีอยู่หลายแบรนด์ แต่แบรนด์ที่ได้รับ
ความนิยมคือ ร้านสตาร์บัคส์ ซึ่งเป็นร้านกาแฟสัญชาติอเมริกาที่มีการขยายสาขาเข้าสู่ประเทศไทย และได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการสื่อสารการตลาดให้เข้ากับยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
การสื่อสารการตลาดขอเกิดการรับรู้ และจูงใจให้เข้ามาใช้บริการที่ร้าน ซึ่งนักการตลาดเรียกกลยุทธ์นี้ว่า การตลาด
แบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to- Offline:O2O)
กลยุทธ์การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สื่อสังคม ทาการส่งต่อแคมเปญทางการตลาด
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคกลับมาสร้างรายได้ให้ร้านค้าที่เป็นรูปธรรม (Brick and Mortar) หรือช่องทาง
ออฟไลน์ (Growth Hacking. 2558) ซึ่งร้านสตาร์บัคส์มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลัก
(Website), เฟซบุ๊ ก (Facebook), อิ น สตาแกรม (Instagram), แอปพลิ เ คชั น (Application) และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ที่เป็นสมาชิกสตาร์บัคส์รีวอร์ด ในการสื่อสารการตลาด นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์ (Treaditional Media)ในการสร้างการรับรู้ให้ กับผู้บริโภค เช่นการให้พนักงาน
แนะนาเมนูเครื่องดื่ม หรือสินค้าใหม่ๆ และการสอบถามชื่อลูกค้าและเขียนชื่อลงบนแก้วกาแฟเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า นาไปสู่การบอกต่อ และแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ของลูกค้า (Starbucks แตกต่าง สร้างแบรนด์, Ahead
Asia Facebook Fanpage)
ผู้ศึกษาเห็นว่าร้านสตาร์บัคส์ ทาการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเจนวาย จึงได้มีความ
ประสงค์ศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของผู้บริโภคในกลุ่มเจนวาย ที่มีต่อร้านสตาร์บัคส์
โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางในการต่อยอด และพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ต่อไป
ปัญหานาของการศึกษา
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย ต่อร้านสตาร์บัคส์ เ ป็ น
อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
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เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับ
การเปิดรับ คือกระบวนการเลือกรับสารต่างๆ ซึ่งผู้รับสารจะมีพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกัน
ตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติฯ และสาเหตุต่างๆ ของแต่ละบุคคล (พีระ จีรโสภณ, 2529)
Klapper J.T. (1960) ให้ความหมายของการเปิดรับไว้ว่า การเปิดรับคือกระบวนการเลือกรับข่าว หรือ
เปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ 4 ลาดับขั้น ต่อไปนี้
1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) คือ ขั้นตอนแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสาร บุคคลจะทาการ
เลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารตามความสนใจ ทักษะ และความชานาญของแต่ละบุคคล
2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ ผู้ที่เปิดรับข่าวสารมักจะเลือกตามความคิด เห็น
และความสนใจของตนเองเพื่อสนับสนุนทัศนคติของตน และหลีกเลี่ ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ
หรือทัศนคติ ที่มีอ ยู่ เดิ ม เพื่อไม่ให้เกิดความไม่ ส มดุ ล ทางจิต ใจ หรือความไม่ส บายใจ หรือที่เรียกว่า ความไม่
สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)
3. การเลื อ กรั บ รู้ และตี ค วามหมาย (Selective Perception and Interpretation) คื อ บุ ค คลท าการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และเลือกรับรู้และตีความหมายของสารตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ
ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจจึงอาจทาให้สารถูก
บิดเบือนไปตามความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
4. การเลือกจดจา (Selective Retention) บุคคลอาจเลือกจดจาข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ
ความต้องการ ทัศนคติ ของตนเอง และมักจะไม่สนใจที่จะทาการบอกต่อในส่วนที่ตนเองไม่ได้ให้ความสนใจ ไม่เห็น
ด้วย หรือเรื่องที่รู้สึกว่าขัดแย้งกับความคิดของตนเอง
Schramm, W. (1971) ให้ความหมายของการเปิดรับไว้ว่า ข่าวสารที่เข้าถึงความสนใจของผู้รับสารได้มาก
จะเป็นตัวกาหนดความสาเร็จของการสื่อสาร ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่ผู้ส่ง
สารต้องการ
McCombs and Becker, (1992) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ว่า บุคคลจะเลือกเปิดรับสารเพื่อตอบสนองความต้องการ 6 ประการคือ
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1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Sureillance) โดยการสังเกตการณ์ และติดตามความเคลื่อนไหว
2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) ซึ่งสื่อจะช่วยรวบรวมความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อนามาใช้ในการ
ตัดสินใจ
3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับสารจากสื่อ ทาให้ได้รับข้อมูลเพื่อนาไปสื่อสารกับผู้อื่นได้
4. เพื่อการมีส่วนร่วม (Particiption) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ความเป็นไปต่างๆ ในสังคม
5. เพื่อสนับสนุนการตัด สินใจ (Rainforcement) ช่วยยืนยันความคิดเดิมให้มั่นคง และสนับสนุนการ
ตัดสินใจในสิ่งที่ได้ทาไปแล้ว และทาให้มีความมั่นใจ
6. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) ช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการที่ผู้รับสารทาความเข้าใจกับสิ่งกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ
และทาการจัดระบบ เรียบเรียงสิ่งเร้านั้นๆโดยอาศัยประสบการณ์เดิมของตนเอง หรือจากการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อ
ทาให้ทราบว่าสิ่งเร้านั้นมีความหมายอย่างไร หรือเป็นอย่างไร
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคจะส่งผลต่อการกระทาของ
บุคคล โดยจะตัดสินใจจากสิ่งที่ได้รับรู้มา นักการตลาดควรเข้าใจความคิดเกี่ยวกับการรับรู้เพื่อนามาใช้กาหนดกลยุทธ์
และวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคจดจา และกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2543) ให้ความเห็นถึงการรับรู้ว่า คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่ง ต่างๆ
รอบตัวได้หมด แต่ละบุคคลจะมีความสนใจและรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวต่างกัน แม้ว่าจะได้รับสารเดียวกัน โดยทั่วไป
การรับรู้ที่แตกต่างกันเกิดจากอิ ทธิพลของตัวกรองบางอย่าง คือ 1. แรงผลักดันหรือ แรงจูง ใจ (Motivate) 2.
ประสบการณ์เดิม (Past Experience) 3. กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) การอบรมทางครอบครัวและ
สังคม 4. สภาพแวดล้อม (Environment) 5. สภาวะ จิตใจ และอารมณ์
Huse & Bowditch (1977) ให้ความหมายของการรับรู้ไ ว้ว่า บุคคลเปรียบเสมือนระบบที่สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผ่านประสาทสัมผัส การเห็น ได้ยิน ชิม และดม แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบ แปลเป็นสิ่ง
รับรู้และตอบสนองออกเป็นการกระทา ความนึกคิดและแนวคิด ดังภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.1 กระบวนการรับรู้ของ Hose and Bowditch
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ที่มา : Huse, E. F., & Bowditch. (1977). Behavior in organization: A system approach to managing (2nded.).
Sydney: AddisionWesky

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเจนวาย (Gen Y)
เจนวาย (Gen Y) หรือ เจเนอเรชันวาย มีการให้คานิยามที่หลากหลาย โดยมีการพิจารณาตามสภาพการณ์
ของแต่ละสังคม
Van Den Berge และ Behrer (2011) ได้ให้ความหมายของเจนวาย คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980 1996 หรือระหว่างปี พ.ศ. 2523-2539 นอกจากนี้ยังให้ความหมายไว้อีกว่า คนเจนวาย นอกจากจะเกิดในยุคที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและการติดต่อสื่อสารแล้ว สภาพสังคมยัง เต็มไปด้วยตราสินค้า และการ
สื่อสารการตลาดอย่างมากมาย ผู้บริโภคเจนวาย จึงให้ความสาคัญกับความคิดเห็น ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
โดยผ่านการมีประสบการณ์ร่วมกับสิ่งเหล่านั้น
Yarrow และ O’Donnell (2009) ได้กล่าวถึงลักษณะของเจนวาย ไว้ว่า เป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
(Baby Boomer) เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดมาพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะที่
ระบบอินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างสูง จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีความมั่นใจในตนเองสูง มุ่งเน้นการสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มีการคัดสรร และประเมินทางเลือ กอย่างรอบคอบ และมีความต้องการความ
รวดเร็วในการดาเนินชีวิต
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
การสื่อสารการตลาด คือ การที่ผู้ส่งสารทาการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ และเกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันระหว่างเจ้าของสินค้า/บริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสาร ทาให้จดจาและโน้มน้าว ชักจูงให้
เกิดความสนใจ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการสื่อสาร และวัตถุประสงค์ทางการตลาด
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เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารการตลาดไว้ว่า การสื่อสารการตลาด เป็น
กระบวนการสื่อสารที่เกิ ดจากแหล่งสาร คือ ธุรกิจเพื่อสื่อข่าวสารทางการตลาดไปยัง ผู้บริโภค เพื่อจุดมุ่ง หมาย
สาคัญคือการโน้มน้าว ชักจูงใจให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคตามที่ธุรกิจคาดหวัง
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to-Offline:O2O)
การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ คือ การสื่อสารการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ (Online)
ในการทาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมใดๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ และโน้มน้าวใจให้
กลุ่มเป้าหมายนั้นมาใช้บริการที่ร้านค้าที่เป็นรูปธรรม (Offline) ของตนเอง
เว็บไซต์พันแท้ดอทคอม (2560) ให้ความหมายไว้ว่า การตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ คือ การใช้สื่อ
ออนไลน์นาไปสู่กิจกรรมการซื้อสินค้าและบริการบนโลกออฟไลน์ เนื่องจากการสื่อสารการตลาด และการขาย
สินค้าแบบออนไลน์ สามารถเป็นการส่งเสริมการตลาด และโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้เข้าสู่ช่องทางออฟไลน์ อัน
เป็นการต่อยอดการสร้างโอกาสให้ธุรกิจ หรืออาจกล่าวได้อีกว่า กลยุทธ์การตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ คือ
การใช้ความได้เปรียบของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ในการกระตุ้นยอดขายบนช่องทางออฟไลน์
เว็บไซต์แบรนด์บัฟเฟ่ (2557) ให้ความหมายถึงการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ไว้ว่า ผู้บริโภคมีการ
“ศึกษาและเลือกซื้อ” สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงแต่ไปจ่ายเงินและรับสินค้า ณ จุดขาย กลายเป็นพฤติกรรม
ที่เรียกว่าโอ ทู โอ (O2O) หรือออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to-Offline)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มนัสนันท์ ธนาพุ่มเพ็ง (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สตาร์บัคส์ (Starbucks) ของผู้บริโภคในเขตกรุง เทพและปริมณฑล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดเชิง
บูรณาการ (IMC) พบว่า ปัจจัยด้าน (Promotion) การส่งเสริมการตลาดนั้น ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเรื่องโปรโมชั่น
ซื้อ 1 แถม 1 มีความสาคัญมากที่สุด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
การศึกษานี้ทาให้ทราบถึงการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย
ที่มีต่อร้านสตาร์บัคส์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบในการทาการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ทู
ออฟไลน์ ต่อไป
วิธีการศึกษา
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การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยเลือกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non-probability) กาหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ต้องเป็นผู้ที่มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของ ร้านสตาร์บัคส์ และใช้การเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยการโพสแบบสอบถามในชุมชนออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ส ตาร์
บัคส์ เช่นเว็บบอร์ดพันทิปดอทคอม แฟนเพจเฟซบุ๊กฯ และจากการบอกต่อของผู้ที่ใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ ในช่วง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane
(1970) ซึ่งผู้ศึกษากาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ที่ประชากรมากกว่า 100,000 คน
(เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรของเจนวาย Gen Y ที่อาศัยในกรุง เทพฯ ที่แน่นอน) จะได้กลุ่มตัวอย่างที่
จานวน 400 คน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ง นี้คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire)
แบ่งเป็น 1.ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้คาถามที่ให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว (Multiple Choice Question) 2. การ
เปิดรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 3. การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 4. การตัดสินใจใช้
บริการหลังเปิดรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย โดยอ้างอิงจาก เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ (2552) ดังนี้
1.00 – 1.49 คือ มีการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดของสตาร์บัคส์ในระดับน้อยที่สุด 1.50 – 2.49 คือ มีการรับรู้ต่อ
การสื่อสารการตลาดของสตาร์บัคส์ในระดับน้อย 2.50 – 3.49 คือ มีการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดของสตาร์
บัคส์ในระดับปานกลาง 3.50 – 4.49 คือ มีการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดของสตาร์บัคส์ในระดับมาก 4.50 – 5.00
คือ มีการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาดของสตาร์บัคส์ ในระดับมากที่สุด และ 5. ข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามเป็น
แบบคาถามปลายเปิด ทดสอบเครื่องมือด้วยการหาค่าความเชื่อมั่น จากการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจริง
จานวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficiency) ของครอนบัค (Cronbach 1970) มากกว่า 0.9
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่องการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของร้านสตาร์บัคส์ในกลุ่ผู้บริโภค
เจนวาย โดยทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
จากการศึ กษาผู้ บริ โภคเจนวาย พบว่ าส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 64.3) อายุ ระหว่ าง 33 – 37 ปี
(ร้อยละ 47) ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63) เป็นพนักงานเอกชน (ร้อยละ 44.8) มีรายได้เฉลี่ย 15,000 –
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25,000 บาท (ร้อยละ 41.3) และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสถานะโสด (ร้อยละ 72.3) ด้านการเปิดรับการสื่อ สาร
การตลาด ผู้บริโภคเจนวายเลือกเปิดรับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
(Facebook) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.74 ส่วนมากให้ความสนใจต่อรูปภาพประชาสัมพันธ์ในเกณฑ์มาก มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.11 ผู้บริโภคมีเหตุผลในการติดตามเพื่อต้องการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่นใหม่ๆ มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ในด้านของการรับรู้การสื่อสารการตลาด ผู้บริโภคเจนวายมีการรับรู้ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
โปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.50 ส่วนมากมีการรับรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นหลักประจา
สัปดาห์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 3.98 รองลงมาคือโปรโมชั่นพิเศษประจาสัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.97 และในด้านของ
การตัดสินใจไปใช้บริการ หลังการรับรู้ ผู้บริโภคเจนวายตัดสินใจเข้าไปใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ หลังจากมีการรับรู้
เรื่องโปรโมชั่นหลักประจาเทศกาลมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 รองลงมาคือโปรโมชั่นพิเศษประจาสัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.97
นอกจากนี้ ผู้บริโภคเจนวาย ยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ร้านสตาร์บัคส์ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
(Promotion) เพิ่มขึ้น, ขยายช่วงเวลา ลดความยุ่งยากในการร่วมกิจกรรม และควรเพิ่มการให้ข้อมูลของสิน ค้า
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด หรือ
ข้อมูลลวงจากสื่อออนไลน์อื่นอีกด้วย
อภิปรายผล
1. การศึกษาด้านการเปิดรับการสื่อสารการตลาดพบว่า ผู้บริโภคเจนวาย มีการเลือกใช้เฟซบุ๊ก หรือสื่อ
โซเชียลในการเปิดรับข่าวสาร ข้อมูล และโปรโมชั่นต่างๆ แทนสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) เนื่องจากผู้บริโภค
เจนวาย (Gen Y) มี ลั ก ษณ์ เ ด่ น ในเรื่ องของความคล่ อ งตั ว ในการใช้ เ ทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทาการสืบค้นข้อมูล หรือการทาธุรกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ มากกว่า กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน
อื่นๆ (Insight กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค Gen Y, 2557.) เนื่องจากสื่อโซเชียลมีความสะดวกในการใช้ง าน และมีความ
เชื่อถือสื่อใหม่มากขึ้นกว่าในช่วงแรกๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ซึ่ง Mc Combs and Becker,
(1992) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อว่าบุคคลจะเลือกเปิดรับสารเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการ 6 ประการคื อ 1. เพื่ อ ต้ อ งการรู้ เ หตุ ก ารณ์ (Sureillance) โดยการสั ง เกตการณ์ และติ ด ตามความ
เคลื่อนไหว 2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) โดยการรวบรวมสิ่งต่างๆรอบตัวมาใช้ในการตัดสินใจ 3. เพื่อพูดคุย
สนทนา (Discussion) เพื่อให้ได้รับข้อมูลไปใช้ในการสนทนาได้ 4. เพื่อการมีส่วนร่วม (Particiption) ในเหตุการณ์
ต่างๆ 5. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Rainforcement) และยืนยันความคิดเดิมให้มั่นคง และ 6. เพื่อความบันเทิง
(Entertainment) ช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์ และ Klapper J.T. (1960) ยังกล่าวถึงการเลือกช่องทางในการเปิดรับ
ว่า บุคคลจะทาการเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารที่มีความหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และ
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ความเชี่ยวชาญของแต่ล ะบุ ค คล ในขณะนั้น แล้วจึง ทาการตี ความหมายของสารที่รับ มา และเกิดการจดจ า
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการจดจาเพื่อสนับสนุนความคิดเดิมของตนเอง
2. การศึกษาด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาด พบว่า ผู้บริโภคเจนวาย มีการรับรู้การสื่อสารการตลาด
แบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของร้านสตาร์บัคส์ ในเรื่องของโปรโมชั่นหลักประจาเทศกาลมากกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ
เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเจนวาย มีความเชื่อมั่น และความคิดเป็นของตนเอง และมักจะทาการค้นคว้าหาข้อมูลจาก
ช่องทางต่างๆ จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าตนเองจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และมีความคุ้มค่ามากที่สุดแล้ว จึงทาการตัดสินใจซื้อ
หรือใช้บริการนั้นๆ (สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส, 2559) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มนัสนันท์ ธนาพุ่มเพ็ง (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าผู้บริโภคเจนวาย มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ว่าโปรโมชั่น 1 แถม 1 มีความสาคัญ มากที่สุด และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคจะส่งผลต่อการ
กระทาของบุคคล โดยจะตัดสินใจจากสิ่งที่ได้รับรู้มา ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่นักการตลาดควรนามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
และวางแผนทาการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการโน้มน้าว และชักจูงให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
(เสรี วงษ์มณฑา, 2540) และกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าในที่สุด
3. การศึกษาด้านการตัดสินใจใช้บริการหลังการรับรู้ พบว่า ผู้บริโภคเจนวาย ทาการเปิดรับการสื่อสาร
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) แต่เนื่องจากผู้บริโภคเจนวาย เป็นกลุ่มคนที่ อยู่ในโลกที่มีข้อมูลข่าวสาร
จานวนมากหลั่งไหลตลอดเวลา ทาให้ไม่สามารถรับข่าวสารทั้งหมดได้ จึงต้องคัดเลือกสารจากสิ่ง ที่ตนให้ ความ
สนใจเท่านั้น (ประชาชาติธุรกิจ , 2561) และเมื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลหรือโปรโมชั่นที่ร้านสตาร์บัคส์ได้
สื่อสารออกมาจนเป็นที่พึงพอใจแล้ว ผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจไปใช้บริการที่ร้านสตาร์บัคส์ (Offline) ในที่สุด
สอดคล้องกับที่ พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2530) กล่าวว่า บุคคลจะมีความสนใจและเลือกรับรู้สิ่งต่างๆ ต่างกัน
แม้ว่าจะได้รับสารเดียวกัน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motivate), ประสบการณ์เดิม (Past
Experience), กรอบอ้ า งอิ ง (Frame of Reference), สภาพแวดล้ อ ม (Environment) และสภาวะจิ ต ใจใน
ขณะนั้น ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับเจนวายของ Van den and Behrer, (2011) ว่าเจนวาย เป็นกลุ่มคนที่ชอบเรียนรู้
สิ่งต่างๆโดยผ่านการมีประสบการณ์ร่วม และมีการ คัดสรร ประเมินทางเลือกด้วยความรอบคอบก่อนการตัดสินใจ
Yarrow and O’Donnell (2009) ทาให้ผู้บริโภคที่มีการรับรู้การสื่อสารการตลาดของร้านสตาร์บัคส์ตัดสินใจไปใช้
บริการในร้านค้าในที่สุด ซึ่งนักการตลาดรุ่นใหม่ได้ให้คาจากัดความของกลยุทธ์นี้ว่า การตลาดแบบ O2O หรือ
การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ (Online-to-Offline) ซึ่งเว็บไซต์พันแท้ดอทคอม (2560) ให้ความหมายไว้ว่า
การตลาดแบบออนไลน์ ทู ออฟไลน์ เป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารนาไปสู่กิจกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
บนโลกออฟไลน์ เป็นการสร้างโอกาส และความได้เปรียบในการทาธุรกิจในปัจจุบัน
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4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ด้านคุ ณภาพของสินค้าและบริการของร้าน ผู้บริโภคเจนวาย (Gen Y) มีความพึงพอใจในการให้บริการของ
พนักงานภายในร้าน และการให้บริการของร้านที่มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)
2. ด้านการส่งเสริมการขายของร้านสตาร์บัคส์มีการจากัดเวลาในแต่ละวัน และมีการกาหนดเงื่อนไขใน
การร่วมกิจกรรม จึงเสนอแนะให้ลดขั้นตอนความยุ่งยากของการร่วมกิจกรรมเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้น
3. ด้านราคาสินค้า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้ผู้บริโภคเจนวาย รู้สึกว่า ร้านสตาร์บัคส์มีราคา
สูงกว่าร้านกาแฟทั่วไป
4. ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลควรให้ข้อมูลสินค้า บริการผ่านช่องทางหลักให้มากขึ้น เพื่อเป็น
การป้องกันข่าวลวงจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ด้านการเปิดรับการสื่อสารการตลาด
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบที่ผู้ บริโภคเจนวาย ให้ความสนใจมากที่สุดคือการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของรูปภาพประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แต่ช่องทางเว็บไซต์หลักของสตาร์บัคส์ กลับได้รับความ
สนใจน้อยมาก จึงควรพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
2. ด้านการรับรู้การสื่อสารการตลาด
ผู้บริโภคเจนวาย โดยส่วนใหญ่มีการรับรู้ในเรื่องโปรโมชั่นหลัก และโปรโมชั่นพิเศษประจาสัปดาห์ ดังนั้น
ควรทาการสร้างการรับรู้ในเรื่องอื่นๆเพิ่มด้วย เช่น เรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพ และความแตกต่างของสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่พิเศษกว่าร้านกาแฟทั่วไปที่มีราคาถูกกว่า
3. ด้านการตัดสินใจใช้บริการหลังการรับรู้
ผู้บริโภคเจนวาย ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจใช้บริการร้านสตาร์บัคส์หลังจากรับรู้การสื่อสารการตลาดในเรื่อง
ของโปรโมชั่นต่างๆ ที่ทางร้านจัดขึ้น ดังนั้น หากทางแบรนด์ทาการสร้างการรับ รู้ในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น จะเป็นการ
สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ ทาให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของแบรนด์
จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ผู้บริโภคจานวนหนึ่ง ไม่กล้าเข้าไปใช้บริการเนื่องจากมี
ทัศนคติว่าสตาร์บัคส์เป็นร้านกาแฟที่มีราคาสูง ดังนั้นควรสร้างความเข้าใจในแบรนด์ต่อผู้บริโภคซึ่งจะเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ช่วยโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการโดยไม่ต้องอาศัยช่วงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้อีกด้วย
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ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ผ่านทางช่องทาง
หลักของร้านสตาร์บัคส์เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไป อาจทาการศึกษาช่องทางสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นของร้านสตาร์
บัคส์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเจนวาย ที่มีอายุระหว่าง 18 – 37 ปี ดังนั้น
การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไป อาจพิ จ ารณาศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งในช่ ว งอายุ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ผ ลการศึ ก ษามี ค วาม
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาโดยใช้
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วย เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ของร้ า นสตาร์ บั ค ส์ เ พี ย ง
แบรนด์เดียวในการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาทาการศึกษาการสื่อสารการตลาดของแบรนด์อื่นควบคู่กันด้วย
เพื่อให้การสื่อสารการตลาดแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์ ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การสื่อสารการตลาดของสโมสรกีฬาฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี
Marketing communication of Bangkok Glass Football Club
พีระ วิลาศชัยยันต์1 และ โศภชา เอี่ยมโอภาส2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการสื่อสารในรูปแบบต่างๆของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี
ข้อมูล 2 แหล่งถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผู้บริหาร
องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารขององค์กร และ การศึกษาเอกสารที่เผยแพร่โดยองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การสื่อสารการตลาดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ผลการวิจัยพบว่า สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ใช้กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดในลักษณะ “กลยุทธ์การเลียนแบบแบบข้ามโลก” (Global Imitation) โดยการประยุกต์ใช้
รูปแบบในการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จผ่านสื่อที่อยู่ในเครือของบริษัท
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังใช้การบริหารจัดการที่เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบขององค์ กรธุรกิจ ในด้านกลุ่มแฟนคลับ
รับรู้สื่อของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ได้ผ่านสื่อ โซเซียลมีเดีย และ สื่อ โทรทัศน์ เป็นหลัก นอกจากนี้บางคนยัง
รั บ รู้ ผ่ า นสื่ อ อื่ นๆ เช่ น รถแห่ ห รื อ เว็ ป ไซค์ ซึ่ ง เมื่ อ ดู แ ล้ วการสื่ อสารการตลาด และการบริ หารจัด การสโมสร
บางกอกกล๊าส เอฟซีนั้นถือได้ว่าใกล้เคียงกัน
คาสาคัญ: รูปแบบ สโมสรบางกอกกล๊าสเอฟซี แฟนคลับ โซเซียลมีเดีย

Abstract
The main objectives of this study were to study and compare the communication
strategies in various forms of the Bangkok Glass FC. Club. Two sources of information were
collected and analyzed: In depth interviewing with organizational administrators and organization
communication officers; and Distribution documents and concerning documents by organization
for marketing communication. Research results revealed that the Bangkok Glass FC. Club used
marketing communication strategies in terms of “Global Imitation Strategies” by applying the
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communication strategic model of foreign football clubs which successful via all media networks
of agencies Moreover, it was applied with systematic management in forms of business
organization. In the groups of fans club, they perceived the media of Bangkok Glass FC through
the media, social media, and television as the main. Also, some people perceived through other
media, such as parades or websites. It was also found that the communication marketing and the
management of Bangkok Glass Club FC is similar.
Keywords: Format, Bangkok Glass FC, Fan Club, Social Media

บทนา
การแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่ง
ใช้ชื่อว่า จอห์นนีวอล์คเกอร์ไทยแลนด์ซอกเกอร์ลีก จากนั้นได้เปลี่ยนไปตามชื่อของผู้สนับสนุนหลักในปีต่อ ๆ มา
แต่ทีมส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทาให้คนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในต่างจังหวัด ไม่มีโอกาสได้ชมการแข่งขัน ดังนั้น
ในปี พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในชื่อ โปรลีก ขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันของ
ทีมจากหลายภูมิภาคในประเทศไทยมาแข่งกันแบบเหย้าเยือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ทีมจากโปรลีกได้เข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลไทยลีกเป็นครั้งแรก คือสโมสรฟุตบอลชลบุรีและสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี และในปีถัดมา พ.ศ.
2550 เพื่อยกระดับฟุตบอลอาชีพของไทย ไทยลีกและโปรลีกก็ได้รวมตัวกันเป็น ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ซึ่งมี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลเป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน
เพื่อวางรากฐานสู่การเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างสมบูรณ์ (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2009)
กระแสความนิยมของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากทั้งในด้านการเติบโตของจานวน
ผู้เข้าชมรวมไปถึงด้านมูลค่าการตลาด โดยในด้านผู้เข้าชมการแข่งขันฤดูกาลล่าสุดปี 2561 อยู่ที่ 2,911,277 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ที่ 294,365 คน และเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมีการจัดตั้งบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จากัด ให้
เป็นผู้ดาเนินการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกถึง 1,803,828 คน ขณะที่มูลค่าการตลาดที่มีมูลค่าลิขสิทธิ์เริ่มต้นเพียง
ปีละ 40 ล้านบาทในปี 2552 จนถึงในปัจจุบันคือปีละ 600 ล้านบาท และล่าสุดได้มีการประมูลลิขสิทธิ์การแข่งขัน
ประจาฤดูกาล 2560 - 2563 โดย บริษัท ทูรวิชั่น กรุ๊ป ซึ่งมีมูลค่าปีละ 1,050 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
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ปัจจุบันกระแสการตอบรับการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในประเทศไทยจากผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลถือ
ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ในสมัยก่อนนั้นผู้ชมในสนามฟุตบอลยังน้อย ซึ่งการ
แข่งขันฟุตบอลอาชีพ ไทยพรีเมียร์ลีก กาลังเดินหน้าไปอย่างที่แฟนฟุตบอลชาวไทยคาดหวัง หลาย ๆ ทีมมีกอง
เชียร์ที่ติดตามเชีย ร์อย่างเหนียวแน่น มีแฟนคลับที่ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของทีมตนเองอย่างใกล้ชิด
ร่วมกันร้องเพลงเชียร์ประจาทีม โดยจะสามารถเห็นบรรยากาศต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในทุก ๆ สนามของฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีกบรรยากาศเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยได้หันมาให้ความสนใจการแข่งขันฟุต บอลลีกภายในกันมาก
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ไม่ จ าเป็น ต้องดึงดู ด ให้ คนเข้ า สนามโดยใช้ก ารพนันเป็น ตัว ชัก จูง ใจเหมือนในหลายๆ
ประเทศทั่วโลก และทุกสโมสรก็ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด ซึ่งมีระบบการจัดการอย่างเป็นระบบ แหล่งเงินทุน
จากสปอนเซอร์ก็หันมาให้การสนับสนุนมากขึ้น รวมทั้ง ได้มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องบีจีเอฟซี (BGFC) หรือ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี คือหนึ่ง ในสโมสรระดับแนวหน้าในไทย
พรีเมียร์ลีก ลีกสูงสุดของประเทศ เป็นที่รู้จักในฉายา เดอะ แรบบิตส์ (The Rabbits) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 และ
ก้าวสู่ความสาเร็จจากการคว้าแชมป์จากการแข่งขันฟุตบอลหลากหลายรายการ อาทิ แชมป์รายการควีนคัพ 2010
แชมป์รายการสิงคโปร์คัพ 2010 และแชมป์รายการมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2014 เป็นต้น โดยใช้สนามลีโอ สเต
เดี้ยม เป็นสนามแข่งขันสาหรับเกมเหย้า ตั้ง อยู่ในบริเวณ บีจีซี ปทุม ธานีกล๊าส อาเภอธัญ บุรี จัง หวัดปทุมธานี
สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ถือได้ว่าเป็นทีมสโมสรชั้นนาของการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในขณะนี้ ทั้งใน
ด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ รวมทั้งด้านการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสโมสร ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้
เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวได้ส่งผลให้ปัจจุบันสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี มีกลุ่มแฟนคลับและแฟนฟุตบอล
ของทีมตนเองเป็นจานวนมากอันดับต้นๆ ในบรรดาทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม นอกจากนี้ ในการแข่งขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2560 ที่ผ่านมา สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี ยังประสบความสาเร็จในด้าน
แฟนฟุตบอล กองเชียร์และแฟนคลับประจาสโมสรที่ได้ให้การสนับสนุนทีมของตนเองทุกครั้งที่ลงทาการแข่ง ขัน
จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี นั้นมีฐานแฟนฟุตบอลที่มากเป็นอันดับ
ต้นๆ ซึ่งทีมสโมสรอื่นๆ ยังไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ซึ่งความสาเร็จดังกล่าวจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดของสโมสรกีฬาฟุตบอล : ศึกษาเฉพาะกรณี
สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมสโมสรฟุตบอลต่างๆ ในประเทศไทยในการนาข้อดี และ
ข้อเสียในด้านการสื่อสารการตลาดของทีมมาประยุกต์ใช้และพัฒนาในด้านการสื่อสารการตลาดของสโมสรตนเอง
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าสเอฟซีโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร คุณ วรเดช กฤตยาเกียรณ ผู้อานวยการสื่อสารการตลาด ของสโมสร
บางกอกกล๊าสเอฟซี และแฟนคลับ ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บข้ อมูลเริ่มตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกฤดูกาล 2018 คือช่วงเดือน สิงหาคม 2561 จนถึงเดือนตุลาคม 2561
กรอบในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดของสโมสรกีฬาฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี” ผู้ศึกษาเลือก
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยข้อมูลหลักมาจากการสนทนากลุ่ม (Focus groups) ผู้ศึกษา
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เหตุผลที่เลือกใช้วิธีการนี้เพราะเป็น
วิธีการที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างการสนทนาให้ข้อมูล สามารถช่วยพยุงและต่อยอดความคิดจากคนที่ให้ข้ อมูล
ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ตรงกับประเด็นแนวคาถามที่ตั้งไว้มากที่สุด สามารถสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้หลายแบบ
จะใช้เป็นการวิจัยที่เบ็ ดเสร็ จสมบูร ณ์ในตัวเอง นอกจากนี้ยัง ใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลทางด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือการสื่ อ สาร
การตลาดและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของทั้งสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้การสนทนากลุ่มยังเป็นเทคนิคการเก็บข้อมูลที่มีชีวิตชีวา ซึ่งให้ข้อมูลที่ผ่านการ "กรอง" ด้วยการถกเถียง
โต้ตอบกันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทาให้ผู้ให้ข้อมูลเองก็เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมมากกว่าวิธีการสัมภาษณ์โดยทั่ วไป
ข้อมูลที่ไ ด้จึงมีลักษณะเด่นไปอีกแบบหนึ่ง ถ้ามีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ผลการวิจัยแบบสนทนากลุ่มมักจะให้
ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
ผลการวิจัยทาให้ทราบถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาการสื่อสารการตลาดของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซีและ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลทุกระดับในประเทศ
ไทยและสามารถนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติ มด้านการสื่อสารการตลาดของ
สโมสรฟุตบอล ในลักษณะที่สอดคล้องกับเรื่องที่สนใจศึกษาต่อไป
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วิธีการศึกษา
1. ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Participants) และการเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้งานวิเคราะห์ ตีความหมาย เพื่อจัดกลุ่ม หาคุณสมบัติร่วมกันของปรากฏการณ์ที่ศึกษา
วิเคราะห์คุณลักษณะเด่นที่มีร่วมกัน ตีความตามข้อมูล และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการจัดการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) มีจานวนผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาจานวน 6 คน ทั้ง หมด 1 กลุ่ม โดยคัดเลือกบุคคลด้วยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะต้องแฟนคลับสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี จานวน 6 คน ทั้งหมด 1 กลุ่ม
ในกระบวนการสรรหาผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Participants)
2. ผู้นาการสนทนากลุ่ม (Moderator) และบทบาทของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาติดต่อเครือข่ายที่รู้จัก มาทาหน้าที่
เป็นผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) จานวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณวิทยา เทพวงศ์ โดยผู้ศึกษาได้ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ตลอดจนอธิบายแนวคาถามให้ผู้ดาเนินการสนทนาเข้าใจ จากนั้นมอบหมายให้ทีมผู้ช่วย ได้แก่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ช่วยจดบันทึกข้อมูล โดยผู้ศึกษาทาหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ
ประสานงาน สังเกตการณ์ จดบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลดิบที่ได้จาก
การสนทนากลุ่ม
3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ที่ ใ ช้ในการศึก ษา ได้แก่ แนวคาถาม (Interviewing Guideline) ซึ่ง
พัฒนามาจากผลการวิเคราะห์สื่อต่ างๆ ที่สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี นามาประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ ที่ทาง
สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี มีแนวคาถามจะเป็นคาถามปลายเปิด ที่ให้ผู้ให้ร่วมสนทนากลุ่มได้อธิบาย แสดงความ
คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและอิสระ
4. เครื่องบันทึกเสียง (Recorder) เป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้ศึกษาใช้บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในกรณีที่จดบันทึกไม่ทัน โดยได้รับอนุญ าตจากผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม (Participants) ในการบันทึกเสียงการสนทนา และนาไปใช้อ้างอิงในการศึกษาเพื่อเก็บรายละเอียดให้
มีความครบถ้วนนอกเหนือจากการจดบันทึก อีกทั้งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาสาหรับการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้
ศึกษาได้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยได้รับการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา
ที่ใช้มีความเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาข้อแนะนาเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อมูล และปรับปรุงแนว
คาถามให้มีประสิทธิภาพก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลการสื่อสารการตลาดของสโมสรกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซีมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากแหล่ง ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) และ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary source)
ผลการศึกษา
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดของสโมสรบางกอกกล๊า ส เอฟซี จากผู้บริหาร คุณวรเดช
กฤตยาเกียรณ ผู้อานวยการสื่อสารการตลาด พบว่า สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ได้มีการกาหนด วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ (Vision & Mission) คือ “สโมสรฟุตบอลที่สร้างสรรค์ทีมฟุตบอลที่มีคุณภาพ ทั้งในและนอกสนามผูกพัน
กับแฟนฟุตบอล ด้วยแนวทางในการสร้างทาทีมที่สนุกตื่นเต้นและเร้าใจ”
นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่เป็นจุดเด่นของสโมสรฟุต บอลในต่างประเทศ จากการที่สโมสร
ฟุตบอลในต่างประเทศนั้นประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ได้มีโอกาสในการ
นาแนวทางที่ถูกต้องจากทั้งการสื่อสารรวมและการจัดการของสโมสรในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสโมสร
ในแง่ของการเชียร์ฟุตบอลนั้นทางสโมสรได้ใช้รูปแบบการเชียร์เหมือนกับสโมสรฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก
โดยปรกติแล้วพฤติกรรมของคนไทยนั้นจะมีนิสัยที่ขี้อาย สโมสรจึงมีแนวคิดที่ในการจัดตั้งผู้นาในการเชียร์ซึ่ง จะ
สามารถโน้มน้าวใจและกระตุ้นให้เกิดการเชียร์ได้เป็นอย่างดี สโมสรลิเวอร์พูลก็ถือเป็นสโมสรที่มีการสร้างฐานแฟน
ฟุตบอลอย่างเหนียวแน่น เป็นสโมสรฟุตบอลที่มีแฟนฟุตบอลที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสโมสรหนึ่งเวลาที่เล่นในสนาม
เหย้าของตนเอง รวมทั้งแผนการตลาดที่กระจายไปทั่วทุกทวีปในโลก (Global) ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
จะไม่ทาการสื่อสารการตลาดเพียงแค่ในเมืองแมนเชสเตอร์เท่านั้น
ในส่วนของแฟนคลับการรับรู้สื่อของสโมสรผ่านการโฆษณาสรุปได้ว่า ผลของการประชาสัมพันธ์ผ่าน
โฆษณานั้นส่วนมากให้ ความเห็นว่ าเข้ าถึง และท าให้ รับรู้ ถึง สโมสรว่ า ความเป็น มาและบรรยากาศรอบ โดยมี
ภาพเคลื่อนไหวและน่าติดตามและหลายๆ คนเริ่มสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้นรวมถึงสมัครเป็นแฟนคลับสโมสร
และยังเดินทางมาชมถึงสนามทาให้เกิดการรักสโมสรนี้มากขึ้น
การรับรู้สื่อผ่านการประชาสัมพันธ์พบว่า ส่วนมากให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่ค่อยเห็นการ
ประชาสัมพันธ์ของทางสโมสรเท่าไรนัก โดยส่วนมากจะเห็นการประชาสัมพันธ์แค่บริเวณภายในสโมสรเองก่อนการ
แข่นขันในนัดนั้นๆ ซึ่งนอกสนามไม่ค่อยเห็นและถ้าจะนาเงินมาลงทุนในส่วนนี้แฟนคลับบางคนมองว่าเสียเงินโดย
ไม่ค่อยได้ผลตอบรับเท่าไร
การรับรู้สื่อของสโมสรผ่านการส่งเสริมการขายของโดนส่วนมากจะเห็นของ สปอนเซอร์ ที่มาตั้ง บู ท
ส่งเสริมการขายเป็นหลักโดยของสโมสรเองนานๆ ทีที่จะเห็นแต่ถึงอย่างนั้นสโมสรเองไม่ต้องทาการส่งเสริมการขาย
ก็สามารถดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้ามาซื้อของสโมสรได้เองเนื่องจาก ผู้คนที่เป็นแฟนคลับถ้าอยากได้ของที่ระลึกจริงๆ
จะเดินทางมาซื้อเองโดยตรงโดยไม่ต้องเสียเงินในส่วนนี้ตั้งบูทเพื่อส่งเสริมการขาย
การรับรู้สื่อของสโมสรผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษโดยส่วนมากจะชื่นชอบงานเปิดตัวเพื่อสู้ศึกฤดูกาลใหม่
เพราะจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ เช่น นักฟุตบอลใหม่ เสื้อ กางเกง ใหม่และแนวทางการทาทีม สู้ศึก นอกจากนี้ก็ยังมี อี
เวนต์อื่นๆ ที่ทางสโมสรพยายามประชาสัมพันธ์ ก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ซึ่งโดยส่วนมากก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะ
ทาให้แฟนคลับได้มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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การรับรู้สื่อของสโมสรผ่านการการใช้เครือข่าย Social Media แฟนบอลมีการนัดแนะรูปแบบการเชียร์
ก่อนการแข่งขันแต่ละนัดผ่านสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและเว็บบอร์ดของแฟนบางกอกกล๊าส เอฟซี มีการนัดแนะใน
การรับส่งการเชียร์โดยจะมีการตกลงกันผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กก่อนถึงวันแข่งขัน เช่น การร้องเพลงเชียร์รับส่งกันระหว่าง
กองเชียร์ทั้งสี่มุมของสนาม เป็นต้น และเมื่อกล่าวถึงกิจกรรมนอกสนามพบว่า แฟนบอลส่วนใหญ่จะมีการรวมตัว
กันก่อนเกมการแข่งขันเพื่อพบปะพูดคุย สังสรรค์ ก่อนเข้าในสนาม อีกทั้งยังมีการนัดพบปะกันหลังเกมการแข่งขัน
เพื่อร่วมรับประทานอาหารอีกด้วย และนอกจากนี้ เว็ปไซต์ยังมีอิทธิพลต่อแฟนคลับเพราะสามารถเข้าไปดูข้อมูล
อัพเดทต่างๆ ของสโมสรได้เช่น ตารางแข่งขัน รายชื่อนักฟุ ตบอล และนอกจานี้ก็อยากให้ปรับปรุงในส่วนของการ
สั่งซื้อของที่ระลึกของสโมสร สามารถกดสั่งซื้อได้เลย
การรับรู้สื่อของสโมสรผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อแฟนคลับส่วนใหญ่ค่อนข้างชื่นชอบกับ ผลิตภัณฑ์เป็น
สื่อ เนื่องจากเป็นสื่อที่จับต้องได้และเหมาะกับกับเก็บสะสมอย่างแท้ จริง ซึ่ง อยากให้มีการขยายช่องทางการ
จาหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนา รวมไปถึงเซเว่น เพื่อสร้างการรับรู้ และ ฐานแฟนคลับที่อาจจะเพิ่มตามมา
ทั้งนี้รายได้ยังสามารถเข้าสโมสรเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย
การรับรู้สื่อของสโมสรการใช้ป้ายต่างๆ โดยส่ วนมากจะมองไปในทางเดียวกันคือเสียงบประมาณโดยไม่
จาเป็นเพราะเนื่องจาก ป้ายมีแต่ในสโมสร ซึ่งนอกสโมสรจะไม่ค่อยมีป้ายตั้งไว้เนื่องจากปัจจุบันต้องทาการขอเขต
ในพื้นที่เพื่อจะทาการวางป้ายต่างๆ และในสโมสรเองนั้นจะนาป้ายมาตั้งก่อนวันแข่งขัน ซึ่งข้อความในป้ายก็จะมี
วันที่แข่ง เวลา และ ทีม ซึ่งถ้าช่วงเวลานั้นแฟนบอลประชาชนเยอะก็จะทาให้มองไม่เห็นข้อมูลในป้ายนั้นเลย
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. จากการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องสื่อสารการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารบางกอกกล๊าส ให้
ข้อมูลหลักส่วนใหญ่นิยามคาว่า “แนวคิดเรื่องสื่อสารการตลาด” ว่าหมายถึง การสื่อสารการตลาดเป็นการวางแผน
ภายใต้แนวคิดถึงเรื่องการ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งสริมการขายเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เป็น
วงกว้างและกระจายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา (2544) ได้ให้ความหมาย
ของสื่อสารการตลาด หมายถึง การสื่อสารการตลาดเป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดเดียว โดยใช้สื่อสารหลายๆ
รู ป แบบเพื่ อ ให้ บ รรลุ แ ผนดั ง กล่ า วไม่ ว่ า จะเป็ น โฆษณา การตอบกลั บ หรื อ ส่ ง เสริ ม การขาย รวมถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์
2. จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนั้น มีการนากรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของสโมสร ผู้ศึกษาพบว่า ผู้บริหารของสโมสรให้
ข้อมูลส่วนใหญ่นิยามคาว่า “เครื่องมือการสื่อสารการตลาด” ว่าหมายถึง การใช้เครื่องมือที่สามารถทาให้คนรู้จัก
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สโมสรมากขึ้นและอาจสามารถเพิ่มรายได้ให้เข้ากับสโมสรอีกทาง โดยการสื่อสารนั้นทุกช่องทางมีความสาคัญหมด
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และสื่อวิทยุ Online ซึ่งสอดคล้องกับคา
กล่าวของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้อธิบายว่า การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาแผนการสื่อสาร
การตลาดที่ต้องการ ด้วยการใช้รูปแบบการจูงใจในลักษณะหลายลักษณะกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการ
สื่อสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้า ตลอดจนนาไปสู่ความรู้จักคุ้นเคย จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นใน
ตราสินค้านั้น ส่วนความสอดคล้องหรือความแตกต่างระหว่าง “การสื่อสารการตลาด” กับ “การสื่อสารแบรนด์”
โดยผู้บริหารสโมสรคิดว่า ทั้ง 2 อย่างนี้มีความสอดคล้องกัน ถ้าหากมองในภาพรวม สื่อสารการตลาดจะเน้นการทา
กาไรให้เข้าสโมสรโดยไม่ต้องคานึงถึงภาพลักษณ์มากนักเนื่องจากเป็นสโมสรฟุตบอลที่ต้องการฐานแฟนคลั บซะ
ส่วนใหญ่ และการสื่อสารแบรนด์นั้นผู้บริหารมองว่า ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขององค์กรมหาชนที่เน้นการสร้างการ
สื่อสารแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจาและซื้อสินค้าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริหารก็สรุปให้ว่ายังไงต้องไปควบคู่กัน
เพื่อให้เกิดฐานแฟนบอลและการจดจารวมถึงจะได้มีรายได้เข้าสโมสรอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับ คา
กล่าวของ Duncan (2005) ที่ให้ความหมายว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการนาเสนอ
ข่าวสารต่างๆ ที่นักการสื่อสารการตลาดได้วางแผนจัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยการ
จัดกิจกรรมพิเศษ และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย สาหรับสื่อหลักในการทาการสื่อสารการตลาด
ผู้บริหารสโมสรได้ลงทุนกับการโฆษณาเป็นจานวนมาก แต่ในอนาคตผู้บริหารได้แจ้งว่าจะไปเน้นในสื่อ Online
มากขึ้นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันที่เน้นความรวดเร็วและเข้าถึง ง่ายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
สอดคล้องกับคากล่าวของ Armstrong and Kotler (2007) ที่ว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง การใช้ช่องทาง
ติดต่อสือ่ สารต่างๆร่วมกันเพื่อส่งข่าวสารที่สอดคล้อง ชัดเจน และบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งอาจเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กร ในขณะเดียวกันการวางแผนการสื่อสารการตลาด ผู้บริหารสโมสรให้ข้อมูล
กล่าวว่า ต้องมีการประชุมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ว่าจะเป็น ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กร รวมถึงฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ออกมาในช่องทางเดียวกันและประชาชนทั่วไป หรือแฟนคลับไม่สับสน ซึ่งสอดคล้องกับคา
กล่าวของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ที่ให้ความหมายของการสื่ อสารการตลาดว่า หมายถึง กิจกรรมในการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการตลาดของธุรกิจ ใช้การสื่อสารผ่านภาพ ถ้อยคา หรือสัญลักษณ์ ซึ่งนักการตลาดต้องสื่อสารให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในที่สุด
3. จากการศึกษาพบว่า แนวคิดการตลาดกีฬามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกไปยังกลุ่มเป้าหมายของสโมสรบางกอกกล๊าส ผู้ศึกษาพบว่า สมัยนี้การทาทีมฟุตบอลมีการแข่งขันที่สูงซึ่งแต่
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ละสโมสรต้องหารายได้เข้าสู่สโมสรเพื่อความอยู่รอด และยิ่งปัจจุบันการนักเตะต่างชาติที่ค่าตัวแพงเข้ามาในทีมทา
ให้เกิดการใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งแนวคิดของสโมสรจะเน้นประชาสัมพันธ์และการสร้างรายได้ให้กับสโมสรเพื่อนามาใช้
จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับคากล่าวของ Supathanish (2008) ที่อธิบายว่า กระบวนการของการออกแบบ
และการดาเนินการกิจกรรมเพื่อการผลิต ราคา การส่งเสริมการขาย และการจัดจาหน่ายของกีฬาหรือธุรกิจสินค้า
กีฬาเพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการของผู้บริโภคและนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
สโมสรบางกอกกล๊าส ให้ความสาคัญกับรายได้เป็นหลักเพราะค่าตัวนัก กีฬาแต่ละคนค่อนข้างที่แพงซึ่งเทคโนโลยี
การสื่อสารมีส่วนที่จะกระตุ้นให้กับแฟนคลับได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้หันมาสนับสนุนสโมสรซึ่งจะช่วยเพิ่ม
รายได้อีก ซึ่งไม่สอดคล้องกับคากล่าวของ วัฒนะชัย ยะนินทร (2550) ที่ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นจุด
เปลี่ยนสาคัญต่อการสร้างแบรนด์พรีเมียร์ลีกให้เกิดกระแสความนิยมไปทั่วไป นอกจากนี้สโมสรยัง ใช้กลยุท ธ์
เลียนแบบสโมสรต่ างประเทศเพื่ อนารูป แบบที่ ส โมสรชั้นน าไปใช้ แ ละประสบความส าเร็ จ มาลอกเลีย นแบบ
อย่างเช่น สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีการนาการโฆษณา จัดกิจกรรมพิเศษ การจัดแสดงสินค้า การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการให้สัมปทานขายลิขสิทธิ์ เพื่อนามาปรับใช้ให้เข้ากับสโมสร เพื่อขยายฐานแฟนบอล และ
ขยายการตลาดของสโมสรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ สุดิพันธ์ (2547) กลยุทธ์ที่สโมสรแมนฯ
ยูไนเต็ด ดาเนินการอยู่นั้น สโมสรอื่นๆ ก็สามารถทาได้ แต่สิ่งที่สาคัญสิ่งหนึ่งก็คือ การวางแผนในระยะยาวสาหรับ
การขยายตลาด และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนประจาของสโมสร ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สโมสรต้องดาเนินการให้ได้ใน
อนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อีกมากที่สโมสรจะต้องดาเนินการต่อไป รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรเดิมให้
มีความแน่นแฟ้นกันต่อไป
4. จากการศึกษาสรุปได้ว่าสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในลักษณะ “กล
ยุทธ์การเลียนแบบแบบข้ามโลก” (Global Imitation) กล่าวคือจะประยุกต์ใช้รูปแบบการสื่อสารการตลาดของ
สโมสรในต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จ อาทิ สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรรีลมาดริด ฯลฯ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารทุกๆ ช่องทางที่อยู่ในเครือของบริษัท สยามสปอร์ต ทั้งหมดโดยมีโครงสร้างของการทางานแบ่งแยก
ไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจนอกจากนี้ยังมีการวางแผนการสื่อสารที่เป็นระบบ และมี
ลักษณะการบริหารงานที่เป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ถูกจากัดด้วยระยะเวลา จึง ไม่สามารถเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก
สโมสรได้ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะทาการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็ บข้อมูล กับกลุ่มเป้าหมายของสโมสร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับอันจะส่งผลให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
และควรศึกษาการสื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลคู่แข่งและสโมสรที่ทาการแข่ง ขันอยู่ในระดับเดียวกันกับ
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สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี กล่าวคือ สโมสรที่อยู่ในระดับไทยพรีเมียร์ลีก เพื่อจะได้ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อ สาร
การตลาดของสโมสรอื่นๆ และอาจจะได้ข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปนอกจานี้ควรศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าการศึกษาครั้งนี้ แต่เนื่องจากผู้ศึกษาได้ศึกษาหลั ง จากที่กระแสความนิย มของ
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเริ่มได้รับความสนใจเพียงปีแรกเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปหากศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จะทาให้ได้รับข้อมูลมากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาอีกทางหนึ่ง
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การสังเคราะห์งานวิจัยการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
A Synthesis of Research The Use of Mascots in Marketing Communications Promoting
Thailand’s Tourism
สุชาดา วัฒนารักษ์1
1นักศึกษาปริญญาเอก

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาด
เพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นแบบแผนการวิจัยเป็นการสัง เคราะห์เชิง คุณภาพ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประชากรการวิ จัย คือผลงานวิจั ยที่ เกี่ ยวกับ มาสคอตเพื่ อ ส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว ที่เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.2556-2561 สืบค้นจากฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ของประเทศไทย (Thai Journals Online) จานวน 7 เรื่อง และจากฐานข้อมูล Asia Pacific Journal of Tourism
Research จานวน 5 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง
ผลการสังเคราะห์งานวิจัย สามารถสรุป เป็น 3 ด้านดังนี้ 1)ด้านประเด็นในการศึกษาองค์ประกอบการ
สื่อสาร พบว่าส่วนใหญ่มุ่งศึกษาในด้าน Sender หรือผู้ส่งสารเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 47.36 รองมาได้แก่
ด้าน Receiver หรือผู้รับสาร คิดเป็นร้อยละ26.31 ลาดับ 3 คือด้าน Channel หรือด้านช่องทางการสื่อสาร คิด
เป็นร้อยละ 15.78 ลาดับที่4 คือด้าน Message หรือสาร คิดเป็นร้อยละ 10.52 2)ด้านแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ใน
การวิจัย พบว่ามี 5 กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ที่พบมากที่สุดได้แก่กลุ่มทฤษฎีด้านการออกแบบ คิด
เป็นร้อยละ 38.88 อันดับที่ 2ได้แก่ กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารและการสื่อสารออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ
22.22 รองมาคือแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ16.66 แนวคิดและทฤษฎีด้านแบรนด์ คิดเป็น
ร้อยละ16.66 แนวคิดและทฤษฎีด้านจิตวิทยา คิดเป็นร้อยละ5.55 3)ด้านระเบียบวิธีวิจัย พบว่ามีระเบียบวิธีการ
วิจัยที่แตกต่างกัน โดยนักวิจัยส่วนใหญ่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมากที่สุด จานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
50.00 รองลงมาคือใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานจานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ33.00 และใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิง ปริมาณ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.66 โดยใช้เครื่องมือการวิจัย 1)การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร (Document Research) 2) สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ (In-depth Interview)
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คาสาคัญ: มาสคอต แบรนด์ การท่องเที่ยว เมือง จังหวัด

Abstract
The objective was aimed at synthesizing research articles in relation to the use of mascots
in marketing communication that promoted tourism in Thailand. It adopted a qualitative research
approach and the data were analyzed by content analysis. Population of the research synthesis
was research articles in the area of mascots and tourism promotion, published during 2 0 1 3 –
2018. In total, there were 1 2 research articles found on the two databases; 7 were from Thai
Journals Online and the remaining 5 research article were identified on Asia Pacific Journal of
Tourism Research.
The results from research synthesis were as the following. In terms of the elements of
communication, most of the research articles that had been found focused on the sender
element at 4 7 . 3 6 percent, followed by the receiver element at 2 6 . 3 1 percent, the channel
element at 15.78 percent, and the message element at 10.52 percent, respectively. For concepts
and theories used in those research articles, design theory was found to be the most adopted at
3 8 . 8 8 percent, which was followed by communications and online communication, marketing,
brand, and psychology at 16.66 percent, 16.66 percent, and 5.55 percent, respectively. As far as
research methodology was concerned, 6 research articles employed qualitative research
approach which accounted for 5 0 . 0 0 percent of the total research articles. In contrast, mixedresearch methodology was found in 4 research articles representing 33.00 percent. There were 2
research articles that were found to utilize quantitative research approach at 16.66 percent. The
tools used for data collection in 1 2 research articles were document research and in- depth
interview.
Key Words: Mascot, Brand, Tourism, City, Province
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บทนา
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทและความสาคัญต่อการการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้
ที่สาคัญและช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคได้ด้วย (สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,2560) การท่องเที่ยวจึง
ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางการตลาดในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวที่รุน แรง
รวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงกาหนดเป้าหมายใน
ปี 2562 คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการผลักดันให้สินค้าท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นได้รับความ
นิยมสู่ตลาดโลก (local go global) พร้อมทั้งยังต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งใหม่และเก่า ตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัว และสร้างศักยภาพการหารายได้
จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ10 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2561)
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์เมืองท่องเที่ยวให้เหมือน
การสร้างแบรนด์สินค้า ที่จะสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวซึ่งเปรียบเสมือนผู้บริโภคสามารถรับรู้ จดจา และมี
ความผูกพันกับแบรนด์เมืองท่อ งเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น(กฤตินี พงษ์ธนเลิศ,2558)โดยอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาด การ
สร้างแบรนด์และการสื่อสารให้กับเมืองการท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทักษิณา สุขพัทธี (2559) กล่าวว่าการใช้มาสคอตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการสร้าง
แบรนด์เมือง ให้เป็นที่รู้จักและสร้างการจดจาอัตลักษณ์ของเมืองนั้นๆได้เป็นอย่างดี โดยในอดีตเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา
ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกๆที่ได้มีการนามาสคอตมาใช้เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
โดยนามาสคอตออกงานต่างๆ เช่น การออกงานกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้คนต่างก็เริ่มสนใจและเริ่ม
จดจาได้ โดยมาสคอตตัวแรกที่นามาใช้ คือมาสคอตที่มีชื่อว่า ฮิโกะเนียง ถูกนามาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด
จิกะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นมาการใช้มาสคอตเพื่อการโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มแพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น โดยในปี 2016 มีจานวนถึง 1,421 ตัว (NextEmpire,2017)โดยมาสคอตที่โด่ง ดังมีคนรู้จักทั้ง ในประเทศ
ญี่ปุ่นและทั่วโลก คือ มาสคอตที่มีชื่อว่า หมีคุมะมง เป็นมาสคอตประจาจังหวัดคุมะโมะโตะ โดยเริ่มจากการใช้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยหมีคุมะมง ได้ถูกออกแบบให้มีคาร์แรตเตอร์ มีความรู้สึกนึกคิด สามารถ
เคลื่อนไหวได้อิสระ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน และได้รับตาแหน่ง ผู้อานวยการด้านความสุขแห่งจังหวัด
คุมาโมโตะ ซึ่งถือว่าเป็นการนามาสคอตมาใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก
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เพราะภายใน 2 ปี คุมะมงสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตนเองจากการขายของที่ระลึกต่างได้มากถึง 3 แสน
ล้านบาท (กฤตินี พงษ์ธนเลิศ,2558)
สาหรับประเทศไทยมีการนามาสคอตเข้ามาใช้เพื่อการโปรโมทการท่องเที่ยว จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านการออกแบบตัวมาสคอตเพื่อนามาใช้ในงานอีเว้นท์เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของภาคท้องถิ่นและภายในจังหวัดเท่านั้น โดยความเข้าใจต่อการนามาสคอตมาสื่อสาร
เพื่อสร้างการโปรโมทการท่องเที่ยวยังมีน้อย อาจเนื่องมาจากการที่ยังมีความเข้าใจว่ามาสคอตเป็นเพียงตัวการ์ตูน
ที่ทาหน้าที่แค่สร้างสีสันในงาน เช่นแจกโบร์ชัวร์ ถ่ายรูป เต้นประกอบเพลงเท่านั้น (ประไพพรรณ เปรื่องพงษ์
,2557)
ดังนั้นเพื่อทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาด จึงจาเป็นที่จะนางาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องมาทาการสังเคราะห์สังเคราะห์ เนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้เห็นสถานภาพการวิจัยและองค์
ความรู้เกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ว่ายังขาดประเด็น
ใดบ้าง และช่วยให้กาหนดช่องว่างทางการวิจัยที่ยังขาดอยู่ เพื่อเป็นแนวทางกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ย วใน
ประเทศไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลการวิจัยจะทาให้ ทราบสถานการณ์ องค์ ความรู้ ในเรื่องที่เ กี่ยวกั บการใช้ มาสคอตในการสื่ อ สาร
การตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. ทาให้สามารถกาหนดปัญหาวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
คาถามการวิจัย
สถานภาพการวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเป็นอย่างไร
ขอบเขตการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1.ขอบเขตด้านระยะเวลา งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อ สาร
การตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ปี พ.ศ.2556-2561 จากฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online) จานวน 7 เรื่อง และจาก
ฐานข้อมูล Asia Pacific Journal of Tourism Research จานวน 5 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง เท่านั้น
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษาที่
เกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การสั ง เคราะห์ งานวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็ นการะการสั ง เคราะห์ง านวิจั ย เชิ ง ปริม าณ (quantitative research
synthesis) การวิเคราะห์จานวน ตัวเลข หรือค่าสถิติในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัย แล้วนามา
จัดกลุ่มและหมวดหมู่ทาให้ได้ข้อสรุปใหม่ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ทาการศึกษาระหว่าง ปี พ.ศ.
2556-2561 รวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง คัดเลือกตามคาค้น คือ มาสคอต,แบรนด์,การท่องเที่ยว,เมือง,จัง หวัด จาก
ฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online) จานวน 7 เรื่อง
และจากฐานข้อมูล Asia Pacific Journal of Tourism Research จานวน 5 เรื่อง
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบบันทึกการสัง เคราะห์ง านวิจัย จานวน 1 ชุด (Coding Sheet) มี
โครงสร้างที่ผู้วิจัยออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีหลักในการเก็บข้อมูล 3 รายการ คือ 1)
รายละเอียดโดยย่อของงานวิจัย ประกอบไปด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปีที่เผยแพร่วิจัย 2) วัตถุประสงค์การวิจัย 3)
แบบแผนการวิจัย เครื่องมือการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ 4) ผลการศึกษา (มหาวิทยาลั ยอีสเทิร์น
เอเชีย สานักวิจัย, 2555) สาหรับคุณภาพของเครื่องมือได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ในด้าน
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.67 โดยการนาข้อมูลที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกันมา
จัดกลุ่มในตาราง แล้วจึงสรุปเป็นข้อค้นพบผลการศึกษา
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอผลการวิจัย
3.1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการอ่านบทความวิจัยจานวน 12 ที่สืบค้นได้เพื่อ ค้น หา
คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แล้วบันทึกข้อค้นพบในแบบบันทึกข้อมูลตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้
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3.2 นาข้อมูลจาแบบบันทึกที่รวบรวมข้อมูลได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน
ร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3.3 นาเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการพรรณาเป็นความ
เรียงประกอบตาราง
4.กรอบแนวคิดใการศึกษา
แนวคิด
เกี่ยวกับการใช้ Mascot
ในการสื่อสารการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1.การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสาร S-MC-R
2.แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
3.ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้

องค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ Mascot ใน
การสื่อสารการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

ผลการศึกษา
ผลการสังเคราะห์งานวิจัย สามารถรายงานผลการศึกษาได้เป็น 3 หัวข้อที่ได้ศึกษา ประกอบไปด้วย 1)
การศึกษาด้านกระบวนการสื่อสาร S-M-C-R 2) แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 3) ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ โดย
การศึกษาครั้งนี้พบว่า
1)การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสาร S-M-C-R
2.1 ด้าน Sender หรือผู้ส่งสาร เป็นด้านที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ1 จากงานวิจัย 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
47.36 โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาผู้ส่งสารในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1) การออกแบบมาสคอต เพื่อนาไปใช้ในการส่ง เสริ ม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ได้แก่เรื่องการพัฒนาสัญลักษณ์นาโชคประจาอาเภอ จังหวัดพิษณุโลก และการออกแบบ
มาสคอตสาหรับงานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด เชียงใหม่ 2) การศึกษาปัจจัยความสาเร็จของการสร้างมาส
คอต ได้แก่ เรื่องการศึกษาการสื่อสารแบรนด์ของคุมะมงผ่านสื่อออนไลน์ และ เรื่องการศึกษาปัจจัยความสาเร็จ
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ของการสร้าง Yurukyara กรณีศึกษา “คุมะมง” และ “ฟุนัชชี่” 3) แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบ
รนด์ 4) การศึกษาความหนาแน่นของการใช้มาสคอตในพื้นที่ท่องเที่ยว
2.2 ด้าน Message หรือ สาร ในด้านนี้พบงานวิจัย 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.52 ผู้วิจัยศึกษาในประเด็น
นี้ไม่มากและไม่ใช่ประเด็นหลักในการทาการศึกษา พบในงานวิจัยในเรื่อง อิทธิพลของสัญศาสตร์ต่อภาพความ
จดจ าในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นทุ น ทางปั ญ ญาและวั ฒ นธรรม ที่ ไ ด้ ท าศึ ก ษาว่ า สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆนั้ นมี
ความสาคัญกับการท่องเที่ยวผ่านการตีความที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยพัฒนาเมือง ประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบด้านภาษา ป้ายสื่อความหมาย
ของที่ระลึก และมาสคอตเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนงานวิจัยต่างประเทศเป็นเรื่อง An Analysis of Tweets by
Local Mascot Character for Regional Promotions, Called Yuru-Charas, and Their Followers in Japan
ที่ทาการศึกษาเนื้อหาของสารที่มาสคอตใช้สื่อสารกับผู้รับสาร
2.3 ด้าน Channel หรือ ช่องทางการสื่อสาร ผู้วิจัยศึกษาในด้านนี้จานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.78
พบในงานวิจัยในเรื่อง การสื่อสารแบรนด์ คุมะมงผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้วิจัยทาการศึกษาการสื่อสารแบรนด์ของ
Mascot ผ่านทางช่องทาง ออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์ และเฟชบุ๊ก นอกนั้นจะเป็น
งานวิจัยที่ศึกษาร่วมกับประเด็นอื่นๆ เช่นการศึกษาการใช้งาน Twitter ของมาสคอตและการศึกษาปัจจัย ความ
สาเร็จของการสร้างมาสคอต
2.4 ด้าน Receiver หรือผู้รับสาร เป็นประเด็นที่พบมากเป็นอันดับ 2 จากงานวิจัย 5 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 26.31 โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาผู้รับสารในเรื่องต่างๆได้แก่ เรื่อง Elucidation of factors Predictimg the
Impression of“Yuru-sa”Japanese Yuru-Kyara Mascot Characters เป็นงานวิจัยที่ต้องการหาปัจจัยที่มาส
คอตจะสามารถสร้างความประทับใจให้คนญี่ปุ่น หรือ เรื่อง Gotochikyara & Yurukyara The Fusion of pop
Culture in Place Branding in Japan ซึ่งต้องการหาปัจจัยในการสร้างความประทับใจในกลุ่มเยาวชนญี่ปุ่น โดย
ผู้วิจัยนาข้อมูลมาจัดกลุ่มเป็นตาราง โดยสามารถแสดงไว้ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปการศึกษาองค์ประกอบด้านการสื่อสาร S-M-C-R ของงานวิจัยการใช้มาสคอตในการสื่อสาร
การตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย (n=12)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

726

องค์ประกอบด้านการสื่อสาร
S-M-C-R
 ด้านผู้ส่งสาร (Sender)
 ด้านสาร (Message)
 ด้านช่องทาง (Channel)
 ด้านผู้รับสาร (Receive)
รวม
* งานวิจัยบางเรื่องศึกษาองค์ประกอบมากกว่า 1 ด้าน

จานวน *

ร้อยละ

9
2

47.36
10.52

3
5
19

15.78
26.31
100

2) แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
ผลการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา จากบทความงานวิจัยทั้ง 12 เรื่อง สามารถจัดกลุ่ม
ทฤษฎีจากการสังเคราะห์งานวิจัยได้ 5 กลุ่มหลัก พบว่าแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาที่พบมากที่สุดได้แก่กลุ่ม
ทฤษฎีด้านการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 38.88 อันดับที่ 2ได้แก่ กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อ สารและการ
สื่อสารออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 22.22 รองมาคือแนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ16.66 แนวคิด
และทฤษฎีด้านแบรนด์ คิดเป็นร้อยละ16.66 แนวคิดและทฤษฎีด้านจิตวิทยา คิดเป็นร้อยละ 5.55 ตามลาดับ โดย
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เป็นกลุ่มทฤษฎีเดียวกันมาจัดกลุ่มเป็นตาราง โดยสามารถแสดงไว้ตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 จัดกลุ่มทฤษฎีจากการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาด เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย (n=12)
กลุ่ม
แนวคิดและทฤษฎีที่พบในงานวิจัย
แนวคิดและทฤษฎี
1.ทฤษฎีการออกแบบและการออกแบบประยุกต์
 แนวคิดและ
กลุ่มทฤษฎีด้าน 2.ทฤษฎีการศึกษาสัญลักษณ์ (Semiotic)
การออกแบบ 3.แนวคิด Animism
4..แนวคิดการออกแบบมาสคอต
5..แนวคิดการออกแบบการ์ตูน
6.แนวคิดรูปแบบสีและอารมณ์
7.แนวคิดการเข้าใจภาพ (Cognitive)
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คิดเป็น %

7

38.88
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กลุ่ม
แนวคิดและทฤษฎี
 แนวคิดและ
ทฤษฎีด้านการ
สื่อสารและการ
สื่อสารออนไลน์
 แนวคิดและ
ทฤษฎีด้าน
การตลาด

 แนวคิดและ
ทฤษฎีด้านแบ
รนด์
 แนวคิดและ
ทฤษฎีด้าน
จิตวิทยา

แนวคิดและทฤษฎีที่พบในงานวิจัย

จานวน

คิดเป็น %

1.ทฤษฎีการสื่อสารโดยใช้บุคคล (Influencer
Marketing)
2.ทฤษฎีการรับรู้ข่าวสาร (Media Exposure)
3.แนวคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
4.แนวคิด Social Networking Service (SNS)
1.แนวคิดการตลาด 4 Es
(Experience,Everyplace,Exchange,Evengelism)
2.แนวคิดการตลาดในยุคดิจิตอล (Digital
Marketing)
3.แนวคิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1.ทฤษฎีคุณค่าสามประการในการสร้างแบรนด์
2.ทฤษฎีการสื่อสารแบรนด์
3.แนวคิด Place Branding
1.ทฤษฎี K-J method (Kawakita Jiro)

4

22.22

3

16.66

3

16.66

1

5.55

รวม

18

100

3)ด้านระเบียบวิธีวิจัย
จากบทความงานวิจัย ทั้ง 12 เรื่อง พบว่ามีระเบียบวิธีการวิจัยที่ แตกต่างกัน โดยนักวิจัยส่วนให ญ่ ใ ช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมากที่สุด จานวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ50 รองลงมาคือใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานจานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ33 และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง ปริมาณ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.66
โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่เป็นกลุ่มเดียวกันมาจัดกลุ่มเป็นตาราง โดยสามารถแสดงไว้ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 การศึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจากงานวิจัย (n=12)
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ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative methods)

จานวน
2

คิดเป็น %
16.66

 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative methods)
 การวิจัยผสมผสาน
(mixed methods)
รวม

6

50.00

4

33.00

12

100

อภิปรายผล
การสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาด เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2561 เพื่อตอบคาถามการวิจัยว่าสภาพการวิจัยเกี่ยวกับ
การใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยอภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้
1)การศึกษาด้านองค์ประกอบสื่อสาร S-M-C-R
ข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากงานวิจั ย ด้ า นองค์ ป ระกอบด้า นการสื่ อ สาร S-M-C-R ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ทิ ศ ทางของการ
ศึกษาวิจัย เรื่องการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ.2556-2561) พบว่า งานวิจัยในด้าน Sender หรือผู้ส่งสาร เป็นด้านที่พบมากที่ สุดเป็นอันดับ 1 โดยมี
งานวิจัย 6 เรื่องที่ทาการศึกษาด้านนี้ คิดเป็นร้อยละ 47.36 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักวิจัยให้ความสาคัญกับการใช้
มาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นจากอดีต โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างตัวผู้ส่ง สารที่
เป็นมาสคอต เนื่องจากในปัจจุ บันจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยมีการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยงานวิจัยที่นามาศึกษาส่วนใหญ่นักวิจัยได้นาแนวคิดจากการสร้างหมีคุมะมง มา
เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบมาสคอตเพื่อ ส่ง เสริม การท่องเที่ยวให้กับอั ตลัก ษณ์ ของเมืองและจัง ห วั ด ใน
ประเทศไทย โดยให้มีการออกแบบ หน้าตา รูปร่าง และบุคลิกภาพให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้พบเห็น ได้แก่ 1) มีความ
น่ารัก 2 )มีความเป็นมิตร 3) แสดงอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (ประไพรรณ เปรื่อง
พงษ์,2557;สุภัทรา ลูกรักษ์,2559;นฤพนธ์ คมสัน,2560)ซึ่งสอดคล้องกับกฤตินี พงษ์ธนเลิศ (2558) ที่กล่าวว่าหมีคุ
มะมง ได้ถูกออกแบบให้มีคาร์แรตเตอร์ มีความรู้สึกนึกคิด สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระ เพื่อให้มาสคอตสื่อสารได้
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อย่างชัดเจน และได้รับตาแหน่ง ผู้อานวยการด้านความสุขแห่งจังหวัดคุมาโมโตะ ซึ่งถือว่าเป็นการนามาสคอตมาใช้
ในการโปรโมทการท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร็จ และโด่ง ดัง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก รองมาคือการศึกษาในด้าน
Receiver หรือผู้รับสาร เป็นประเด็นที่พบมากเป็นอันดับ 2 จากงานวิจัย 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.31 ส่วนด้าน
ของ Channel หรือ ช่องทางการสื่อสาร ผู้วิจัยศึกษาในด้านนี้จานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.78 และน้อยที่สุด
คือ ด้าน Message หรือ สาร ในด้านนี้พบงานวิจัย 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.52 ซึ่งสาเหตุที่นักวิจัยไม่ได้มุ่งเน้น
ศึกษาด้าน Channel หรือ ช่องทางการสื่อสาร ด้าน Message หรือ สาร มากนัก อาจเป็นเพราะว่านักวิจั ยส่วน
ใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาการออกแบบจึงมุ่งให้ความสาคัญในการศึกษาด้านองค์ประกอบของผู้ส่งสาร
2)การศึกษาด้านแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
จากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา จากบทความงานวิจัยทั้ง 12 เรื่อง ข้อค้นพบที่ได้
จากการวิจัยในด้านแนวคิดทฤษฎีที่ใช้นั้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีกลุ่มการออกแบบมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ
23 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์ด้านองค์ประกอบการสื่อสาร S M C R ที่ผู้วิจัยมุ่งเน้นการสร้างการออกแบบ
ผู้ส่ง สาร ซึ่ง พบว่าเมื่อเทียบกับเรื่องหรือหัวข้อที่ทาวิจัยส่วนใหญ่แล้วทาได้อย่ างเหมาะสมในใช้ทฤษฎีกลุ่มการ
ออกแบบมาใช้เพื่อให้ได้ผลการวิจัยตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ โดยแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ประกอบไปด้วย 1)
ทฤษฎีการออกแบบและการออกแบบประยุกต์ 2) ทฤษฎีการศึกษาสัญลักษณ์ (Semiotic) 3) แนวคิด Animism
4) แนวคิดการออกแบบมาสคอต 5) แนวคิดการออกแบบการ์ตูน 6) แนวคิดรูปแบบสีและอารมณ์ และ7) แนวคิด
การเข้าใจภาพ (Cognitive) ซึ่งจากการดาเนินการวิจัยในกระบวนการออกแบบ ทาให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องของ
การสร้างมาสคอตด้วยทฤษฎีด้านการออกแบบ มาประยุกต์ใช้สร้าง มาสคอตที่สามารถใช้กับเมืองหรือจังหวัดอื่นๆ
ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประไพรรณ เปรื่องพงษ์,2557;สุภัทรา ลูกรักษ์,2559;นฤพนธ์ คมสัน,2560) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีกลุ่มออกแบบว่าบทบาทสาคัญต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อโดยเฉพาะ
สื่อที่ต้องการสัมพันธ์ รับรู้ด้วยตา (Visual Communication Design) ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผ่นป้าย
โฆษณา บรรจุภัณฑ์ แผ่นพับ ใบปลิว โทรทัศน์ ภาพยนต์ นั้น นักออกแบบจะต้องใช้วิธีการทางศิลปะและหลักการ
ทางการออกแบบร่ว มกัน สร้ างสรรค์ รูป แบบสื่อ เพื่อให้เกิด ศักยภาพสูง สุ ด ในการที่ จะเป็น ตั วกลางในการสื่ อ
ความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร (ทักษิณา สุขพัทธี,2559)
แต่จาการการศึกษาพบว่าแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
เป็นทฤษฎีที่ไม่ได้นามาใช้ในการวิจัย ในการสร้างความสาเร็จของการใช้มาสคอตในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เมืองหรือจังหวัดให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั้น ต้องทาการศึกษาโดยใช้
แนวคิ ด และทฤษฎี ด้ า นการสื่ อ สารการตลาด (Marketing Communication) ร่ ว มด้ ว ย เนื่ อ งจากการสื่ อ สาร
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

730

การตลาดคือปัจจัยที่สาคัญที่จะสร้างการรับรู้ การจดจา และเป็นการสื่อสารไปถึงผู้บริโภค โดยผ่านเครื่ องมือทาง
การสื่อสารการตลาดหลายช่องทางทั้ง Online และ Offline (ทักษิณา สุขพัทธี,2559; Ali Soltani &Johannes
Piters, et al. (2017) สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated Marketing
Communication) ของ Kotler & Keller (2008) ที่กล่าวว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือกระบวนการ
การวางแผนการสื่อสารการตลาด ด้วยการนาเครื่องมือการสื่อสารหลายรูปแบบมาประสมประสานเพื่อให้สามารถ
ส่งข่าวสารได้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสัมพันธ์ จากผู้ส่งสารที่ทาการส่งข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ เสียง
สัญลักษณ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดผลตามที่มุ่งหวังไว้ในที่สุด
3)การศึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยทั้ง 12 เรื่องพบว่า รูปแบบการวิจัยที่ผู้วิจัยดาเนินการประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ
ได้แก่ 1) วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method ) 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และ 3) การ
วิจัยผสมผสาน (Mixed Method)
โดยการออกแบบการวิ จั ย (Research Design) ที่ พ บนั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Method) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ เป็นการใช้รูปแบบวิธีการวิจัยหลัก
ได้แก่ 1)การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Research) 2) สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
(In-depth Interview) โดยเหตุที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากผู้วิจัยมุ่งทาความเข้าใจเฉพาะเจาะจง
ในมุมมองของผู้ส่งสารเพื่อนาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการตีค วามหมายแบบอุปนัย (Induction) เพื่อให้ได้ข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงของงานมากที่สุด(Insight)ในแต่ละเมืองหรือจังหวัด แต่ทั้งนี้ผลจากการวิจัยคุณภาพก็
ยังมีข้อจากัดของในเรื่องของการตีความจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ทาให้ผลการวิจัยอาจมีความน่าเชื่อถือน้อ ย
เพราะผลขึ้นอยู่กับผู้วิจัยและผู้ตรวจสอบการวิจัยเป็นหลัก (ชาย โพธิสิตา,2550; อโณทัย งามวิชัยกิจ,2558)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั้งหมด 2 ประเด็น ได้แก่
1) ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้ คือควรปรับวิธีการวิจัย ในการออกแบบการวิจัยเชิงพรรณา ควรมี
การศึกษาตัวแปรที่มากขึ้น เช่น วัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งจะสามารถทาให้ทราบถึงเหตุผลในการทาวิจัยได้ชัดเจน
มากขึ้น
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2) จากการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารการตลาดโดยใช้ Mascot
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยตรง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรกระตุ้นและสนับสนุนนักวิจัยให้
มีการทาวิจัยในด้านนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้นักการสื่อสารการตลาดและผู้เกี่ยวข้องได้สามารถนาความรู้ มาประยุกต์ใน
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านใน ตาบลสันติสุข อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
People’s Opinion to Transformational Leadership of Village Headman in
Santisuk Sub-District, Phan District, Chiang Rai Province
เบญจวรรณ ติ้นสั้น1 และ อรนันท์ กลันทปุระ2
1นิสิตปริญญาโทหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต

(รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จานวน 371 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test
และ One Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติ
สุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาและรายได้ที่
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้ใหญ่บ้าน
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Abstract
The Objectives of this research were to 1) study level of People’s Opinion to
transformational leadership of village headman in Santisuk Sub- District, Phan District, Chiang Rai
Province and 2) to compare between demographic factors and people’s opinion to
transformational leadership of village headman in Santisuk Sub- District, Phan District, Chiang Rai
Province. The sample group were 371 people who live in Santisuk Sub- District, Phan District,
Chiang Rai Province. Questionnaire was an instrument to collect data and analyzed by using
statistic program. The statistics used to analyze were Percentage, Mean, Statistical Deviation; and
for testing hypotheses t-test and One Way ANOVA
The research found that: 1) people’s opinion about transformational leadership of village
headman in Santisuk Sub-District, Phan District, Chiang Rai Province were at moderate level. The
different demographic factors such as sex, age and career were not different opinion about
transformational Leadership of Village Headman in Santisuk Sub- District, Phan District, Chiang Rai
and The different demographic factors such as education level and income, were different
opinion about transformational leadership of village headman in Santisuk Sub- District, Phan
District, Chiang Rai Province with significance level at 0.05
Key word: transformational leadership, village headman

บทนา
ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เมื่อสังคมมีการพัฒนาจึงมีความจาเป็นที่คน
ในสังคมนั้นจะต้องพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วย จึงส่งผลให้ผู้นาในสังคมนั้นมีบทบาทในการพัฒนายิ่งขึ้น ภาวะผู้นา
จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่เป็นผู้นาในสังคม หากสังคมใดผู้นามีภาวะผู้นาสูง คนในสังคมนั้นก็ย่อมที่จะดึง
ศักยภาพของตนออกมาได้มากและพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่ภาวะผู้นาที่เหมาะสมที่ผู้นาควรจะมีในตอนนี้
คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยผู้นาจะเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างให้ผู้ตาม สามารถทาให้ผู้ตามเกิดความต้องการที่
จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมือนกับผู้นา มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิดและจิตใจ มีความพยายามที่สูงขึ้น
กว่าเดิม และเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ผู้ตามพร้อมรับมือและสามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะ
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เป็นผลดีต่อคนในสังคมและส่งผลให้สังคมนั้นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และกลายเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก่อนที่จะ
เป็นสังคมใหญ่ที่มีคุณภาพได้ก็จะต้องเริ่มพัฒนาจากสังคมเล็ก ๆ ก่อนนั่นคือสังคมภายในหมู่บ้าน
การปกครองท้องที่เป็นการปกครองในตาบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดแต่ก็เป็นการ
ปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การปกครองในหมู่บ้านนั้นก็จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นาของแต่ละ
หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน เป็นผู้รั บนโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติใช้
ควบคู่ไ ปกับการพัฒนาในท้องที่ คอยประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภ าคกับ ท้องถิ่น เรื่องร้องทุกข์ของ
ประชาชนที่ต้องการให้ถึงส่วนราชการก็ล้วนต้องพึงความสามรถของผู้ใหญ่บ้าน โครงการต่างๆ ในหมู่บ้านจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต้องอาศัยความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ เป็นคนแรกที่ประชาชน
ในหมู่บ้านนึกถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในหมู่บ้าน เรียกได้ว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นทั้งผู้ปกครองหมู่บ้าน เป็นตัวแทน
ของรัฐบาล และยังเป็นผู้นาในสังคมด้วย ผู้ใหญ่บ้านจึงมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อประชาชนในหมู่บ้าน
ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องที่มากขึ้น ผู้ใหญ่บ้านจึงมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งในการบริหารและพัฒนาในท้องที่เพื่อท้องถิ่นให้เกิดความเจริญ ประชาชนในท้องที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พึ่งตนเองได้ ซึ่งการที่จะทาให้สิ่งเหล่านี้สาเร็จผลได้นั้นเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของผู้ใหญ่บ้าน โดยภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงถือเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการแสดงบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านจะเป็นแบบอย่างให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน สามารถทาให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมือนกับ
ผู้ใหญ่ มีการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิดและจิตใจ มีความยายามที่สูงขึ้นกว่าเดิม และเป็นผู้ที่มีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาตนเอง แล้วก็จะสามารถพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาได้ ทั้งหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านก็จะสามารถ
พึ่งตัวเองได้ พึ่งพารัฐน้อยลง สามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอกเปลี่ยนแปลง ผู้ใหญ่บ้านก็จะสามมารถที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะนาพาประชาชนก้าว
ผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปได้
จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสาคัญมีความสาคัญต่อหมู่บ้านอย่างยิ่ง ทาให้ผู้วิจัยเห็นถึง
ความสาคัญดังกล่าว จึงนามาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการปกครองส่วนท้องที่โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจั ยจึง
ทาการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลสันติสุข
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากในตาบล ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด 5,182 คน
ซึ่ง แต่ละหมู่บ้านก็จะมีการพัฒนาที่ ต่างกันออกไปตามแนวของทางที่ ผู้ ใ หญ่บ้ านดู แ ล ดัง นั้นผู้วิจัยจึง เลื อ กท า
การศึกษาถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใ หญ่บ้าน ในตาบลสันติสุ ข
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะได้นาไปพัฒนาท้องที่ให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลสันติ
สุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ใน
ตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

2. อายุ

2.การสร้างแรงบันดาลใจ

3. ระดับการศึกษา

3.การกระตุ้นทางปัญญา

4. อาชีพ

4.การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

5.รายได้

5.การท้าทายกระบวนการ
6.การเสริมสร้างกาลังใจ
7.การอธิบายถึงวิธีการที่ทาให้วิสัยทัศน์สาเร็จ

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมีการหา
ความเที่ยงตรง (Validity) การนาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนาไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง
แก้ไ ขแบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้นและนามาแก้ไ ขปรับปรุง เพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป โดยนาแบบ
ทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่ น(Reliability) โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบทดสอบ (Try out) กับ
ประชาชนในตาบลเมืองพาน 30 คน โดยใช้สูตรของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
และหาความเชื่อมั่นร่วมด้วยวิธีการของ Cronbach’s Alpha ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นที่ได้ Alpha .95
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในตาบลสันติสุข อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย จานวน 9 หมู่บ้าน จานวน 5182 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในตาบล
สันติสุข จานวน 371 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, 1973)
จากนั้นทาการสุ่ ม ตัวอย่างแบบชั้นภู มิอ ย่างเป็น สัด ส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตาม
สัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรแต่ละหมู่บ้าน
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หมู่ที่
หมูท่ ี่ 1 บ้านดอยชัยมงคล
หมู่ที่ 2 บ้านป่าหมุ้น
หมู่ที่ 3 บ้านไร่อ้อย
หมู่ที่ 4 บ้านสันกอเหียง
หมู่ที่ 5 บ้านสันกอตาล
หมู่ที่ 6 บ้านเหมืองง่า
หมู่ที่ 7 บ้านท่าต้นเกี๋ยง
หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย
หมูท่ ี่ 9 บ้านป่าก่อ
รวม

กลุ่มประชากร
708
410
680
687
538
599
728
394
438
5182

กลุ่มตัวอย่าง
51
29
49
49
39
43
52
28
31
371

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ในการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์โดยรายระเอียดดังนี้
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.4 มีอายุระหว่าง 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ37.5 มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 38.5
มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.9
1.ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสั นติสุข อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
S.D
ระดับ
ˉx
ความคิดเห็น
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
3.53
.75
ปานกลาง
2.การสร้างแรงบันดาลใจ
3.47
.68
ปานกลาง
3.การกระตุ้นทางปัญญา
3.33
.61
ปานกลาง
4.การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3.51
.70
ปานกลาง
5.การท้าทายกระบวนการ
3.43
.67
ปานกลาง
6.การเสริมสร้างกาลังใจ
3.50
.64
ปานกลาง
7.การอธิบายถึงวิธีการที่ทาให้วิสัยทัศน์สาเร็จ
3.37
.59
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
3.45
.61
ปานกลาง
ผลการวิจัยความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ในแต่ละด้านมีรายระเอียดดังนี้
1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จากการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
3.53 และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเสียสละทางานเพื่อหมู่บ้าน
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย3.56 รองลงมาคือการกระทาของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่นับถือของลูกบ้าน มีค่าเฉลี่ย 3.54 และ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมีความรู้ มีความสามารถในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.49
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จากการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.47
และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ผู้ใหญ่บ้านแสดงความกระตือรือร้น และความเอาจริง
เอาจัง ในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมา คือ ผู้ใหญ่บ้านแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทางานให้สาเร็จตาม
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เป้าที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ย 3.49 และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ใหญ่บ้านสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกบ้านรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าและสามารถจัดการกับปัญหาที่เผชิญได้ มีค่าเฉลี่ย 3.42
1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชี ยงรายด้านการกระตุ้นทางปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33 และพิจารณารายข้อพบว่ า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านแสนอแนวการแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยทามาก่อนเมื่อวิธีการเดิมใช้ไ ม่ได้ผล มีค่าเฉลี่ย 3.39 รองลงมาคือ
ผู้ใหญ่บ้านกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนช่วยกันคิดโครงการใหม่ ๆ ขึ้นโดยไม่ตาหนิใครเมื่อการทางาน
ล้มเหลว มีค่าเฉลี่ย 3.37 และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ใหญ่บ้านฝึกให้ชาวบ้านมองปัญหาเดิมด้วยมุมมองใหม่
วิธีใหม่ มีค่าเฉลี่ย 3.27
1.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคลในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.53 และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากสุดคือ เมื่อลูกบ้านจัดงานผู้ใหญ่บ้าน
เข้าไปร่วมเสมอ เช่น ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ งานพิธีสาคัญของลูกบ้าน มีค่าเฉลี่ ย 3.60 รองลงมาคือ ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นที่ปรึกษาที่ดี ในทุกเรื่องให้แก่ลูกบ้าน มีค่าเฉลี่ย 3.54 และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ใหญ่มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ลูกบ้านมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.45
1.5 ด้านการท้าทายกระบวนการ ด้านการท้าทายกระบวนการในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.43 และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ผู้ใหญ่มีการจัดประชุม ตอบปัญหาข้อ
สงสัยแก่ลูกบ้านเป็นประจา มีค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมาคือ ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่มองหาโอกาสเพื่อทาให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.45 และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ผู้ใหญ่เป็นคนที่เรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และมีการจัดการกับความเครียดในแง่บวก มีค่าเฉลี่ย 3.37
1.6 ด้านการเสริมสร้างกาลังใจ ด้านการเสริมสร้า งกาลัง ใจ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ย 3.50 และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศขอบคุณ
ลูกบ้านทางเสียงตามสาย เมื่อลูกบ้านทาความดีหรือทางานเพื่อส่วนรวมที่เป็นประโยชน์แก่หมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ย 3.59
รองลงมาคือ เมื่อมีโครงการหรือกิจกรรมที่ผู้ใหญ่บ้านต้องทาร่วมกับลูกบ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะตั้งความหวังกับงานที่ทา
ไว้สูงเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.53 และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ใหญ่บ้านทาให้ลูกบ้านรู้สึก
สนุกไปกับเรื่องที่ทา มีความภูมิใจจากการได้ทางานสิ่งใหม่ๆ หรือจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 3.40
1.7 ด้ า นการอธิบ ายถึ งวิธีก ารที่ ท าให้ วิสั ย ทั ศ น์ส าเร็จ ด้ า นการด้ า นการการอธิบ ายถึง วิ ธีก ารที่ ท าให้
วิสัยทัศน์สาเร็จ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 และพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยมากสุดคือผู้ใหญ่บ้านสื่อสารให้ลูกบ้านทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานเวลามีงานที่ต้องทาร่วมกันได้อย่าง
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ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.39 รองลงมาคือ ผู้ใหญ่บ้านแสดงให้ลูกบ้านเห็นถึงวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ย
3.39 และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อ ยที่สุดคือ ผู้ใหญ่มีวิธีการใหม่ๆ ในการทางาน มาแนะนาลูกบ้านได้ลองทาตาม มี
ค่าเฉลี่ย 3.35
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประเด็น คือ
ลักษณะของตัว บุคคลและข้อจากัดในการบริหารงาน เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านนั้นมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจาก
ลูกบ้านในหมู่บ้าน โดยลูกบ้านมักจะตัดสินใจเลือกจาก 1.เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ ทางานเป็น 2.เป็นผู้ที่มา
จากครอบครัวที่คนในครอบครัวเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว 3.ผู้ที่ได้รับการแนะนา ฝากฝัง มาจากบุคคลที่ชาวบ้านให้
ความเคารพ นับถือ ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกอาจจะประกอบไปด้วยทั้ง 3 ข้อ หรือมี 2 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้
ทั้งนี้เมื่อลูกบ้านได้เลือกผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ามาบริ หารงานซึ่งในการบริหารงานในหมู่บ้านนั้นก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะ
ส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านสาเหตุที่ทาให้การบริหารงานในหมู่บ้านยังไม่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในประเด็น
ลักษณะส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้าน ผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1.อาจมีการใช้ความรู้ความสามารถมาใช้ในทางทุจริตภายใน
หมู่บ้าน 2.ความไม่พร้อมทางด้านการเงิน ส่งผลให้ทุ่มเทเวลาไปกับการทามาหากินมากกว่าการให้ความช่วยเหลือ
ลูกบ้าน 3.ไม่เก่งในด้านการบริหารงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ไม่มีนาร่องโครงการใหม่ โครงการมี
แต่โครงการเดิมๆ 4.ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ก ล้าตัดสินใจหรือต่อรอง 5.มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ฟังคา
โต้แย้งหรือเสนอแนะจากลูกบ้าน บ้างก็รับฟังแต่ไม่ทาตาม ในประเด็นของลักษณะส่วนตัวของลูกบ้านสรุปได้ดังนี้
1.ลูกบ้านบางคนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการที่ผู้ใหญ่เสนอขึ้นมา 2.มีความเกรงใจผู้ใหญ่บ้านจึงไม่กล้าที่จะ
โต้แย้ง ไม่กล้าตัดสินใจ ในประเด็นข้อจากัดในการบริหารคือปัญหาด้านงบประมาณไม่เอื้องบที่ได้มามีไม่เพียงพอ
บางหมู่บ้านมีโครงการที่มีความจาเป็นที่จะต้องเร่งทาหลายโครงการเลยต้องแบ่งๆเงินงบประมาณไปทาหลายส่วน
ทาให้มีโครงการที่ค้างคาไม่เสร็จอยู่เป็นจานวนมาก
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านใน
ตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ใหญ่บ้าน ใน
ตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านเพศ
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

เพศ จานวน

ˉx

S.D

t

P

ชาย 173 3.34 .63 -.32 .745
หญิง 198 3.46 .60
2.1 ปัจจัยความแตกต่ างด้านเพศ พบว่า เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์นิภา อินทพัฒน์
(2559)ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเละ
สมาชิคสภาท้องถิ่นในอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท้องถิ่นที่มีเพศ ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไม่
แตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ ในปั จ จุ บั น ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ต่ า งก็ไ ด้ รับ การยอมรับ เท่ า เที ย มกั น มี
ความสามารถเท่าเทียมกัน และในการประชุมต่างๆ ในหมู่บ้านมีการเปิดโอกาสให้ทุกเพศได้แสดงความคิดเห็น มี
ส่วนร่วมในการทางานภายในหมู่บ้านร่วมกัน โดยไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยกเพศชายหญิง
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลสันติสุข
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านอายุ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการ
แหล่งความ
SS
df MS
F
P
เปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข อาเภอ แปรปรวน
พาน จังหวัดเชียงราย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างกลุ่ม 1.34 4 .337 .878 .477
ภายในกลุ่ม 140.40 366 .384
รวม
141.75 370
2.2 ปัจจัยความแตกต่างด้านอายุ พบว่า อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันในหมู่บ้าน ลูกบ้านทุกคน
ต่างมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน รับรู้ความเป็นไปภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด ประกอบกับใน
สังคมในหมู่บ้านส่วนมากมักจะมีการนั่งจับกลุ่มคุย สังสรรค์ ทากิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจา จึงเปิดโอกาสให้มี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างคนแต่ละช่วงวัยอยู่ตลอดเวลา
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลสันติ
สุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านระดับการศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการ
แหล่งความ
SS
df MS F
P
เปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข
แปรปรวน
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างกลุ่ม 5.56 4 1.39 3.74 .005
ภายในกลุ่ม 136.18 366 .37
*
รวม
141.75 370
2.3 ปัจจัยความแตกต่างด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ นต่อภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจะเป็นกลุ่มที่มีความเห็นด้วยน้อยสุด และเป็นกลุ่มที่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาจะส่งผลต่อแนวความคิด การตัดสินใจและการรับรู้สิ่ง ต่างๆของแต่ละคน
สอดคล้องกับ Webster (1967: 385) ได้ให้คาจากัดความของความคิดเห็นว่า เป็นมุมมอง การตัดสินหรือการ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยความรู้มากกว่าความเชื่อและความรู้สึกในใจ ส่งผลทาให้แต่
ละคนย่อมมีแนวความคิดที่ต่างกัน
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบล
สันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านอาชีพ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

ระหว่างกลุ่ม 2.68
ภายในกลุ่ม 139.07
141.75
รวม

df

MS

F

P

4
366
370

.67
.38

1.76

.13
6

2.4 ปัจจัยความแตกต่างด้านอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเวลาทางานลูกบ้านก็จะทุ่มเทให้กับ
การทางานอย่างเต็มที่ พอเลิกงานเสร็จก็จะแยกย้ายกลับบ้าน กลับมาอยู่สังคมในหมู่บ้าน ได้แลกเปลี่ยนความคิด
ได้คลุกคลีพบปะผู้ใหญ่บ้านพบปะชาวบ้าน คุยเรื่องในหมู่บ้านเหมือนกัน เลยทาให้อาชีพไม่ได้มีผลต่อความคิดเห็น
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบล
สันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปัจจัยด้านรายได้
SS
df
MS
F
P
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการ แหล่งความ
เปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข แปรปรวน
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
12.00
4
3.00 8.46 .000
ระหว่าง
129.7 36
.35
*
5
กลุ่ม
5
6
ภายในกลุ่ม
141.7 37
รวม
5
0
2.5 ปัจจัยความแตกต่างด้านรายได้ พบว่ารายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของใหญ่บ้านแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติ ฐ านที่ตั้ง ไว้ ซึ่ง ในงานวิจัยกลุ่มตัว อย่ างที่ มีร ายได้ ปานกลาง มี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับที่สูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่าและกลุ่มที่ มีรายได้สูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีรายได้
สูงอาจมองว่าการทางาน การบริหาร ประสิทธิภาพของผู้ใหญ่ควรที่จะต้องทาได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ มีมาตรฐานในการ
วัดที่สูง ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อย มักจะต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีความคาดหวังในผลการทางานของผู้ใหญ่บ้าน
ไว้สูงส่วนผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางนั้นจะมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ใหญ่บ้าน มีความเข้าใจผู้ใหญ่บ้าน ระดับ
ความคิดเห็นจึงค่อนข้างที่จะเห็นด้วยมาก
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการ เปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน
ค่านัยสาคัญ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
.74
อายุ
.47
การศึกษา
.00*
อาชีพ
.13
รายได้
.00*
*ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เป็นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ใน
ตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ศึกษาวิจัยใคร่ขอเสนอ
ความคิดเห็นเละข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้ใหญ่บ้านควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อยกระดับความรู้ความ
สามารถในการทางานของตนเอง ที่จะนาไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและทางานร่วมกับองค์กรอื่นๆในระดับที่สูงขึ้น
2.ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ใหญ่บ้านควรสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกบ้าน ทาให้ลูกบ้านรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าและสามารถจัดการกับปัญหาที่เผชิญได้
3.ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้ใหญ่บ้านควรฝึกให้ชาวบ้านมองปัญหาเดิมด้ วยมุมมองใหม่ วิธีใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการพัฒนาทักษะความคิดและการแก้ปัญหา
4.ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้ใหญ่บ้านควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกบ้านมีการพัฒนา
ทักษะความสามารถของตัวลูกบ้านให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อที่ลูกบ้านจะได้ใช้ความสามารถที่มีสร้างรายได้ให้กับ
ตัวเองและสามารถนาทักษะที่มีไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อได้
5.ด้านการท้าทายกระบวนการ ผู้ใหญ่ควรเรียนรู้ความผิดพลาดในการทางานที่เกิดขึ้นจากในอดีตเพื่อที่จะ
นามาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและควรมีการจัดการกับความเครียดในแง่บวก
6.ด้านการเสริมสร้างกาลังใจ ผู้ใหญ่บ้านควรทาให้ลูกบ้านรู้สึกสนุกไปกับเรื่องที่ทาร่วมกัน เพื่อส่งเสริม
กาลังใจที่ดีให้เกิดกับลูกบ้าน ให้ลูกบ้านรู้สึกมีความภูมิใจจากการได้ทางานสิ่งใหม่ๆ หรือจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ของตัวลูกบ้านเอง
7.ด้านการอธิบายถึงวิธีการที่ทาให้วิสัยทัศน์สาเร็ จ ผู้ใหญ่บ้านควรมีวิธีการใหม่ๆ ในการทางานที่สามารถ
เข้าใจง่ายและเห็นผลสาเร็จ มาแนะนาลูกบ้านได้ลองทาตาม เพื่อให้ลูกบ้านรู้สึกดึงดูดใจต่อวิธีการทางาน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้ศึกษาวิจัยขอเสนอแนะแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่น ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบล
สันติสุข อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านของบุคคลากรด้วย
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2.ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน ในตาบลอื่น ๆ ของ
อาเภอพาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างมากยิ่งขึ้น
3.ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของภาวะผู้นาของผู้ใหญ่บ้านในตาบลสันติสุข อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของผู้นาในท้องถิ่น
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การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดนครปฐม
Network Management of Construction Contractors in Nakhon Pathom
นัทธมน อิ่มสมบัติ1 และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2อาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึ ก ษา 1) ลักษณะการดาเนินธุร กิจ รับ เหมาก่อ สร้าง 2) สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 3) การจัดการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ แบบปรากฏการณ์วิทยา พรรณนาประสบการณ์ของบุคคล มุ่งทาความเข้าใจและให้ความสาคัญ
กับผู้ให้ข้อมูลที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นจริงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นาข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
แนวคิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศึกษาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกั บกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นาเสนอผลการ
ศึกษารูปแบบการพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานในด้านรับเหมา
ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ลักษณะการดาเนินธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจขนาดกลาง โดยมีการลงทุ นทา
ธุรกิจด้วยตัวเอง และสืบทอดกิจการมาจากครอบครัว 2) โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ รัฐบาลให้ความสาคัญในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นเรื่อย ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประชาชนมีลักษณะการดาเนินชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไปอยู่กันแบบครอบครัว เล็ก เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่ง กันและ
กัน เทคโนโลยี ก้าวไกลมากขึ้นทาให้การทางานง่าย และรวดเร็วมากกว่าเดิม อุปสรรคด้านการเมือง เกิดจาก
สถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทาให้มีผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน
โอกาสทางการได้เปรียบของคู่แข่งขัน มีอานาจต่อรองจากการซื้อสินค้ามากกว่าคู่แข่งขันรายใหม่ มีจุดแข็งในด้าน
การเงิน มีการตรวจสอบและจัดการการเงินให้เกิดสภาพคล่อง และมีการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน และยัง มี
บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ 3) การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ของธุรกิจและการทาธุรกิจร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ภายใต้ความไว้วางใจกัน และมีการติดต่อ
สื่อสารกันอย่างสม่าเสมอ ช่วยทาให้เกิดประโยชน์แ ละการร่วมมือกัน ในการสร้างความสัมพันธ์แ ละปรับ ปรุ ง
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เครือข่ายการทางานร่วมกัน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทางานเพียงลาพัง เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้เทคนิค
และความชานาญเฉพาะด้าน สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจก่อสร้าง
ให้ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ลักษณะการดาเนินงานของธุรกิจ การจัดการเครือข่าย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

Abstract
This study is intended to study 1) the nature of the construction contracting business; 2)
the construction business environment and 3) the network management of the construction
business group in Nakhon Pathom. The data was collected by using an in- depth interview with
construction business operators in Nakhon Pathom and networks related to the construction
business.The obtained data were analyzed according to the concept of the business environment,
and the networks related to the construction business group was studied. The results were
presented in a descriptive form. The study showed the following results. Firstly, most construction
contractors have work experience in construction for many years, and the construction business
mostly is a medium- sized business with self- financing and the family business. Secondly, there
are several opportunities in the external environment. In terms of the economic factor, the
government has put a focus on the stimulation of economic growth. For the social and cultural
factor, a way of life of Thai people has changed. They live in a small family and are generous and
help each other. The people live and work easier and faster than the past due to the
advancement of technology. Political barriers caused by the political situations that have changed
over time, affect the confidence and investment decisions of the private sector. However, there
are opportunities to take advantage of competitors because the construction contractors have
the bargaining power of buyers more than new competitors. They also have strengths in finance
as they have auditing and financial management systems for liquidity, including an analysis of
financial cost and competent and knowledgeable personnel. Finally, network management of the
construction business operators gives rise to the business relationships and the network of doing
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business together under mutual trust and regular communications. It results in mutual benefits
and cooperation in forming the relationships as well as improvement in the efficiency of the
network, which will be more effective than working alone because various business activities rely
on specific techniques and expertise. Consequently, these research results could be applied as
guidelines to develop a networking strategy of the construction business for its higher potential.
Keyword : Nature of Business Operations, Network Management, Business Environment

บทนา
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคม (ธีรพล นนทะพันธ์, 2557) โดยเฉพาะสาธารณูปโภคช่วยอานวยความสะดวกและสนับสนุนการ
พัฒนาภาคอุสาหกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ ปูซีเมนต์ เหล็ก วัสดุก่อสร้าง ซึ่งในครึ่งแรกของปี การก่อสร้าง 2561
ในภาครัฐประสบกับปัญหาข้อจากัดบางประการ เช่น การหาแหล่งเงินทุน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทาให้
โครงการก่อสร้างชะลอตัวลง แต่ความชัดเจนของโครงการของภาครัฐในครึ่ง ปีแรก ส่งผลให้ครึ่งปีหลังและในปี
มีทิศทางการลงทุนเพิ่มขึ้น ทาให้อุสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย 2562 ขยายตัวขึ้นทั้งโครงการภาครัฐ
และเอกชน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) การก่อสร้างเป็นดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศส่วนหนึ่ง เพราะการ
ก่อสร้างมีผลถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการขยายตัวของตลาดแรงงาน ทาให้ลดอัตราการว่างงาน และเป็นผลดี
ในด้านสวัสดิการสังคม จะเห็นได้ว่า การก่อสร้างแสดงถึงเศรษฐกิจของประเทศ ถ้ามีการก่อสร้างในประเทศน้อย
แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่า และหากมีการก่อสร้างในประเทศมากแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศดี (ดิเรก
อัสสรัตนะ, 2545) ผู้รับเหมาก่อสร้างมีทั้งรูปแบบของผู้รับเหมาที่เป็นของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอง และ
ผู้รับเหมาที่รับงานจากผู้จ้างทั่วไป แบ่งได้เป็น ผู้รับเหมาก่อสร้างรายหลัก ผู้ รับเหมาเฉพาะทาง และผู้รับเหมา
ก่อสร้างรายย่อย ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งการก่อสร้างภาครัฐและ
งานก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งเพิ่มโอกาสสาหรับผู้ประกอบการ SMEs เข้ามารับเหมาก่อสร้าง หรือรับเหมาช่วงจาก
โครงการ ในการด าเนิ นธุร กิ จ ก่ อสร้ า ง ในการด าเนิ นธุร กิจ ก่ อสร้ างนั้นผู้ ป ระกอบการต้ อ งมี การวางแผนการ
ดาเนินงานที่ดีเพื่อรองรับความผันผวนของราคาวัสดุ ก่อสร้าง ความสามารถในการจัดการ วางแผน ควบคุมต้นทุน
และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ ต้องให้ความสาคัญ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นมีจานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งยังมีข้อจากัดอยู่มาก เพราะมี
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

751

ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต การจัดการที่เหมาะสม (นิรัติศัย ทุมวงษา,
2561)
สิ่งที่ภาครัฐควรให้ ความสาคัญและให้การส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กด้วย เพราะหากผู้ประกอบการ
รายเล็กมีความเข้ม แข็ง ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ ด าเนินการก็ไ ด้รั บ ประโยชน์ด้ว ยเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจ ใน
อุตสาหกรรมนี้จาเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่สามารถทางานก่อสร้างได้ทั้งหมด แต่ก็ต้อง
อาศัยผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค งานโครงสร้าง
งานติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้ก็ต้องอาศัยผู้รับเหมาช่วงย่อยอื่น ๆ ที่เป็น SMEs เข้ามารับ
งานต่อไป ในที่สุดคุณภาพของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้นกับความสามารถของผู้รับเหมารายย่อยด้วย การที่
อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยจะแข่งขันได้ในเวทีสากล อุตสาหกรรมก่อสร้างควรจะต้องเข้มแข็ง จากภายในก่อนจึง
จะทาให้ก้าวสู่สากลได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน (เกรียงไกร เตชกานนท์, 2552)
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ที่มีความสาคัญและมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
อย่างยิ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นจังหวัดที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียบพร้อมสามารถพึ่งพาเศรษฐกิจของตนเองภาย
ใจจังหวัดทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ มีเส้นทางคมนาคมมีโครงข่ายถนน
สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่าง ๆในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้
และเป็นชุมทางการขนส่งและคมนาคม การขนถ่ายสินค้า โดยทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้า เป็นประตูสู่ชายแดน
ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมทั้งมีความได้เปรียบทางด้านทาเลที่ตั้ง อีกทั้ง ยัง เป็นพื้นที่เชื่อมโยงจากกรุง เทพ
มหานครถึงชายแดนประเทศเมียนมาร์ที่ใกล้ที่สุด จึงก่อให้เกิดการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมมาต่อเนื่อง ทาให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจายไปสู่สาขาต่าง ๆ และมีความมั่นคง จนกลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิช
ยกรรมขนาดใหญ่ (สานักงานจังหวัดนครปฐม, 2561)
ในปัจจุบันการจัดการเครือข่ายได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์ให้เท่าเทียมกัน ซึ่งมีคุณลักษณะ
และความสัมพันธ์ในลักษณะที่หลายองค์กรที่มีความแตกต่างกันในทรัพยากรและศักยภาพความร่วมมือกันภายใต้
เป้าหมายเดียวกัน โดยที่แต่ละองค์กรไม่ได้สูญ เสียความเป็ นอิสระในการจัดการองค์กรของตนเอง แต่มีความ
สัมพันธ์ในเชิงร่วมมือกัน และตัดสินใจร่วมกัน จนนาไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล จนกลายเป็นกลุ่ม
จัดตั้งเป็นเครือข่าย โดยมีจุดประสงค์เดียวกัน หรือตลอดจนในเชิงธุรกิจ สามารถดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (สนธยา พลศรี , 2550) แนวคิดการจัดการเครือข่ายมีประเด็นที่
จะต้องให้ความสาคัญในการจัดการเครือข่าย ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ (Collaboration Network) การสร้าง
ทีมงาน (Team Working) การสร้างภาวะผู้นา (Leadership) ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละองค์กรใน
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การจัดการเครือข่ายให้มีศักยภาพภายใต้ข้อจากัดของเครือข่ายนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติและพัฒนาการ
จัดการเครือข่ายขององค์กรให้มีประสิทธิผล (นันธิดา จันทร์ศิริ, 2558)
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงนามาสู่การทาวิจัยเรื่องการจัดการเครือข่ายของธุรกิจงานก่อสร้าง ในเขตจังหวัด
นครปฐม เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ และจัดการกับเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยผู้วิจัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจงานก่อสร้างรายอื่น ๆได้เป็นอย่างดี ทั้ง
ลักษณะการดาเนินงานในธุรกิจของการบริหารการก่อสร้างในแต่ละประเภท และสภาพแวดล้อมของการดาเนิน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนแนวทางของผู้ประกอบการในการจัดการหรือติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจ
การก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจสาหรั บผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ที่
กาลังจะดาเนินในธุรกิจงานก่อสร้างนี้ หรือ ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เอื้ออานวยต่อการประกอบการ และการเติบโตของธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาการจัดการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจงานก่อสร้างมีส่วนสาคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ งานก่อสร้างมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการ
หมุนเวียนเงินทุนภายในประเทศและมีการจ้างงานจานวนมากมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
(รณรงค์ กระจ่างยศ, 2558) การก่อสร้าง คือ การนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่หรือจัดหามา ซึ่งประกอบด้วยเงินทุน
กาลัง คน เครื่องมือ เครื่องทุนแรง และวั สดุอุปกรณ์รวมกันอย่างเหมาะสม งานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา วิศวกร สถาปนิก หรือผู้บริหารโครงการจะต้องจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และต้องมีการจัดระเบียบงานให้ดาเนินการด้วยความราบรื่น โดยหน้าที่ทางการจัดการที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดกาลังคน การสั่งการ (ประกอบ บารุงผล, 2542)
จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิ ดการก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างที่อยู่อาศัย งานก่อสร้าง
เพื่อธุรกิจการค้า งานก่อสร้างทางด้านอุตสาหกรรม งานก่อสร้างขนาดใหญ่หรือสาธารณูปโภค ลักษณะการดาเนิน
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ธุรกิจก่อสร้าง งานก่อสร้างจะสาเร็จได้เมื่อมีบุคคล 2 กลุ่ม คือ สถาปนิกที่ทางานด้านการออกแบบ และ ผู้รับ
เหมาก่อสร้าง สามารถแบ่งลักษณะการดาเนินธุรกิจก่อสร้างออกเป็น งานฐานราก ,งานเสาเข็ม,งานโครงสร้าง,งาน
ระบบ,งานตกแต่งและสถาปัตยกรรม แหล่งที่มา ของงานก่อสร้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แหล่ง คือ งานจาก
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ รัฐบาล งานก่อสร้างต้องอาศัยการร่วมมือทางานตามหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้งานสาเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2558)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2541) ได้กล่าวว่าการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็จขึ้นอยู่กับการจัดการจุดแข็ง จุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Strength
and Weaknesses )เป็นกิจกรรมที่องค์กรสามารถควบคุมได้ มีลักษณะที่ดี หรือไม่ดี ประกอบด้วย การตลาด การ
ผลิต การปฏิบัติการ การเงิน การบัญชี ทาเลที่ตั้ง ชื่อเสียงองค์กร ระบบข้อมูล กิจกรรมในระบบข้อมูล ซึ่งทังหมดนี้
อาจจะมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งที่เกิดขึ้น กระบวนการกาหนดและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเป็นกิจกรรมที่
สาคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์องค์กรสามารถใช้จุดแข็งกาหนดเป็นกลยุทธ์และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงจุดอ่อน
มาเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อน กล่าวคือ ถ้าเหนือว่าคู่แข่งคือจุดแข็ง ถ้าด้อยกว่าคู่แข่งถือว่าเป็นจุดอ่อน การจัดการ
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้ อมภายนอก (External Opportunities and Threats) สิ่ง สาคัญ บริก าร
เชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมภายนอก คือ โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ประชากร
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย การแข่งขัน ลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์
ทังบวกและลบให้กับองค์กรในอนาคตได้ โอกาสและอุปสรรคไม่สามารถควบคุมได้และอยู่เบื้องหลังการควบคุมของ
องค์กร
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย
เครือข่ายเป็นกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทากิจกรรม
ร่วมกัน บุคคลหรือสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการดาเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการทาให้
บุคคลและองค์กรสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการประสานงานของบุคคลกลุ่มหนึ่งหรือหลายองค์กรมา
รวมกันซึ่งต่างก็มีทรัพยากรเป้าหมายวิธีการทางานและมีกลุ่มเป้าหมายของตัวบุคคลหรือองค์กรเข้ามาประสานงาน
กัน มีการวางรากฐานเอาไว้เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาก็
สามารถติดต่อไปได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2538) ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง ระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็น
บุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม หรือเครือข่ายต่อเครือข่าย ในการเชื่อมโยงเครือข่าย ไม่เพียงแต่เป็นการตัวกันทั่วไป
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แต่มีเป้าหมายในการทากิจกรรมร่วมกันทั่งที่เป็นครั้งเป็นคราวหรืออาจเป็น กิจกรรมที่ต่อเนื่องกัน เครือข่ายไม่ใช่
เป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลเท่านั้นแต่มีการจัดระบบให้สมาชิกดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย (สนธยา พลศรี, 2550) และกิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มองค์กร หรือบุคคลที่สมัครใจ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การทากิจกรรมร่วมกัน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) เครือข่ายแท้มีทั้งที่
เป็นรูปธรรมและ นามธรรม เป็นทั้งกิจกรรมและปัจจัยในการดาเนินงาน องค์ประกอบของ เครือข่ายแท้ที่สาคัญมี
อยู่ 7 ประการ คื อ 1.มี ก ารรั บ รู้แ ละมุ ม มองที่ เ หมือ นกัน 2.การมี วิ สั ยทั ศ น์ ร่วมกั น 3.มี ค วามสนใจหรือ มีผล
ประโยชน์ร่วมกัน 4.การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย 5.มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 6.การพึ่งพิงอิง
อาศัยกัน 7.มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการนาไปช่วย
จาแนกระหว่างเครือข่ายแท้กับเครือข่ายเทียมเท่านั้นแต่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายด้วย
จากการศึกษาการจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทาให้ทราบถึงแนวคิดของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย ปัจจัยความสาเร็จของ
เครือข่าย ที่ส่งผลต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ ได้เห็นถึงความ
สาคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อประกอบธุรกิจ ทาให้ธุรกิจนั้นเติบโตและมีประสิทธิภาพมากกว่าทางานเพียงลาพัง
สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจได้ โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายให้ประสบความสาเร็จ และดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดสัมพันธภาพที่ดีกลายเป็นเครือข่ายของธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะได้ประโยชน์ร่วมกัน
อีกทั้งยังช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาให้กันได้ ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่องการจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดนครปฐม
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางในการศึกษาแบบวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยศึกษา
ลักษณะการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงการจัดการเครือข่าย
กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีวิธีการตามขั้นตอนดังนี้
การเลือกพื้นที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น มีสถานที่ของ
หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนอีกหลายแห่งเป็นพื้นที่ ที่มีการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจานวน
มาก
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจานวน 4 ราย โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากกว่า 5 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักในจังหวัด โดยผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการดาเนินธุรกิจ ตั้งแต่การประมูลงาน
การรับงานจากลูกค้า การบริหารจัดการ และการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง
ผู้รับเหมางานด้านโครงสร้าง จานวน 4 ราย โดยเลือกจากผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
มากกว่า 5 ปี ผู้รับเหมางานก่อสร้างจะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างโดยเฉพาะ เพราะงานโครงสร้างเป็น
งานที่ต้องอาศัยความชานาญ โดยผู้รับเหมางานด้านโครงสร้างจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการดาเนินงาน มีการสร้าง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงเครือข่าย
ระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมางานด้านโครงสร้าง
ผู้รับเหมางานฝ้า พนัง เพดาน จานวน 4 ราย โดยเลือกจากประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
มีความชานาญและเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ โดยผู้รับเหมางานฝ้า พนัง เพดาน จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ในวิธีการ
ดาเนินงาน การติดต่อกันกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา อาศัยความเชื่อใจกันในการจ่ายเงินตามงวด และทางานให้
เสร็จตรงตามเวลาที่กาหนด จากเครือข่ายต้องมีความร่วมมือกันในการทาธุรกิจให้งานประสบความสาเร็จ ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบถึงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมาฝ้า พนัง เพดาน
ผู้รับเหมางานบันได ประตู หน้าต่าง จานวน 4 ราย โดยเลือกจากประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า
5 ปีขึ้นไป ดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด ทางานตามแบบที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แข็งแรง
ทนทาน ตามที่กาหนด โดยผู้รับเหมางานบันได ประตู หน้าต่าง จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในวิธีการดาเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้
ทราบถึงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมางานบันได ประตู หน้าต่าง
ผู้รับเหมางานระบบ จานวน 4 ราย โดยเลือกจากประสบการณ์การทางานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป มี
ประสบการณ์ในงานด้านระบบโดยเฉพาะ ซึ่ง งานระบบถือเป็นงานที่ต้องอาศัยความชานาญในการทางานและ
อาศัยประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา โดยผู้รับเหมางานระบบจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการดาเนินงานการติดต่อสื่อสาร
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างกับผู้รับงาน
ระบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แนวคาถามในการวิจัยสาหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานรับหมาก่อสร้าง
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การพิทักษ์ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยมีการอธิบายวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยในครั้งนี้ให้กับผู้ให้ข้อมูลได้ทราบ
ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยของงานวิจัยได้ตลอดเวลา นอกจากนี้จะไม่ มีการอ้างอิงชื่อ
ผู้ให้ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนตัวลงไปในงานวิจัยครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ลักษณะการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
1.1 ลักษณะการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 28-40 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ทางานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างมากกว่า 5-10 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้ว
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างล้วนมีประสบการณ์มาจากบริษัทเอกชนที่เคยทางานมาเป็นระยะเวลาหลายปี
ลักษณะของการดาเนินการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง เป็นการดาเนิน งานโดยเจ้าของคนเดียวบริหารงาน
กันเองภายในครอบครัว
1.2 ลักษณะในการดาเนินธุรกิจด้านโครงสร้าง
โครงสร้างของอาคารที่ดีจะต้องทาอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการเลือกใช้วัสดุ รวมไปถึง
วิธีการปลูกสร้างโครงสร้างของอาคารหลัก ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การทาฐานราก การตอกเสาเข็ม และการหล่อตอหม้อ
เพื่อรองรับทางด้านของเสาเข็มและคานที่จะก่อสร้างตามมา หลังจากนั้นจะเป็นด้านโครงสร้างของพื้นและบันไดซึ่ง
จะต้องเชื่อมต่อกับเสาและคาน โดยจะต้องทาจากชั้นล่างขึ้นไปหาชั้นบนเพื่อความสะดวกในการทางาน
1.3 ลักษณะของงานฐานราก
ถูกนามาใช้เพื่อรับน้าหนักอาคารบ้านเรือนแตกต่างกันตามประเภทของเข็มนั้นๆ โดยจะเลือกใช้เข็มตาม
ลักษณะของงาน ในกรณีที่ใช้กับตัวบ้านจะใช้เข็มเจาะ เนื่องจากมีวิธีการไม่ยุ่งยาก และราคาไม่แพง เละเหมาะกับ
พื้นที่ก่อสร้างที่มีขนาดแคบไม่สามารถขนส่งเสาเข็มต้นยาวๆ ได้
1.4 ลักษณะของงานโครงหลังคา
ลักษณะการดาเนินงานโครงสร้าง มีหลักที่ต้องคานึงหลายอย่าง ทั้งเรื่องของสภาพอากาศเขตร้อนชื้นใน
เมืองไทย การออกแบบซึ่งต้องมีความสวยงามกลมกลืนกับรูปทรงของบ้าน มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ ความ
แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมของดิน ฟ้า อากาศ เป็นวัสดุที่สามารถทนไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นวัสดุที่ไม่
เก็บความร้อนและป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้
1.5 ลักษณะการดาเนินธุรกิจของตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม
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ดาเนินธุรกิจของงานงานตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม จะต้องอาศัยความชานาญและประสบการณ์เป็น
อย่างมาก เพราะงานในด้านนี้ค่อนข้างเป็นงานฝีมือ ต้องมีความละเอียดและความประณีต เช่น งานก่อผนัง งานบุ
ฝ้าเพดาน งานบุผนัง งานปูพื้นกระเบื้อง
1.6 ลักษณะการดาเนินธุรกิจของงานระบบ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของงานระบบเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความสะดวกสบาย และต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่เชี่ยวชาญในการดาเนินการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ระบบสุขาภิบาล ประกอบไปด้วย ระบบประปา ระบบท่อ
ระบายน้าทิ้ง ระบบบาบัดน้าเสีย ต่อมาคือระบบไฟฟ้าที่ใช้การควบคุมและออกแบบ
ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และสถานการณ์
อยู่ในภาวะผันผวนตลอดเวลา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่วย
บรรเทารายจ่ายของกลุ่มที่มีรายได้น้อย ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การดาเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลง
ทาให้ค่านิยมเปลี่ยนไป สังคมไทยเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า ของ
เทคโนโลยีส่งผลให้ผู้ประกอบการมีเทคนิคและเทคนิคที่ทันสมัย ทาง่ายต่อการทางาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยในการริหารงานก่อสร้างทาให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดจากงานก่อสร้างที่พบได้บ่อย
คือ ปัญหาความล่าช้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากมนุษย์ ต้องหาแรงงานที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน วัสดุอุปกรณ์
หากขาดวัสดุอุปกรณ์จะทาให้งานหยุดชะงัก เครื่องจักร เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้งานเสร็จได้เร็วขึ้น เงินทุน
ทาให้เกิดสภาพคล่อง มีการจัดการรายรับรายจ่าย และขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง ต้องมีการวางแผนการดาเนินงานทุก
ครั้ง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กิ จ กรรมผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ รั บเหมาก่ อ สร้ า งรับ งานจากบริ ษั ท ลู ก ค้ า ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่ม
เครือข่ายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเป็น การดาเนินงานร่วมกันเพื่ อให้สาเร็จลุล่วงตามแบบแผน คือ เมื่อมีการ
ประมูลงาน ลูกค้าจะเชิญผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาเพื่อร่วมประมูลงาน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจรับ เหมา
ก่อสร้างประมูลงานได้ก็จะทาใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ แล้วทาสัญญา
กิจกรรมงานด้านโครงสร้าง การดาเนินการก่อสร้างในขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยขั้นตอนการวางแผนและ
การปรับพื้นที่ให้พร้อมทางาน โดยผู้รับเหมางานด้านโครงสร้างจะดาเนินในด้านโครงสร้างสร้างทั้งหมดซึ่งผู้รับเหมา
โครงสร้างจะทาหน้าที่ในการจัดเสาเข็มวัสดุก่อสร้างเองจะต้องติดต่อกับบริษัทค้าวัสดุก่อสร้า ง บริษัทปูนซีเมนต์
บริษัทค้าเหล็ก เพื่อนาวัสดุดังกล่าวมาดาเนินงานด้านโครงสร้างต่าง ๆ
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กิจกรรมงานพื้น ผนัง ฝ้า เพดาน หลังคา ขั้นตอนในส่วนนี้ไม่สามารถกาหนดตายตัวได้ งานบางขั้นตอน
อาจจะทาก่อนหรือหลัง หรือทาควบคู่กันไปแล้วแต่ความพร้อมหรือความเหมาะสมของช่วงเวลานั้ น และยังมีงาน
บางอย่างเป็นขั้นตอนที่สัมพันธ์กันเมื่อลูกค้ากาหนดรูปแบบวัสดุเรียบร้อยแล้ว ผู้รับเหมาจะต้องติดต่อกับบริษัทค้า
วัสดุก่อสร้างเพื่อจัดเตรียมและหาซื้ออุปกรณ์ในการดาเนินงาน รวมถึงบริษัทปูนซีเมนต์ที่ต้องนามาก่อผนัง ฉาบ
ปูน และบริษัทค้าไม้ค้าเหล็กเพื่อนาวัสดุต่างๆมาดาเนินงานผนังและหลังคา
กิจกรรมงานบันได ประตู หน้าต่าง เป็นรายละเอียดของการประกอบอาคารหลักๆ องค์ประกอบเหล่านี้
มีส่วนสาคัญในการอานวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย งานในส่วนนี้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจะต้องอาศัย
ผู้รับงานด้านโครงสร้างโดยจะมีสถาปนิกออกแบบส่วนต่างๆ และผู้รับเหมามีหน้าที่ดาเนินการตามที่ออกแบบไว้
กิจกรรมงานระบบ ซึ่งการดาเนินงานในส่วนนี้ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้วางแผนระบบ
ทั้ง หมด จากนั้นจึงเรียกผู้รับเหมางานระบบเข้ามารับช่วงดาเนินการต่อในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ลูกค้าจะเป็นผู้
กาหนดยี่ห้อผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้หาซื้อผลิตภัณฑ์เอง ผู้รับเหมามีหน้าที่ติดตั้งตามแบบของสถาปนิกที่ได้วางไว้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ลักษณะการดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พบว่า ผู้ประกอบการได้ดาเนินธุรกิจลักษณะการลงทุนแบบ
คนเดียวและรวมหุ้นกับเพื่อนที่มีประสบการณ์ในด้านเดียวกัน ส่วนบางรายก็สืบทอดกิจการของทางบ้าน ลักษณะ
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง โดยส่วนใหญ่รับเหมางานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งการทางานจะเป็นไป
ในลักษณะการรับเหมาเป็นช่วงเวลา โดยจะเริ่มจากการเสนอราคาให้กับผู้รับเหมาก่ อสร้างที่ได้รับงานจากลูกค้า
และได้ มี ก ารท าสั ญ ญาจ้ า งในการรั บ เหมางานเฉพาะส่ ว นโดยมี ก ารก าหนดระยะเวลาที่ เ สร็ จ สิ้ นแน่ นอน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ (สุทธิ ภาษีผล, 2555) กล่าวว่า การทางานที่มีประสิท ธิภาพต้องสามารถทางานให้เสร็จตามระยะ
เวลาที่กาหนด ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้และได้คุณภาพตามรูปแบบและสัญญา ความสาเร็จ ของโครงการเป็นผล
มาจากการที่โครงการมีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือข่ายกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกั บงาน
ก่อสร้าง แบ่งออกเป็น ลักษณะการดาเนินธุรกิจของงานฐานราก งานเสาเข็ม ลักษณะการดาเนินธุรกิจของโครง
หลังคา ลักษณะการดาเนินธุรกิจของงานตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม ลักษณะการดาเนินธุรกิจของงานระบบ
2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อนที่จะเริ่มทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการจะต้อง
มีการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจก่อน ส่วนมากจะดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มภายนอกโดยใช้
ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และต้องมีการปรับเปลี่ยนในอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ของ (จินตนา บุญบงการ, 2549) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้มทางธุรกิจประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

759

สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก โดยจะแยกให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งเป็ น สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อโดยตรงต่อธุรกิจ คือ สภาพแวดล้อมในงาน และสภาพแวดล้อมทั่วไป ปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อันประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม ผลที่
ได้รับเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และหน่วยงานรัฐบาล ความสามารถในการ
ทากาไรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเป้าหมาย ช่วยให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรม และทาให้เกิ ดการ
ปรับตัวและควบคุมการจัดการสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับ (เทอดชัย ทับไธสงค์, 2557) กล่าวว่า
งบประมาณแบบแผนงาน คือ การจัดเตรียมงบประมาณจากการ เริ่มต้นด้วยการวางแผนงานที่จะให้การใช้จ่าย
งบประมาณมีผลสาเร็จ ทั้งประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลไปพร้อมๆ กัน (Efficiency and Effectiveness)
3. การจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดาเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ของธุรกิจและการทาธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจในเครือข่ายสามารถทางานที่แต่ละคนทา
ลาพังไม่ได้ โดยธุรกิจเครือข่ายต่าง ๆ ที่ ทากิจกรรมร่วมกัน เปรียบเสมือนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะต้องมีการ
ดาเนินงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทาให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพสูง เพราะได้ช่างที่
มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ มีความคล่องตัวและความคิดริเริ่มที่ดีกว่าธุรกิจที่อยู่ลาพั ง ซึ่ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ต่วนเปาซี กูจิ, (2554) ได้อธิบายไว้ว่า เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มที่มีการประสานงานหรือ
ทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานาน มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ร่วมกัน และหากบรรวัตถุประสงค์หนึ่ง
แล้วเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ได้ และยัง เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสัง คมของปัจเจกบุ ค คล
กลุ่ม และองค์กร ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ
การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ทีมีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมี
เป้าหมายร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษา เรื่องการจัดการเครือข่ายของผู้ประกอบกาธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครปฐม ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง คือ ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้า ง ในจังหวัด
นครปฐมและเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่งานโครงสร้าง งานราก งานเสาเข็ม งาน
โครงหลังคา งานตกแต่งและงานสถาปัตยกรรม งานระบบ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรศึกษาในลักษณะเดียวกันในเขต
พื้นที่อื่น เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจของตนให้ดียิ่งขึ้น
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2. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดนครปฐม เพียงจังหวัดเดียว
เท่านั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาเรื่องการจัดการเครือข่ายในลักษณะเดียวกันในเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพื่อ
นาข้อมูลมาที่ได้ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และอาจมีการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ทาการออกแบบสอบถามไปยัง
ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างเพื่อครอบคลุมในเรื่องของงานก่อสร้างมากยิ่งขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกขอบเขตเป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ได้แก่งานโครงสร้าง งานราก งานเสาเข็ม งานโครงหลังคา งานตกแต่งและงาน
สถาปัตยกรรม งานระบบ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรเพิ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในด้านมุมมองลุกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าในด้าน
การใช้บริการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
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การจัดการคุณภาพการบริการลูกค้าของร้านอาหารในโรงแรมอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
The Customer Service Quality Management in Hotel Restaurant
In Hua Hin District Prachuap Khiri Khan Province.
อานนท์ วงษ์เชียง1 วศินา จันทรศิริ2 และ ศริศักดิ์ สุนทรไชย3
1มหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2อาจารย์ประจาพิเศษ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3อาจารย์ประจาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหาร
ของโรงแรมในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) อธิบายปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าในห้องอาหาร
ของโรงแรม (3) อธิบายคุณภาพการบริการของห้องอาหารในโรงแรม (4) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยใน
การเลือกใช้บริการของลูกค้ากับคุณภาพการให้บริการของห้องอาหารในโรงแรม
การวิจัยเชิงสารวจนี้ กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่มารับบริการในห้องอาหารของโรงแรมระดับ
3-4 ดาว ในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 10,000 คน จากโรงแรม 30 แห่ง โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้าโรงแรมละ 13 คน จากโรงแรม 30 แห่ง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 390 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า (1) ลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31 –
40 ปี มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และเป็นลูกค้าที่พักภายนอกโรงแรม
(2) ปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าในห้องอาหารของโรงแรมมากที่สุด ได้แก่ การมีที่จอดรถและง่ายต่อการ
เข้าถึง สาหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ได้แก่ ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร และช่วงเวลาในการเข้ามาใช้บริการในห้องอาหาร (3) คุณภาพ
การบริการของห้องอาหารในโรงแรม แบ่งเป็น 6 ด้าน พบว่า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
และความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหาร มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นรูปธรรมในการ
บริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้และการตอบสนองต่อลูกค้าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (4) การวิเคราะห์ปัจจัย
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ในการเลือกใช้บริการของลูกค้ากับคุณภาพการบริการของห้องอาหารในโรงแรม พบว่า กลุ่มลูกค้าที่มีความรู้
เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารในระดับมากให้ความสาคัญกับป้ายเครื่องหมายอาหารสะอาดและรสชาติอร่อย และ
ลูกค้ามีความตระหนักและรับรู้ในด้านของการจัดการคุณภาพการบริการทั้ง 6 ด้าน
คาสาคัญ : การจัดการคุณภาพ การบริการลูกค้า ห้องอาหารในโรงแรม

Abstract
The objectives of this study were to ( 1) study personal factors of customers who used
services from hotel restaurants in Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan province; (2) explain factors
that customers choose to use services from hotel restaurants; ( 3) explain quality of services
provided by hotel restaurants and (4) analyze differences between factors that customers use for
choosing services from hotel restaurants and quality of services provided by the hotel restaurants.
This study was a survey research. Population used for this study were 10,000 customers
who used services from 3-4 stars hotel restaurants in 30 hotels in Hua Hin district, Prachuap Khiri
Khan province. Sample size for this study were 390 customers. The samples were selected by
quota sampling technique from 30 hotels, 13 customers for each hotel. Data were collected by
questionnaires and analyzed using descriptive statistics, namely percentage, mean, standard
deviation and inferential statistics, namely t-test and content analysis.
The study found that (1) most of the customers using services from hotel restaurants were
female aged 31-40, holding bachelor’s degree, employed in the private sectors, holding employee
positions and residing outside the hotels; ( 2) regarding factors that customers used to choose
services from the hotel restaurants, the study found that factors that customers used to choose
services from the hotel restaurants at the highest level were parking lodges that were easy to
access; regarding factors that customers decided to use services at the high level were labels on
food standard and cleanliness, good tastes, knowledge on food hygiene and times when the
customers used the services; (3) quality of services provided by the hotel restaurants were divided
into 6 aspects; the study found that knowing and understanding customers, being reliable to the
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customers and having knowledge on food hygiene had total mean scores at the highest level
while concrete quality of services, reliability, trust and response to customers’ needs had total
mean scores at the high level and (4) the analysis of factors that customers choose to use services
and quality of services of hotel restaurants found that group of customers who had knowledge
on food hygiene at the high level gave importance to labels on clean food, good taste to use
services from the hotel restaurants; customers also realized and perceived 6 aspects of
management of quality services.
Key words : Quality Management, Customer Service, Hotel Restaurants

1.บทนา
การรับประทานอาหารนอกบ้านนับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนไทย แม้ว่าจะเริ่มต้นจากความ
ไม่สะดวกของครอบครัวในการประกอบอาหารทานกันเองที่บ้าน การรับประทานอาหารนอกบ้านกลับได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน ธุรกิจร้านอาหารกลายเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง มีการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ในขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก
เป็นไปอย่างมีขีดจากัด ทั้งในด้านพื้นที่ให้บริการ จานวนพนักงาน ส่งผลให้คุณภาพของอาหารและการบริการลดลง
สร้างความไม่ประทับใจแก่ลูกค้า รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
อย่างหนาแน่นได้ ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงต้องปรับกระบวนการให้บริการให้รวดเร็ว
และเป็นระบบมาตรฐานมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของลูกค้าและก่อให้เกิดรายได้สูงสุดในช่วงเวลาที่
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นในขณะเดียวกัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2559)
การปรับกลยุทธ์เพื่อรับการแข่งขันสาหรับธุรกิจอาหารของร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กจาเป็นต้อง
อาศัยการจัดการคุณภาพการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลได้แก่ มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย หลักสุขาภิบาลอาหาร และการบริหารจัดการร้านอาหารที่ ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็
ตาม การจัดการคุณภาพตามหลักการที่กล่าวมานี้ยังขาดความเป็นรูปธรรม จึงได้มีการนาหลักวิชาสถิติมาใช้ในการ
พัฒนาเครื่องมือสาหรับวัดคุณภาพในการบริการของผู้รับบริการ หรือที่เรียกว่า SERVEQUAL (ชัชวาล อรวงศ์
ศุภทัต,2554) เพื่อทาให้เกิดความเป็นรูปธรรมของการจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจอาหารที่ผู้ประกอบการ
สามารถดาเนินการและควบคุมมาตรฐานของร้านอาหารได้
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อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทั้ ง
ในด้านวัฒนธรรมและด้านธรรมชาติที่มีความสวยงาม รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย อีกทั้งยังเป็น
แหล่งรวบรวมร้านอาหารมากมายหลากหลายประเภท ทั้งในโรงแรมและร้านริมถนนเส้นหลักในตัวเมือง แต่ด้วย
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในบางช่วงเวลา ทาให้มี ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ร้านอาหารด้วยเช่นกัน ตลอดจนการมีปัญหาเรื่องการขายอาหารราคาแพงแก่นักท่องเที่ยว จนทาให้เกิดเป็นคดี
ความตามสื่อต่างๆมากมายดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้น การให้บริการอาหารในโรงแรมขนาดกลาง ได้แก่ โรงแรมใน
ระดับ 3-4 ดาว จึงมีโอกาสการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน เนื่องจากอาหารมีราคาไม่แพงนัก มีห้องอาหารไว้
สาหรับการบริการ มีการเข้าถึงง่ายและลูกค้ามีความสะดวกใจในการเข้ ามาใช้บริการมากกว่าโรงแรมใหญ่ๆ การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพการบริการลูกค้าของร้านอาหารในโรงแรม
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการจัดการคุณภาพการ
บริการลูกค้าของร้านอาหารกับเครื่องมือการรับรู้คุณภาพในการบริการของผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถนาไปปรับใช้กับการให้บริการในร้านอาหารที่มีคุณภาพและตอบสนองกับความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี.
2.วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรมในอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่ออธิบายปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าในห้องอาหารของโรงแรม
3. เพื่ออธิบายคุณภาพการบริการของห้องอาหารในโรงแรม
4. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้ากับคุณภาพการบริการของ
ห้องอาหารในโรงแรม
3. แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ น าทฤษฎี เครื่ อ งมื อ การวั ด คุ ณ ภาพการบริ ก าร (SERVEQUAL) ของ Ziethaml,
Parasuraman & Berry (2013) ได้สรุปว่า คุณภาพการบริการ (Service Quality) เป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวัง
ที่จะได้รับจากการบริการในการให้บริการ ลูกค้าจะรับรู้คุณภาพในการบริการได้จากเครื่องมือวัดคุณภาพการ
บริการจาก 5 ด้านดังนี้ 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2. ความน่าเชื่อถือ 3. การตอบสนองลูกค้า 4. การให้
ความมั่นใจแก่ลูกค้า 5. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า และทฤษฎีเกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหาร มาวิเคราะห์และ
สร้างเครื่องมือแบบสอบถามในงานวิจัยในครั้งนี้.
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4.วิธีการดาเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหารและห้องอาหารในโรงแรม
ในระดับ 3-4 ดาว ที่ได้รับการตรวจสอบและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food
Good Taste) ในปี พ.ศ 2558 จานวน 30 แห่ง ซึ่งหากจาแนกจานวนสถานประกอบการโรงแรมขนาด 3-4 ดาว
ทั้ง 30 แห่งนี้จะได้จานวนแบบสอบถามที่จะต้องเก็บแต่ละโรงแรมเท่ากับ 326/30=10.8 ชุดต่อสถานประกอบการ
1 แห่ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดให้เก็บข้อมูลจากลูกค้าโดยใช้แบบสอบถาม 13 รายต่อ 1 สถานประกอบการ จะได้
จานวนประชากรในส่วนของลูก ค้าที่มาใช้บริการจานวนทั้งสิ้น 390 ราย เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของข้อมูลและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัย โดยเกณฑ์คัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง
1. มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี ซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีการให้ข้อมูลได้น่าเชื่อถือ
2. เป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรมขนาด 3-4 ดาว จานวน 30 แห่งที่ได้มาตรฐานรับรอง
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้องอาหาร จานวน 9 ข้อ
ตอนที่3 เป็นคาถามเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขลักษณะของอาหารและป้ายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการในห้องอาหาร จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดคุณภาพในการให้บริการในห้องอาหาร จานวน 1 ข้อ
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่
ค่าสถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
5.ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.การศึกษาปัจจั ยส่ วนบุ คคลของลู ก ค้า ที่ม าใช้บ ริ การในห้อ งอาหารของโรงแรมในอาเภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรมในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูล

จานวน

ร้อยละ

รวม

151
239
390

38.7
61.3
100

รวม

91
171
81
43
4
390

23.3
43.8
20.8
11.0
1.0
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
รวม
อาชีพ
เจ้าของ
พนักงานเอกชน
ส่วนตัว,รับจ้าง
ข้าราชการ
นักศึกษา
ไม่ระบุ
รวม
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
พนักงาน
นักศึกษา
ไม่ระบุ
รวม

22
78
271
19
0
0
390

5.6
20.0
69.5
4.9
0.0
0
100

19
205
109
11
46
0
390

4.9
52.6
27.9
2.8
11.8
0.0
100

92
246
52
0
390
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ตารางที่ 1.1 พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 43.8 มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.5 เป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ
52.6 เป็นลูกค้าที่พักภายนอกโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 53.6
2. ปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้าในห้องอาหารของโรงแรม ได้แก่ การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกใช้บริการห้องอาหารของโรงแรม และ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้อง
อาหารของโรงแรม ดังตารางที่ 2.1 และ 2.2
ตารางที่ 2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้บริการห้องอาหารของโรงแรม(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อมูล
รายการอาหารตรงต่อความต้องการของตนเองและครอบครัว
มีที่จอดรถและง่ายต่อการเข้าถึง
ความคุ้นเคยกับผู้บริหารและพนักงาน
ราคาไม่แพง
การโฆษณาส่งเสริมการขายผ่านสื่อต่างๆ
ชื่อเสียงของเชฟ
ชื่อเสียงของห้องอาหารและโรงแรม
วิวทิวทัศน์ของห้องอาหาร
บรรยากาศเหมาะสาหรับการพบปะสังสรรค์และมีมาตรฐาน
ในการบริการ

จานวน
243
270
93
264
80
94
176
221
254

ร้อยละ
62.3
69.2
23.8
67.7
20.5
24.1
45.1
56.7
65.1

ตารางที่ 2.1 ผลการวิจัยพบว่า การมีที่จอดรถและง่ายต่อการเข้าถึง เป็นปัจจัยสาคัญลาดับที่หนึ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 69.2 รองลงมาได้แก่ ราคาไม่แพง คิดเป็นร้อยละ 67.7 บรรยากาศเหมาะสาหรับการพบปะสังสรรค์และ
มีมาตรฐานในการบริการ คิดเป็นร้อยละ 65.1 รายการอาหารตรงต่อความต้องการของตนเองและครอบครัว วิว
ทิวทัศน์ของห้องอาหาร คิดเป็นร้อยละ 62.3 ชื่อเสียงของห้องอาหารและโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 45.1 ชื่อเสียง
ของเชฟ คิดเป็นร้อยละ 24.1
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ตารางที่ 2.2 ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้องอาหารของโรงแรม
ข้อมูล
ป้ายเครื่องหมายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good
Taste) มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการหรือไม่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ
รวม
ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเข้า
มาใช้บริการในระดับใด
มาก
มากที่สุด
ไม่แน่ใจ
มีผลบ้างเล็กน้อย
รวม
ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารของลูกค้าอยู่ในระดับใด
มีปานกลาง
มีมาก
มีมากที่สุด
มีบ้างเล็กน้อย
รวม
เคยเข้ารับการอบรมด้านสุขลักษณะของอาหารหรือผู้สัมผัสอาหารมา
ก่อนหรือไม่
ไม่เคยเข้ารับการอบรม
เคยเข้ารับการอบรม
รวม
ช่วงเวลาการเข้ามาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรม
มื้อเช้า
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
รวม
(n=304)

จานวน

ร้อยละ

304
86
390

77.9
22.1
100

158
103
25
18
304

40.5
26.4
6.4
4.6
77.9

208
109
48
25
390

53.3
27.9
12.3
6.4
100

255
135
390

65.4
34.6
100

118
105
167
390

30.3
26.9
42.8
100
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ตารางที่ 2.2 พบว่า ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการใน
ห้องอาหาร คิดเป็นร้อยละ 77.9 ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเข้ามาใช้
บริการในระดับที่มาก คิดเป็นร้อยละ 40.5 ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารของลูกค้าอยู่ในระดับมีปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 53.3 ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมด้านสุขลักษณะของอาหาร (Food Hygiene) หรือผู้สัมผัสอาหาร
คิดเป็นร้อยละ 65.4 ช่วงเวลาการเข้ามาใช้บริการห้องอาหารของลูกค้าในโรงแรม เข้ามาใช้บริการในอาหารมื้อเย็น คิด
เป็นร้อยละ 42.8
3. การศึกษาคุณภาพการบริการของห้องอาหารในโรงแรม
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพการบริการ 6 ด้าน

ตารางที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.14,
SD=0.63) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.10, SD=0.64) ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.86, SD=0.46) ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.39, SD=0.34) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅=4.24, SD=0.42) ด้านความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหาร ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดั บมากที่สุด (x̅=4.59,
SD=0.28)
4. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกค้ากับคุณภาพการบริ การ
ของห้องอาหารในโรงแรม
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างป้ายเครื่องหมายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยกับคุณภาพการบริการ
6 ด้าน
คุณภาพการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย (x̅)

ความเป็นรูปธรรมในการบริการ

4.14

ความเชื่อถือไว้วางใจได้

4.10

การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.86

การให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า

4.39

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า

4.24

ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหาร

4.59

t-test

df

P-value

25.03

.41

0.00*

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างป้ายเครื่องหมายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยกับคุณภาพ
การบริการ 6 ด้าน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 ซึ่งจากการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากค่าเฉลี่ยของการให้บริการในแต่ละด้าน พบว่า
1) การจัดการคุณภาพการให้บริการในด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการกับป้ายมาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย พบว่า ลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมีความ
ตระหนักและรับรู้ในด้านของความเป็นรูปธรรมในการบริการที่จับต้องได้ ได้แก่ อุณหภูมิของอาหารแต่ละชนิดมี
ความเหมาะสมและมีรสชาติดี ประเภทของอาหารมีความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ
2) การจัดการคุณภาพการให้บริการในด้านความเชื่อถือไว้วางได้กับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย พบว่า ลูกค้า ที่ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยจะมองเห็นความ
แตกต่างระหว่างปริมาณอาหารและราคาคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนรู้สึกถูกเอาเปรียบ การให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มมีมาตรฐานทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ จัดเสิร์ฟอาหารได้ถูกต้องตามชนิดของอาหารและทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า.
3) การจัดการคุณภาพการให้บริการในด้านการตอบสนองต่อลูกค้ากับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย พบว่า ลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จะมองเห็นความ
แตกต่างระหว่างพนักงานแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อจากัดในการให้บริการ พนักงานให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
นาลูกค้าไปนั่งทันทีที่มีโต๊ะว่าง ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานเกินไป
4) การจัดการคุณภาพการให้บริการในด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้ากับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย พบว่า ลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จะมองเห็น
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ความแตกต่างระหว่างพนักงานเสิร์ฟให้บริก ารได้ถูก ต้องครบถ้วนและทัน เวลา ได้มาตรฐานในการให้บ ริ ก าร
พนักงานครัวปรุงอาหารได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พนักงานแคชเชียร์คิดเงินได้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน.
5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้ากับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พบว่า ลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ามาใช้
บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จะมองเห็นความแตกต่างระหว่างพนักงานให้บริการด้วย
ความสุภาพ มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ ให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เอาใจใส่ต่อความต้องการ
ของลูกค้า พนักงานอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงเหตุผลต่างๆเมื่อลูกค้ามีคาถามและต้องการคาอธิบาย.
6) ด้านความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของห้องอาหารกับป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พบว่า
ลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการจากป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จะมองเห็นความแตกต่างระหว่าง
ใน 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ ห้องอาหารมีพื้นที่สะอาด ไม่มีรอยแตกชารุด เห็นง่ายเวลามีคราบน้าหก มีการแยกพื้นที่
สูบบุหรี่ชัดเจนและมีป้ายบอกแก่ลูกค้า ภาชนะที่ใส่อาหารมีความสะอาด ไม่มีคราบหรือสิ่งสกปรก โต๊ะรับประทาน
อาหารมีความสะอาด ไม่มีเศษอาหารตกหล่น แก้วน้าที่ให้บริการมีความสะอาด ไม่มีคราบบนแก้ว อุปกรณ์บน
โต๊ะอาหารและขวดซอสมีความสะอาด พวงเครื่องปรุงรสมีความสะอาด สด ใหม่ ไม่มีเชื้อรา อาหารที่ให้บริการมี
ความสะอาดและรสชาติตรงกับความต้องการของลูกค้า.
6.อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรม 3-4 ดาว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ช่วงอายุ 31-40 ปี มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน เป็นแขกภายนอกที่ไม่ได้พักในโรงแรม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย(2559)ได้วิเคราะห์ว่า ผู้บริโภคที่อายุเฉลี่ยระหว่าง 27-37
ปี เป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อและเต็มใจจ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับตนเอง
และครอบครัว เพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง และชอบลองรับประทานเมนูอาหารใหม่ๆ และยัง สอดคล้องกับ
แนวคิดของชามานา เสริฐสนิท (2556) เรื่องปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ได้
อธิบายว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารไทย เพื่อพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงและพักผ่อนคลายเครียด นิยม
ออกไปใช้บริการช่วงต้นเดือนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้ านอาหาร คือ รสชาติ
เยี่ยมและตอบสนองความต้องการด้านรสนิยมได้เป็นอย่างดี ราคาที่เหมาะสม เป็นต้น ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนข้อ
ค้นพบจากการวิจัยว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษา มีรายได้ดีและชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน มี
การให้ความสาคัญได้ด้านปัจจัยด้านสถานที่และบรรยากาศของห้องอาหาร การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และการมีมาตรฐานในการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
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ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการห้องอาหารในโรงแรม โรงแรมควรจะมีที่
จอดรถและง่ายต่อการเข้าถึง มีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาไม่แพง บรรยากาศมีความ
เหมาะสมและมีมาตรฐานในการบริการ รายการอาหารตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2546, น.131) ได้กล่าวถึง กระบวนการสร้างความพึงพอใจในการบริการ เช่น
สถานที่ ต้องมีบริการที่จอดรถที่สะดวกสบายและเพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานที่ให้บริการพนักงาน
ที่ให้บริการต้องมีการแต่งตัวที่เหมาะสมสุภาพ มีบุคลิก ที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ใช้คาพูดที่ไพเราะและเป็นสากล
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความ ประทับใจให้แก่ลูกค้า การกาหนดราคาอาหารหรือการคิดค่าบริการควร
เหมาะสมกับระดับการ ให้บริการและง่ายในการจาแนกลักษณะงานบริการที่ต่างๆกัน
ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยมีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการร้านอาหาร ความรู้เกี่ยวกับ
สุขลักษณะของอาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้อยู่ในระดับมีบ้างเล็ก น้อย ไม่เคยเข้ารับการอบรมด้าน
สุขลักษณะของอาหารหรือผู้สัมผัสอาหาร และมักเข้ามาใช้บริการห้องอาหารในโรงแรมในมื้อเย็น สอดคล้องกับ
แนวคิดของณิชาภัทรา จันทร์ดาราและคณะ(2558) ได้อธิบายถึงการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมาย
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปัจจัยในด้านความรู้การสุขภิบาลอาหารและทัศนคติที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมายมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ระดับการตัดสินใจเลือก
ร้านอาหารที่ได้มาตรบานในระดับปานกลาง มีความรู้ด้านสุขภิบาลอาหารและมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการให้บริ การ
ในร้านอาหาร และงานวิจัยของ Jeon, M.S. et. al (2013) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การปฏิวัติข้อปฏิบัติและความรู้หลัก
สุขาภิบาลของพนักงานครัวร้านอาหารในเกาหลีใต้ จากการศึกษาข้อมูลในทั้งสามด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ความรู้
เกี่ยวกับสุขาภิบาลและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า ผลลัพธ์ได้แสดงถึง ข้อปฏิบัติด้านสุขาภิบาล
มีความสาคัญตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบจนถึงการปรุงอาหารมีความสัมพันธ์กันกับสุขลักษณะส่วนบุคคล
อายุและระดับการศึกษาของพนักงานครัวมีความสัมพันธ์กับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาล พนัก งานใน
ครัวที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อรอบมีคะแนนในด้านความรู้และการปฏิบัติด้านสุขาภิบาลสูงกว่าพนักงานที่
พนักงานปฏิบัติงานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อรอบ และพนักงานที่ทางานในร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายจะได้รับการ
อบรมในด้านสุขาภิบาลทั้งในด้านทฤษฎีและข้อปฏิบัติในการทางานมากกว่าพนักงานครัวในร้านอาหารแบบอิสระ
ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนข้อค้นพบจากการวิจัยว่า ห้องอาหารหรือธุรกิจจาหน่ายอาหารจาเป็นจะต้องมี
การเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นการเข้ามาใช้บริการ
ของลูกค้า ควบคู่กันไปกับการสร้างคุณภาพในการให้บริการ เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยื่น
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ทฤษฎีคุณภาพในการบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ความเป็นรูปธรรมในการบริการ
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การให้ความเชื่อมั่ นแก่ลูกค้าและการรู้จักและ
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เข้าใจลูกค้า ทุกหัวข้อล้วนแล้วแต่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.00 สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้ามีความเข้าใจและให้
ความสาคัญกับคุณภาพในการบริการในทุกๆด้าน นอกจากนี้สถานการณ์ด้านการแข่งขันของธุรกิจบริการอาหารยัง
มี ค วามรุ น แรงยิ่ง ขึ้ น ตามที่ ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย (2559) ศึ ก ษาพบว่ า สถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั นในตลาดธุรกิจ
ร้านอาหารเป็นไปอย่างรุนแรง มีการปรับตัวทางกลยุทธ์รับการแข่งขันอย่างเข้มข้น โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่การตรึง
ราคาของอาหารไว้มิให้เพิ่มสูงขึ้น มีการออกเมนูใหม่เพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของลูกค้า และมีข้อเสนอแนะ
ว่าร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กควรนาเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างการรับรู้ถึงความแตกต่างและ
ความพิเศษของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าและความน่าสนใจ ในขณะที่ผู้บริโภคที่อายุเฉลี่ยระหว่าง
27-37 ปี เป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อและเต็มใจจ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับ
ตนเองและครอบครัว เพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ชอบลองรับประทานเมนูใหม่ๆ และได้ข้อสรุปด้านการบริหาร
จัดการร้านอาหารออกมา ดังนี้ เพิ่มอัตราการหมุนเวียนโต๊ะในช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมาก การใช้บริการ
ร้านอาหารส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในช่วงเวลากลางวันและเย็น ช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ ทาให้ผู้ประกอบการต้อง
เตรียมพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่จอดรถ พนักงานให้บริการมีเพียงพอ มีการจัดเตรียมวัตถุดิบอย่างเพียงพอ การ
จัดเตรียมโต๊ะเสริมหรือการจดเวลาในการรับจองโต๊ะ การลดขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์สูง สุดในช่วงเวลา
ให้บริการและตรงแนวคิดของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) ได้นาเสนอแนวคิดว่า คุณภาพการ
บริการ (Service Quality) เป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับจากการบริการในการให้บริการ
ลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ บุญเพียรผล (2560)
ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจร้านอาหารสาหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติในเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีต่อคุณภาพ
กรบริการของร้านอาหารในเขตอาเภอหัวหินในภาพรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายข้อเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในการตอบสนอง ความเชื่อมั่น การดูแลเอาใจใส่
ความน่าเชื่อถือและรูปลักษณ์ทางกายภาพ ทางด้านการรับรู้ของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีต่อคุณภาพในการ
บริการของร้านอาหารในเขตอาเภอหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในด้านการสร้างความเชื่อมั่น การดูแลเอา
ใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองและรูปลักษณ์ทางกายภาพ และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คาดหวัง และการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านอาหารต่อนักท่องเที่ยวนานาชาติ มีความแตกต่างทั้งใน
ภาพรวมและรายข้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของ พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์และวัชราภรณ์
ชั ย วรรณ(2558) ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ า งดั ช นี ชี้ วั ด และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ อย่ า งยั่ ง ยื นของธุรกิจ
ร้านอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เขตเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จอย่าง
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ยั่งยืนของร้านอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร์ ด้านการดาเนินงานภายในองค์กร ได้แก่ ราคาอาหารยุติธรรมกับ
ลูกค้า บริการรวดเร็วเอาใจใส่ต่อลูกค้า อาหารมีรสชาติอร่อยถูกใจลูกค้า ความกระตือรือร้นในการต้อนรับลูกค้า
กระบวนการทาอาหารได้มาตรฐานทุกครั้ง
ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนข้อค้นพบจากการวิจัยว่า รูปแบบการจัดการคุณภาพงานบริการของร้านอาหาร
ตามทฤษฎีคุณภาพในการบริการ ซึ่งประกอบไปด้ วย ความเป็นรูปธรรมในการบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ทุกหัวข้อล้วน
แล้วแต่มีความสาคัญในการสร้างมาตรฐานการบริการของธุรกิจห้องอาหารด้วยกันทั้งสิ้น
7.ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
7.1 จากการศึกษาวิจัยข้างต้น ทาให้ทราบถึงปัจจัยของการสร้างมาตรฐานให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติ
ได้ ตามแนวคิดทฤษฎีในการบริการในห้องอาหาร ซึ่งผู้วิจัยขอนาเสนอแนะตามปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ ห้องอาหารควรมีการพัฒนาเรื่องความสะอาดในส่วนของพื้นที่ใน
การให้บริการอาหารให้มากขึ้น ความสะอาดและครบถ้วนของเครื่องมืออุปกรณ์บนโต๊ะ อาหารและความหลาก
หลายของเมนูอาหาร เพื่อดึงดูดใจและเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า.
2) ด้านความน่าเชื่อ ถือไว้วางใจได้ การจัดเสิร์ฟอาหารให้ถูกต้องและตามเวลาเพื่อรักษารสชาติและ
คุณภาพของอาหาร การให้บริการที่มีมาตรฐานสม่าเสมอขึ้นอยู่กับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงานควรตรวจสอบถึงข้อจากัดในการให้บริการในแต่ละวัน
ว่ามีวัตถุดิบชนิดใดหมดหรือไม่มีให้บริการ และแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเสมอ และคอยตรวจดูว่าความเรียบร้อยใน
พื้นที่ให้บริการ เพื่อการบริการที่ทันท่วงทีและสร้างความประทับใจแก่ลุกค้า.
4) การให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องอาหารให้มีความสะอาด พร้อมให้บริก าร
ป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆต้องติดในบริเวณที่ลูกค้ามองเห็นได้ชัดเจน และมีการสอบถามความพึงพอใจในการ
เข้ามาใช้บริการของลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี.
5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และเสนอให้ความช่วย
เหลือเพื่อสร้างความประทับใจ และเก็บข้อมูลไว้สาหรับโอกาสในการให้บริการในครั้งต่อไป.
7.2 ความปลอดภัยในอาหาร ผู้ประกอบการควรคานึงถึงปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร
เช่น วัตถุดิบจาพวกผักสดนิยมจัดซื้อแบบปลอดสารพิษ กระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบที่ถูกต้อง ป้องกันการปนเปื้อ น
ของเชื้อโรค กระบวนการและขั้นตอนในการปรุงอาหารที่ถูกวิธี และมีการอบรมด้านความปลอดภัยของอาหารแก่
พนักงานในห้องอาหารอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า
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8.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาการจัดการคุณภาพการบริการของลูกค้าของห้อ งอาหารในพื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยวอื่น ๆของ
ประเทศไทย เพื่อการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีการให้บริการที่เป้นมาตรฐานเดียวกัน
2) ควรมีศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยและแนวคิดคุณภาพในการบริการ
ลูกค้าในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
3) ควรมีการศึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารของสถานประกอบการที่มีการให้บริการอาหารแก่ ลูกค้า
ทั้งภายในและภายนอก
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ความหลายหลายของรายการละครโทรทัศน์
Diversity of Drama Program
อิทธิพล วรานุศุภากุล1 จินตวีร์ เกษมศุข2 และพิทยา พละพลีวัลย์3
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2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้นาเสนอลักษณะความหลากหลายของรายการละครซึ่ง แบ่งโดย (1) ประเภทของละคร
(Genre) (2) ที่มาของบทละคร และ (3) ลักษณะการผลิตรายการละคร และปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายใน
รายการละครโทรทัศน์ซึ่งได้แก่ (1) องค์กรกากับดูแล (2) กิจการโทรทัศน์ (3) ผู้ชมโทรทัศน์ และ (4) เจ้าของ
สินค้า/ตัวแทนโฆษณา
คาสาคัญ: ความหลากหลาย รายการโทรทัศน์ รายการละคร

Abstract
This article presents the diversity of television drama programs which are divided by ( 1)
genre (2) the origin of the drama script and (3) the production of the drama program and factors
affecting diversity of television drama programs, including (1) regulatory organization (2) television
business (3) television viewers and (4) product owners / advertising agents
Keywords: diversity, television program, drama program,
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บทนา
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของอุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น์ ไ ทยเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งปลายปี พ.ศ. 2556 โดยที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีการประมูล
คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ โดยมี ใบอนุญ าต 4
หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง (HD) จานวน 7 ใบอนุญาต หมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD)
จานวน 7 ใบอนุญาต หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จานวน 7 ใบอนุญาต และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
จานวน 3 ใบอนุญาต (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม, 2560)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทาให้เกิดการแข่งขันของกิจการโทรทัศน์มากขึ้น จาก
เดิมกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจมีเพียง 4 สถานี เพิ่มขึ้นเป็น 24 สถานี กิจ การโทรทัศน์ประเภท
บริการทางธุรกิจจึงต้องหาจุดเด่นของตัวเอง ซึ่งกิจการโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไปทั้งแบบความคมชัดปกติ (SD) และ
แบบความคมชัดสูง (HD) เลือกนาเสนอรายการข่าวและรายการละครเป็นหลัก หากเปรียบเทียบช่วงก่อนและหลัง
การประมูลคลื่นความถี่ ฯ พบว่า จานวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์ของรายการละคร เพิ่มขึ้นจาก 8,196
นาที ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็น 40,469 นาที ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ส่วนในช่วงเวลาที่มี
ผู้ชมสูง (Prime-time) หรือในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 23.00 น. จานวนนาทีของการออกอากาศต่อ
สัปดาห์ของรายการละคร เพิ่มขึ้นจาก 3,490 นาที ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็น 11,070 นาที ในช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 (อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2561: 186)
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทาให้จานวนนาทีของการออกอากาศต่อสัปดาห์
ของรายการละครเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากเดิมที่กิจการโทรทัศน์ต้องผลิตรายการละครโทรทัศน์ในลักษณะที่สามารถ
ดึงดูดผู้ชมจานวนมากเพื่อมุ่งหวังให้เกิดกาไรสุงสุด เปลี่ยนเป็นการที่กิจการโทรทัศน์สามารถเลือกผลิตรายการที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสมาชิกในสังคม นอกจากนั้นการนาเสนอ
รายการละครโทรทัศน์ที่หลากหลายยังเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายของสังคมซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในสังคม
เกิดความเข้าใจในความแตกต่างกันของสมาชิกในสังคมอีกด้วย
การศึกษาเรื่องความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์กับหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายองค์กร
กากับดูแลกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรทัศน์ และผู้ชมโทรทัศน์ องค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ในการกาหนดนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิตรายการอิสระภายในประเทศ และหากองค์กรกากับ
ดูแลกิจการโทรทัศน์ต้องการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตรายการละครโทรทัศน์ ในประเทศก็ควรทราบข้อมูล
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เกี่ยวกับแนวโน้มของการออกอากาศรายการละครโทรทัศน์จากต่างประเทศ ในส่วนของกิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรทัศน์สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ไปใช้ในการกาหนดทิศทาง แนว
ทางการผลิต และการผลิตประเภทของละครโทรทัศน์ให้สอดคล้ องกับสภาพโดยรวมของรายการละครโทรทัศน์ที่
ออกอากาศ สาหรับผู้ชมโทรทัศน์ การศึกษาเกี่ยวกับรายการละครโทรทัศน์จะช่วยทาให้ทราบว่ารายการละคร
โทรทัศน์นั้นมีความหลากหลาย และแสดงให้เห็นว่ายังมีทางเลือกของรายการละครโทรทัศน์ให้กับผู้ชมอีกมาก
บทความฉบับนี้จะได้อธิบายถึงความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ โดยเริ่มจากการนาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์ ความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายของรายการละคร

แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์
ความหลากหลาย หมายถึง จานวนของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งที่แตกต่างกันมากเพียงพอซึ่ง ความเพียงพอนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความหลากหลายตามสัดส่วนที่พึงมี (Desired diversity) หมายถึง การมี
จานวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันเพื่อเป็นตัวเลือกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และ (2) ความหลากหลายตามความ
ต้องการจริง (Actual diversity) หมายถึง การมีจานวนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันเพื่อเป็นตัวเลือกตามสัดส่วน
ของความต้องการจริง ยกตัวอย่างเช่น การแบ่ง กิจการโทรทัศน์เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างตาม
สัดส่วนที่พึงมี อาจแบ่งเป็นกิจการโทรทัศน์เพื่อบริการสาธารณะ กิจการโทรทัศน์เพื่อบริการธุรกิจ และกิจการ
โทรทัศน์เพื่อบริการชุมชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เช่น กิจการเพื่อบริการสาธารณะ ร้อยละ 40 กิจการเพื่อบริการ
ธุรกิจ ร้อยละ 40 และกิจการเพื่อบริการชุมชน ร้อยละ 20 เป็นต้น แต่ถ้าเป็นความหลากหลายตามความต้องการ
จริง อาจแบ่งกิจการโทรทัศน์ตามความต้องการของผู้รับสาร ซึ่งอาจอยู่ในสัดส่วนที่แตกต่างกันมาก เช่น กิจการเพื่อ
บริการสาธารณะ ร้อยละ 10 กิจการเพื่อบริการธุรกิจ ร้อยละ 85 และกิจการเพื่อบริการชุมชน ร้อยละ 5 เป็นต้น
ความหลากหลายในกิ จ การโทรทั ศ น์ นั้ น แบ่ ง ได้ ห ลายลั ก ษณะ ได้ แ ก่ (1) ความหลากหลายของ
โครงสร้างในกิจการโทรทัศน์ เช่น ลักษณะการประกอบกิจการที่มีความหลากหลาย ลักษณะความเป็นเจ้าของที่มี
ความหลากหลาย แหล่งที่มาของเงินได้ของการประกอบกิจการที่มีความหลากหลาย พื้นที่การออกอากาศที่
หลากหลาย เป็นต้น (2) ความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ เช่น รูปแบบรายการที่หลากหลาย เนื้อหา
รายการที่หลากหลาย วัตถุประสงค์รายการที่หลากหลาย กลุ่มเป้าหมายรายการที่หลากหลาย เป็นต้น (Hitchens,
2006, pp. 8-9)
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

781

นอกจากการแบ่งความหลากหลายโดยใช้เกณฑ์ลักษณะของความหลากหลายข้างต้นแล้ว การศึกษา
ความหลากหลายของกิจการโทรทัศน์ยังสามารถศึกษาตามขอบเขตของความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์ ได้แก่
(1) ความหลากหลายในระดับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เช่น ช่อง N เป็นช่องรายการข่าว ช่อง B เป็นช่องรายการสาร
คดี ช่ อ ง P เป็ น ช่ อ งรายการกี ฬ า และช่ อ ง W เป็ น ช่ อ งรายการเกมโชว์ ท าให้ อุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น์ มี ค วาม
หลากหลาย เป็นต้น (2) ความหลากหลายในระดับสถานีโทรทัศน์ เช่น ช่อง A มีทั้งรายการละคร รายการเกมโชว์
รายการข่าว และรายการสารคดี เพื่อการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ ทาให้ช่อง A มีความหลากหลาย
เป็นต้น (3) ความหลากหลายในระดับรูปแบบรายการโทรทัศน์ เช่น รายการละครของช่อง C มีเนื้อหาละครทั้ง
ละครรัก ละครอิงประวัติศาสตร์ ละครตลก และละครชีวิต ทาให้รายการละครของช่อง C มีความหลากหลาย เป็น
ต้น และ (4) ความหลากหลายในระดับรายการโทรทัศน์ เช่น ช่อง D เป็นช่องรายการข่าว ในรายการข่าวค่า มีการ
นาเสนอเนื้อหาข่าวสาร ทั้ งสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทาให้รายการข่าวค่าของช่อง D มีความหลากหลาย
เป็นต้น (อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2561: 55-57)

ความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์
บทความฉบับนี้สนใจศึกษาความหลากหลายในระดับรูปแบบรายการโทรทัศน์ โดยเลือกศึกษารูปแบบ
รายการละครในส่วนของความหลากหลายในประเภทละคร (Genre) และความหลากหลายในระดับรายการ
โทรทัศน์ โดยเลือกศึกษาความหลากหลายของที่ม าของบทละครและความหลากหลายของลั กษณะการผลิ ต
รายการละคร

ความหลากหลายในประเภทละคร (Genre)
การแบ่งประเภท (Genre) ช่วยทาให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับสารได้ตามความต้องการ คล้ายกับการ
เลือกซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามแผนกสินค้า หากเปรียบเทียบกับสื่อ ใน
ประเภทเพลง ผู้รับสารสามารถเลือกเปิดรับฟังประเภทเพลงได้ เช่น เพลงร็อค (Rock) เพลงแจ๊ส (Jazz) เพลงฮิบ
ฮอป (Hip-hop) เป็นต้น ในประเภทภาพยนตร์ ผู้รับสารสามารถเลื อกเปิ ดรั บ ชมประเภทภาพยนตร์ไ ด้ เช่น
ภาพยนตร์แอคชั่น (Action) ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) ภาพยนตร์ตลก (Comedy) เป็นต้น (Creeber,
2015:1)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

782

การจัดประเภท (Genre) ของรายการละครมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่งของผู้เขียน
หนังสือ ตัวอย่างเช่น หนังสือกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ขององอาจ สิงห์ลาพอง (2557) แบ่งประเภท (Genre)
ตามเกณฑ์เรื่องราว (Story) หรือเนื้อหา ได้แก่ ละครแนวอิงเรื่องจริงหรือประวัติศาสตร์ ละครแนวชีวิต ละครแนว
ตลก ละครแนวอาชญากรรม ละครแนวลึกลับ ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ละครแนวผจญภัย ละครแนวเพ้อฝัน
มหัศจรรย์ และละครแนวนิทานพื้นบ้านวรรณคดี หนังสือศิลปวิจารณ์รายการโทรทัศน์ของนับทอง ทองใบ (2553)
จาแนกประเภท (Genre) รายการละครที่นักวิจารณ์ควรศึกษา ได้แก่ ละครเริงรมย์ (Soap opera) หรือละครน้า
เน่า และละครซิทคอม (Sitcom)
ตัวอย่างของหนังสือต่างประเทศที่มีการแบ่งประเภท (Genre) ของรายการละครได้แก่ หนังสือ The
Television Handbook ของ Jeremy Orlebar (2011) ยกตัวอย่างประเภท (Genre) ของรายการละคร เช่น
ประเภทละคร (Soap opera) ประเภทตลกสถานการณ์ (Sitcom) ประเภทตารวจ (Police series) เป็นต้น และ
หนัง สือ The Television Genre Book ของ Glen Creeber (2015) แบ่ง ประเภทของรายการละคร ดัง นี้ (1)
รายการละคร (Drama) โดยแบ่ ง ย่ อ ยเป็ น ประเภทอาชญากรรม (Crime Series) ประเภทสื บ สวนสอบสวน
(Detective Series) ประเภทกระบวนการของตารวจ (Police Procedural Series) ประเภทแอ็ คชั่น (Action
Series) ประเภทแนวตะวันตก (Western) ประเภทชีวิตวัยรุ่น (Teen) ประเภทชีวิต (Drama) ประเภทโรงพยาบาล
(Hospital Drama) และประเภทนวนิ ย ายวิ ท ยาศาสตร์ (Science Fiction) (2) รายการละครน้ าเน่ า (Soap
opera) และ (3) รายการตลก (Comedy)

ความหลากหลายของที่มาของบทละคร
ส่วนใหญ่ละครที่ออกอากาศในช่วงที่มีจานวนผู้ชมสูง หลัง รายการข่าวจะมาจาก (1) บทประพันธ์
ของนวนิยายที่ตีพิมพ์และได้รับความนิยมจากผู้อ่าน และ (2) บทประพันธ์ที่เคยถูกนาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ส่วน
รายการละครที่ออกอากาศในช่วงที่มีจานวนผู้ชมสูง ก่อนรายการข่าวจะมาจากบทละครที่แต่งขึ้นใหม่ (อาชวิชญ์
กฤษณสุวรรณ, 2555:169) รูปแบบของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์จากเจ้าของบทประพันธ์หรือสานักพิมพ์
เพื่อใช้ในการผลิตรายการละครมีหลายรูปแบบ ทั้งกรณีที่สถานีโทรทัศน์ติดต่อโดยตรงที่เจ้าของลิขสิทธิ์นวนิยาย ไม่
ว่าจะเป็นผู้ประพันธ์หรือสานักพิมพ์ กรณีผู้ผลิตรายการอิสระสนใจที่จะผลิต จึงติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และนาเสนอ
ต่อสถานีโทรทัศน์เพื่อติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์การผลิตละครโทรทัศน์ กรณีผู้ผลิตรายการอิสระเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์เอง และ
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กรณีที่เจ้าของบทประพันธ์หรือสานักพิมพ์เป็นผู้ติด ต่อสถานีโทรทัศน์เพื่อเสนอให้นาบทประพันธ์ไปผลิตรายการ
ละคร (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, 6 เมษายน 2561)
อย่างไรก็ดี ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นของการผลิตรายการละคร ลิขสิทธิ์ในการผลิตรายการละครของ
บทประพันธ์ส่วนใหญ่จะอยู่กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไ ทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง 7 ทาให้
กิจการโทรทัศน์อื่นพยายามหาที่มาของบทละครจากแหล่งอื่น โดยไม่จาเป็นที่จะต้องมาจากนวนิยายที่ได้รับความ
นิยม เช่น การ์ตูน เนื้อเพลง เรื่องจากกระทู้ในอินเทอร์เน็ต เรื่องจากการปรึกษาเรื่องความรัก เป็นต้น นอกจากนัน้
ยังมีการซื้อลิขสิทธิ์บทประพันธ์จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นบทประพันธ์จากนวนิยาย และบทประพันธ์ที่
ถูกนาไปใช้ในการผลิตรายการละครในต่างประเทศ และได้รับความนิยม ดังนั้น ที่มาของบทละครในปัจจุบันจึงมี
ความหลากหลายมากขึ้น (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, 6 เมษายน 2561, ตวงทอง สรประเสริฐ, 11 เมษายน 2561)

ความหลากหลายของลักษณะการผลิตรายการละคร
ลักษณะการผลิตรายการละครของกิจการโทรทัศน์มีหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากการถือครอง
ลิขสิทธิ์ในการผลิตรายการละคร ความต้องการที่จะผลิตรายการละคร และการเป็นผู้ผลิตรายการละคร ได้แก่
(1) กรณีกิจการโทรทัศน์เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์
(ก) หากกิจการโทรทัศน์มีความประสงค์ที่จะผลิตรายการละคร อาจผลิตรายการละครเอง หรือ
จ้างผู้ผลิตรายการอิสระเป็นผู้ผลิตก็ได้
(ข) หากกิจการโทรทัศน์ไม่มีความประสงค์ที่จะผลิตรายการ แต่มีผู้ผลิตรายการอิสระ (ในเครือ
กิจการโทรทัศน์) ร้องขอเพื่อผลิตรายการ
(2) กรณีกิจการโทรทัศน์มิได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์
(ก) ผู้ผลิตรายการอิสระเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์ นาเสนอแก่กิจการโทรทัศน์ เพื่อจ้าง
ผู้ผลิตรายการอิสระผลิตรายการละคร
(ข) ผู้ผลิตรายการอิสระ (ในเครือกิจการโทรทั ศน์) ร้องขอให้กิจการโทรทัศน์ซื้อลิขสิทธิ์และจ้าง
ผู้ผลิตรายการอิสระผลิตรายการละคร
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(ค) ผู้ผลิตรายการอิสระ (ในเครือกิจการโทรทัศน์) นาเสนอแก่กิจการโทรทัศน์ เพื่อจ้างผู้ผลิต
รายการอิสระผลิตรายการละคร โดยผู้ผลิตรายการอิสระเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตรายการละคร
(ง) เจ้าของบทประพันธ์หรือสานักพิมพ์ นาเสนอบทประพันธ์แก่กิจการโทรทัศน์เพื่อผลิตรายการ
ละคร (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, 6 เมษายน 2561, ภัทรกร เครือเสนา, 5 เมษายน 2561)

ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์
ปัจจัยสาคัญในการทาให้เกิดความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ แบ่ง ออกเป็น 4 ปัจจัย
ได้แก่ (1) องค์กรกากับดูแล (2) กิจการโทรทัศน์ (3) ผู้ชมรายการโทรทัศน์ และ (4) เจ้าของสินค้า/ตัวแทนโฆษณา
องค์กรกากับดูแล
องค์กรกากับดูแลมีความสาคัญต่อความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ สาหรับประเทศ
ไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอานาจ
ตั้งแต่การกาหนดกรอบใหญ่ของโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ได้แก่ การกาหนดลักษณะใบอนุญาต การ
กาหนดลักษณะการประกอบกิจการซึ่งอาจครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ ลักษณะความเป็น
เจ้าของกิจการ แหล่งรายได้ของกิจการ และพื้นที่การประกอบกิจการ การกาหนดเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อป้องกัน
การผูกขาด ลด หรือการจากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการโทรทัศน์ การกาหนดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
การถือหุ้นไขว้และการครอบงากิจการ และการครองสิทธิข้าม ไปจนถึง การส่ งเสริมให้เกิดความหลากหลายใน
เนื้อหาของกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ การกาหนดสัดส่วนให้มีกลุ่มเป้าหมายรายการที่หลากหลาย การกาหนดสัดส่วน
ให้มีวัตถุประสงค์รายการที่หลากหลาย การกาหนดสัดส่วนให้มีรูปแบบและเนื้อหารายการที่หลากหลาย และการ
กาหนดสัดส่วนให้มีลักษณะเนื้อหาที่ปรากฎที่หลากหลาย นอกจากนั้น ยัง มีมาตรการในการส่ง เสริมการผลิต
รายการของผู้ผลิตรายการอิสระ (อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2560: 79-82)
จะเห็นได้ว่า องค์กรกากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของไทยมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความหลากหลายได้ทั้งทางด้านโครงสร้างในกิจ การโทรทัศน์และเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ แต่ยังขาดกลไกที่จะ
นาไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติ มาตรการส่งเสริม
และจูงใจให้กิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตาม รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบที่มี (อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2561: 227)
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ดังนั้นหากองค์กรกากับดูแลใช้เครื่องมือที่มี และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายย่อมเป็นปัจจัยที่
จะทาให้เกิดความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์ได้

กิจการโทรทัศน์
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างความหลากหลายของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ ได้ แก่ ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรทัศน์ เพราะท้ายที่สุดแล้ว กิจการโทรทั ศน์จะเป็นผู้ตัดสินใจ
สุดท้ายว่าจะออกอากาศเนื้อหารายการอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขจากกฎระเบียบจากองค์กรกากับดูแล ความต้องการ
ของผู้ชมโทรทัศน์ และที่มาของรายได้จากการประกอบกิจการ
กิจการโทรทัศน์เป็นผู้กาหนดลักษณะของรายการละครโทรทัศน์โดนพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเป็น
สาคัญ ทั้งลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะทางจิตวิทยา การคาดการณ์แนวโน้มความต้องการ และความพึง
พอใจรายการ (สุทิติ ขัตติยะ, 2555: 166-168) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการละครของผู้ชมรายการในช่วงวันและเวลาการออกอากาศ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาที่มี
จานวนผู้ชมสูง ก่อนรายการข่าว (ประมาณ 18.30 น. ถึง 20.00 น.) ช่วงเวลาที่มีจานวนผู้ชมสูง หลังรายการข่าว
(ประมาณ 20.00 น. ถึง 23.00 น.) และช่วงเวลาปกติ (23.00 น. ถึง 18.30 น.) (อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ, 2555:
169)
จากการสารวจของอาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ (2555:169-170) พบว่า ในช่วงเวลาที่มีจานวนผู้ชมสูง
ก่อนรายการข่าว แนวเรื่องส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแนวความรัก (Romantic) ผสมกับแนวตลก (Comedy) และ
อาจมี แ นวการต่ อ สู้ (Action) เข้ า มาเสริ ม เนื่ อ งจากกลุ่ ม เป้า หมายในช่ วงเวลาดั ง กล่ า วเป็ นกลุ่ ม ผู้ ช มในพื้นที่
ต่างจังหวัด เรื่องที่นาเสนอจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และสะท้อนวิถีชีวิตของผู้ชมรายการในสังคมชนบท
ซึ่งแตกต่างจากช่วงเวลาที่มีจานวนผู้ชมสูง หลังรายการข่าวซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายมากกว่า ส่วนใหญ่
แนวเรื่องยังคงเป็นแนวความรัก (Romantic) แต่สัดส่วนไม่มากเท่ากับช่วงเวลาที่มีจานวนผู้ชมสูง ก่อนรายการข่าว
ในส่วนของเนื้อหาของรายการละครจะสะท้อนวิถีชีวิตของผู้ชมรายการในสังคมเมืองมากกว่า และตัวละครมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เนื้อหาชวนให้ติดตาม ส่วนในช่วงเวลาปกติ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการออกอากาศซ้า โดย
พิจารณาจากกระแสความนิยมหรือรายการละครที่ได้รับรางวัล
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ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี กิจการโทรทัศน์จึง ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงกรอบคิดเกี่ยวกับการกาหนดลักษณะรายการละครโทรทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมที่มี ความ
ต้องการที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายในรายการละครโทรทัศน์ได้

ผู้ชมรายการโทรทัศน์
ปัจจุบัน สภาพภูมิทัศน์ของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทา
ให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์มีทางเลือกในการเปิดรับสื่อมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เปิดรับสื่อได้จากสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
นิตยสาร สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ เป็นสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) สื่อเครือข่าย
สัง คมออนไลน์ (Social Network) สื่อโทรทัศน์ ตามความต้องการ (Television on demand) สื่อโทรทัศน์ผ่าน
เครื อ ข่ า ย (Internet Protocol Television - IPTV) สื่ อ โทรทั ศ น์ เ คเบิ้ ล (Cable television) และสื่ อ โทรทั ศ น์
ดาวเทียม (Satellite television) พฤติกรรมการเปิดรับสารของผู้รับสารในปัจจุบันเปลี่ยนไป โดยการเลือกรับสาร
ตามความต้องการของตัวเองจากสื่อที่หลากหลาย สื่อแต่ละประเภทจึงควรปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับสาร
ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเปิดรับสารนี้อาจส่ง ผลให้เนื้อหาของรายการ
โทรทัศน์มีความหลากหลายน้อยลง กล่าวคือ การที่ผู้รับสารเลือกสื่อตามความต้องการของตัวเองนั้นอาจท าให้
กิจการโทรทัศน์ปรับปรุงเนื้อหาให้แคบลงกว่าเดิมตามความต้องการของผู้รับสาร เช่น หากผู้รับเลือกสื่อโทรทัศน์
เพื่อความบันเทิง และเลือกเปิดรับสื่ออื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น สื่อโทรทัศน์ก็จะปรับให้มีรายการเพื่อความบันเทิง
มากขึ้น และลดเนื้อหารายการที่มีวัตถุประสงค์อื่นลงไป เป็นต้น
นอกจากความต้องการของผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายของรายการละคร ได้แก่ รสนิยมของคนไทย การชมรายการละครโทรทัศน์ของคนไทยมีพื้นฐานมาจาก
การชมการแสดงในอดีต เช่น ละครใน ละครนอก ละครพันทาง ละครดึกดาบรรพ์ เป็นต้น พื้นฐานการชมการ
แสดงนี้มีส่วนที่เหมือนกัน ได้แก่ เนื้อเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันที่การแสดง ทาให้คนไทยชมเพื่อรสชาตมากกว่าการชม
เพื่อเรื่องราว เมื่อมาถึงรายการละครโทรทัศน์ คนไทยจึง นิยมชมรายการละครโทรทั ศน์เพื่อรสชาตมากกว่ า
เรื่องราวคล้ายการชมลิเก (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ , 6 เมษายน 2561) ดัง นั้น หากกิจการโทรทัศน์พิจารณาจาก
รสนิยมการรับชมรายการละครโทรทัศน์ของคนไทย โดยการเลือกผลิตรายการละครเรื่องเดิมย่อมทาให้ความ
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หลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ในระดับเนื้อหาน้อยลง แต่หากพิจารณาถึงระดับความหลากหลายที่ลึกลงไป
เช่น บทละคร ตัวละคร การแสดง เป็นต้น ก็อาจมองได้ว่ามีความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์เพิ่มขึ้น

เจ้าของสินค้า/ตัวแทนโฆษณา
ส่ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของเจ้ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารคื อ การเผยแพร่ ใ ห้ ลู ก ค้ า ทราบถึ ง
รายละเอียดของสินค้าหรือบริการเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เจ้าของสินค้าหรือบริการสามารถ
เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง หนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารจานวนมาก
ได้ในเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ โดยใน ปี พ.ศ.2560 มียอดรวมมูลค่าการโฆษณาของสถานีโทรทัศน์
ภาคพื้ น ดิ น ประมาณ 57,284 ล้ า นบาท (คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม, 2561) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางการสื่อสารอื่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่จ่ายไปจะต้องสามารถ
วัดได้ว่าสามารถเข้าถึงลูกค้าเป็นจานวนเท่าใดซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนชัดเจน แต่เป็นตัวเลขประมาณการ
เช่น การโฆษณาในหนังสือพิมพ์วัดจากยอดพิมพ์หรือยอดจาหน่าย การโฆษณาสื่อกลางแจ้งวัดจากการประมาณ
การลูกค้าที่ผ่านสื่อกลางแจ้งนั้น เป็นต้น ส่วนสื่อโทรทัศน์วัดจากการวัดจานวนผู้ชมโทรทัศน์ (Television ratings)
การค านึ ง ถึ งวั ดความสามารถในการเข้ า ถึ ง จ านวนผู้ ช มโทรทั ศ น์ เ ป็น ส าคั ญ นี้เ องท าให้เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในแนวคิดทางการตลาดพื้นฐานของกิจการโทรทัศน์ กล่าวคือ รายการโทรทัศน์ที่ดีควรได้รับการ
สนับสนุนการโฆษณาเพื่อให้รายการนั้ นสามารถดารงอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมโทรทัศน์ แต่หาก
เจ้าของสินค้าหรือบริการให้ความสาคัญกับจานวนผู้ชมโทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่พิจารณาว่ารายการ
โทรทัศน์นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร รายการโทรทัศน์ที่ดีก็จะไม่สามารถอยู่รอดในการดาเนินธุรกิจได้ ในขณะที่รายการ
โทรทัศน์ที่สามารถอยู่รอดจะเป็นรายการโทรทัศน์ที่สามารถดึงดูดจานวนผู้ชมโทรทัศน์ที่มากที่สุดได้ โดยไม่คานึงว่า
เนื้อหาจะเป็นเช่นไร ซึ่งอาจส่งผลให้สถานีโทรทัศน์เลือกผลิตรายการที่เหมือนกัน ส่งผลให้เกิดความไม่หลากหลาย
ของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์
อย่างไรก็ดี จานวนผู้ชมโทรทัศน์สูงสุดอาจไม่ใช่คาตอบของเจ้าของสินค้าหรือบริการ รายการโทรทัศน์
บางรายการสามารถดึงดูดผู้ชมโทรทัศน์เฉพาะกลุ่มได้ ซึ่งในบางกรณีเจ้าของสินค้าหรือบริการอาจต้องการผู้ ชม
โทรทัศน์เฉพาะกลุ่มมากกว่าผู้ชมโทรทัศน์ทั่วไป เช่น รายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็จะสามารถดึงดูดคนรักสัตว์ ก็อาจ
เป็นที่สนใจของเจ้าของสินค้าอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง รายการเกี่ยวกับการประกอบอาหารก็จะสามารถดึงดูดคน
ชอบประกอบอาหาร ก็อาจเป็นที่สนใจของเจ้าของสินค้าเกี่ยวกับเครื่องปรุงรสที่ใช้สาหรับการประกอบอาหาร เป็น
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ต้น การผลิตรายการโทรทัศน์ต ามความต้องการเฉพาะกลุ่มของผู้ชมโทรทัศน์นี้เองที่จะทาให้รายการโทรทัศน์มี
ความหลากหลายมากขึ้น
สาหรับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่จานวนสถานีโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น เจ้าของสินค้าหรือ
บริการมีรายการโทรทัศน์จานวนมากขึ้นเป็นทางเลือกที่เจ้าของสินค้าหรือบริการจะใช้ เป็นช่องทางในการโฆษณา
สินค้าหรือบริการ ดังนั้น หากเจ้าของสินค้ าหรื อบริก ารเลื อกที่จะพิ จารณาทั้ง จ านวนผู้ ชมโทรทั ศน์ ที่เ ข้า ถึ ง ได้
ประกอบกับคุณภาพของรายการโทรทัศน์ ย่อมช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ให้ดีขึ้น ได้ และส่งผลดีต่อ ผู้ ชม
โทรทัศน์ อย่างไรก็ดี รายการโทรทัศน์ที่ดีมีคุณภาพแต่ไม่มีคนรู้จัก ก็จะไม่มีคนดู และไม่ได้ถูกเลือกเป็นช่องทางการ
โฆษณาสินค้าหรือบริการ

การสร้างความหลากหลายในรายการละคร
ดูเหมือนว่าปัญหาความไม่หลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ในประเทศไทย จะอยู่ระหว่าง 2
สาเหตุสาคัญได้แก่ นโยบายของกิจการโทรทัศน์ในการสร้างละครที่มีเนื้อหาดึงดูดจานวนผู้ชมโทรทัศน์ และรสนิยม
ของผู้ชมโทรทัศน์ที่นิยมเนื้อหารายการละครที่ไม่หลากหลาย ในขณะที่นโยบายของกิจการโทรทัศน์จะมาจากความ
ต้องการของผู้ชมโทรทัศน์ ส่วนผู้ชมโทรทัศน์สามารถเลือกรับชมตามเนื้หาที่สถานีโทรทัศน์นาเสนอ
ดังนั้น หากเป้าหมายสาคัญของการปฏิรูปกิจการโทรทัศน์ คือ การสร้างความหลากหลายทั้งในส่วน
ของโครงสร้างของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งจะทาให้เกิดการแข่งขันกันผลิตเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ และส่วนของเนื้อหาในกิจการโทรทัศน์ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีความแตกต่างกัน
ในสังคม องค์กรกากับดูแลควรเริ่มจากการกาหนดมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย โดยวิธีการ
กากับดูแลที่สามารถใช้ในการส่งเสริมความหลากหลายของรายการละครโทรทัศน์ทั้ง ในระดับของประเภทและ
เนื้อหาของรายการละครโทรทัศน์เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ชมโทรทัศน์ ได้แก่ การกาหนดสัดส่วนการออกอากาศ
รายการละคร การส่งเสริมการพัฒนาบทละครที่มีความหลากหลาย การส่งเสริมการผลิตรายการของผู้ผลิตรายการ
อิสระ และการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของความหลากหลายของรายการละครแก่ผู้ชมโทรทัศน์
ผู้สนับสนุนสาคัญในการผลิตรายการละคร ได้แก่ เจ้าของสินค้าและตัวแทนโฆษณา ถ้านโยบายใน
การเลื อ กสนั บ สนุ น รายการละครของเจ้ า ของสิ น ค้ า และตั ว แทนโฆษณาเป็ นทั้ ง เรื่ อ งของคุ ณ ภาพ และความ
หลากหลาย ก็ย่อมจะทาให้เกิดความหลากหลายได้มากกว่าการเลือกสนับสนุนรายการละครที่มุ่ง หวัง จะให้มี
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จานวนผู้ชมสูงที่สุดแต่เพียงอย่างเดียว การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญของสินค้า
มากกว่าจานวนของผู้รับสารน่าจะเป็นช่องทางที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายได้
สรุปแล้ว ความหลากหลายในรายการละครโทรทัศน์จะสาเร็จได้หรือไม่ ต้องอาศัยการส่งเสริมให้เกิด
ความหลากหลายจากทุกฝ่าย ทั้งองค์กรกากับดูแล กิจการโทรทัศน์ ผู้ชมรายการโทรทัศน์ และเจ้าของสินค้า/
ตัวแทนโฆษณา
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แรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
Motivations and Purchase Decisions on Foreign Brand Fashion Sandals of Consumers Living
in Bangkok
อติพร ดาราฉาย1 และ จิรา กฤตยพงษ์2
¹นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
²อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูง ใจและพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 6 ท่าน และได้ใช้
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภค
เจนวายเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศมาจากความ
ต้องการเข้าสังคม ความต้องการที่จะไม่รู้สึกแปลกแยก และการทาตามกระแสหลังจากที่เห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือ
บุคคลรอบข้างสวมใส่เพื่อช่วยทาให้ภาพลักษณ์ดีขึ้น ดูมีฐ านะ มีบุคลิกที่ดีและมีความมั่นใจมากขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูล
แสดงความคิดเห็นว่ารองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศมีความทันสมัยกว่าแบรนด์ในประเทศหรือแบรนด์ที่ไม่
มีชื่อเสียง มีคุณภาพที่ดีกว่า สวมใส่สบาย ทนทาน ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพ
นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลยังได้รับอิทธิ พ ลจากเครื่องมือสื่ อสารการตลาด โดยการโฆษณาผ่านช่องทาง
ออนไลน์และการส่งเสริมการขายเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่กระตุ้นความต้องการในการซื้อได้มากที่สุด ใน
ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เมื่อเห็นบุคคลอื่นสวมใส่ ผู้ให้ข้อมูลเกิดความรู้สึกอยากลอง และเกิดความต้องการ
อยากมีรองเท้าที่มีคุณภาพดี จากนั้นจึงมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และสอบถามบุคคล
ใกล้ชิด หลังจากได้ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็จะเปรียบเทียบทางเลือกโดยประเมินจากดีไซน์ ราคา
และคุณภาพ ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ผู้ให้ข้อมูลจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์หรือสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีหาก
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พบสินค้าที่ดีไซน์ถูกใจ และเมื่อซื้อสินค้าไปแล้ว ทุกคนต่างพึงพอใจในรองเท้าที่ซื้อและมีการบอกต่อในเชิงบวกไป
ยังบุคคลอื่น
คาสาคัญ : แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ

Abstract
The purpose of this qualitative study is to gain an understanding of motivations and
purchase decisions on foreign brand fashion sandals of consumers living in Bangkok.The researcher
used in-depth interviews in collecting data from six female college students living in Bangkok. The
theories of motivation, consumer behavior, marketing communications and generation Y
consumers were used as the analytical frameworks.
The study results indicated that the motivations that affected the informants’ decisions
on purchasing the foreign brand fashion sandals mainly came from the individuals’ needs of
socialization. The informants did not want to feel alienated. After seeing celebrities and people
around them had worn those sandals, they wanted to wear them too. They believed that they
would have been able to enhance their image, prestige, personality, and self- confidence by
wearing those sandals. The informants thought that generally the foreign brand fashion sandals
were more fashionable than the local brands or the non- brands. The foreign brands also had
more quality. They provided more comfortability when wearing. In addition, they were more
durable and worth of buying.
The researcher also discovered that the marketing communication tools had an impact
on the informants’ decision making. Online advertising and sale promotions were the tools that
influenced the informants’ purchase decisions the most. When analyzing the purchase decision
behavior, the researcher found that the informants wanted to try the foreign brand fashion sandals
after seeing the others had worn them. They wanted to own the quality sandals, and such
motivation drove them to seek information from the internet as well as from their acquaintances.
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After finding the brands in which they were interested, they compared the brands using design,
price and quality as the evaluation criteria. At the purchase decision stage, the informants only
spent a week or almost immediately in making a decision to purchase the sandals with the design
they really liked. After purchasing them, every informants were satisfied with the purchase and
spoke positively about the brand they bought with their acquaintances.
Keywords : motivation, consumer behavior, foreign brand fashion sandal

บทนา
ปัจจุบันค่านิยมในแบรนด์ต่างประเทศเป็นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคชาวไทยเพิ่มมากขึ้น มีการนาเข้า
สินค้าหลากหลายแบรนด์จากต่างประเทศเพื่อมาจัดจาหน่ายในประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่น โดย
ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ (2559) เกี่ยวกับมูลค่าของการนาเข้าสินค้าแฟชั่นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ระบุว่า
กลุ่มสินค้าแฟชั่นที่มีมูลค่าการนาเข้าสูงสุดอันดับ 1 คือกลุ่มสินค้าที่รวมทั้งประเภทเสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์
สิ่งทออื่น ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่านาเข้าสูงถึง 28,313.05 ล้านบาท
ในจานวนสินค้าแฟชั่นนาเข้าจากต่างประเทศ รองเท้านับว่าเป็นหมวดสินค้าที่น่าจับตามองเนื่องจากมี
การขยายตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยปริมาณนาเข้ารองเท้าของไทยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 มีมูลค่าการ
นาเข้าสูงถึง 249.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 (ไทยเท็กซ์
ไทล์, 2561) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันตลาดรองเท้าในประเทศไทยมีมูลค่าที่สูงมาก โดยเฉพาะสินค้า
ในหมวดรองเท้าลาลองที่มีการขยายตัวของตลาดเป็นอย่างมาก ดัง ที่นายสุรชัย กิจกาจาย กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บิ๊กสตาร์ จากัดได้ให้ข้อมูลว่า “มูลค่าตลาดรวมที่จาหน่ายในประเทศในหมวดรองเท้าลาลองทั้งที่มีแบรนด์
และไม่มีแบรนด์ อยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท” (แบรนด์เอจ, 2560)
รองเท้าแตะนับเป็นสินค้าประเภทที่ถูกจัดอยู่ในหมวดรองเท้าลาลอง โดยตลาดรวมของรองเท้าแตะที่มี
แบรนด์ในปี 2559 ของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 6,300 ล้านบาท (มาร์เก็ตเทียร์ออนไลน์ , 2560) ซึ่งรองเท้าแตะ
แฟชั่นนาเข้าจากต่างประเทศก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้ตลาดรองเท้าแตะในประเทศไทยเกิดการขยายตัวและมีมูลค่าที่
สูงขึ้น รองเท้าประเภทนี้มุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง โดยแบรนด์ที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคหญิงชาวไทยในปัจจุบัน
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ได้แก่ Havaianas, Holster, Fitflop, Melissa และ Zara เป็นต้น ซึ่งราคารองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ
ที่กาลังเป็นที่นิยมจะอยู่ที่ประมาณคู่ละ 1,000 บาทขึ้นไป
สาหรับกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร รองเท้าแตะแฟชั่นนับว่าเป็นสินค้าอีกประเภทที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มผู้บริโภคเจนวายนับว่าเป็นกลุ่ มผู้บริโภคเป้าหมายสาหรับรองเท้าแตะแฟชั่น แบรนด์
ต่างประเทศที่จัดจาหน่ายในประเทศไทย ดัง ที่คุณลดาริน นันทาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีแอลเอ็น
จากัด ผู้จาหน่ายรองเท้าแตะแบรนด์ Holster ได้ให้สัมภาษณ์ไ ว้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ว่า “ลูกค้ากลุ่ ม
เป้าหมายหลักของ Holster คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษา รองลงมาคือกลุ่มวัยทางาน แต่ส่วนมากจะเป็นนักศึก ษา
เฉลี่ยอยู่ที่ 60-70% เลยทีเดียว” ข้อมูลจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่า กลุ่มเจนวาย (Gen
Y) หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2524-2543 เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพ ฤติกรรมในการซื้อสินค้าแฟชั่นเป็นลาดับแรกใน
หมวดสินค้าที่มีการซื้อมากที่สุด (อีทีดีเอ, 2558) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากงานวิจัยของเอ็มอินเตอร์แอคชั่นที่ระบุว่า
กลุ่มเจนวายให้ความสาคัญกับการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นที่มีแบรนด์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดี ให้ กั บ
ตนเอง และมักจะเลือกซื้อสินค้าจากความมั่นใจในแบรนด์ที่ตนชื่นชอบ โดยผู้หญิงกลุ่มเจนวายยินดีใช้จ่ายเต็มที่
หากพบสินค้าหรือแบรนด์ที่ถูกใจ (แบรนด์บุฟเฟ่ต์, 2558) รองเท้าแตะแฟชั่นก็นับเป็นสินค้าแฟชั่นอีกประเภทหนึ่ง
ที่ผู้หญิงกลุ่มเจนวายให้ความสนใจ ซึ่งจากการสารวจเบื้องต้นของผู้ศึกษาโดยใช้วิธีสังเกตการณ์ตามห้างสรรพสินค้า
ชั้นนา พบว่า กลุ่มผู้ที่ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศส่วนใหญ่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเจน
วาย และเมื่อสารวจโดยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ที่ใส่รองเท้าแตะแบรนด์ต่างประเทศจานวน 50 คน ผลสารวจ
ระบุว่า ผู้ที่ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศส่วนมากคือกลุ่มนักศึกษา สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารแบรนด์รองเท้าแตะแฟชั่นชั้นนา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูง ใจและพฤติกรรมการตัดสิน ใจซื้อ
รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุง เทพมหานคร โดยผลการศึกษานี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนสื่อสารการตลาดให้แก่แบรนด์รองเท้าแตะแฟชั่นและสินค้าแฟชั่นในหมวด อื่น ๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรองเท้ าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ า แตะแฟชั่ น แบรนด์ ต่ า งประเทศของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการศึกษา
ผู้ศึกษาได้เลือกผู้ให้ข้อมูลจานวน 6 ท่านด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งหมดเป็น
นักศึกษาหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 18-22 ปี ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศที่
มีราคาระหว่าง 1,000-3,000 บาท โดยอ้างอิงข้อมูลที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์คุณนริศรา อุทัยธรรม ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด บริษัท ทรีแอลเอ็น จากัด ผู้จาหน่ายรองเท้าแตะแบรนด์ Holster เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 มาใช้
เป็นแนวทางในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยคุณนริศรากล่าวว่า “รองเท้า Holster มีดีไซน์เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
และมี Positioning ที่ชัดเจนในตลาด แบรนด์รองเท้านาเข้าที่จาหน่ายในท้องตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกับของเรา
คือก็แบรนด์ Havaianas และ Melissa เพราะวัสดุหลักที่ใช้ผลิตรองเท้าใกล้เคียงกัน ฟังค์ชั่นการใช้งานที่เหมือนกัน
ชื่อเสียงของแบรนด์และราคาก็ใกล้เคียงกัน” ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกผู้ให้ข้อมูล 2 ท่านที่ใช้แบรนด์ Holster อยู่ใน
ปัจจุบัน ส่วนอีก 2 ท่านใช้แบรนด์ Havaianas และอีก 2 ท่านใช้ แบรนด์ Melissa รวมเป็น 6 ท่าน
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือหลัก
และใช้แนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาเลือกวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศที่มีราคาค่อนข้างสูงนั้น ผู้บริโภค
แต่ละคนจะมีแรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแรงจูงใจและพฤติก รรมดังกล่าวได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันและมีปัจจัยทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิง ลึก (InDepth Interview) จึงเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัยที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ศึกษาทราบถึงประสบการณ์
ความรู้สึก ค่านิยม และทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน ซึ่งจะนาไปสู่ความเข้าใจในแรงจูงใจของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกบริโภคสินค้ารองเท้าแตะแฟชั่นดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ออกแบบคาถามสัมภาษณ์โดยพัฒนา
แนวคาถามขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีในบทที่ 2 อันได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดด้าน
สื่อสารการตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มคนเจนวาย
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลผู้ศึกษาได้ถอดบทสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่บันทึกเสียงและ
จดบันทึกเอาไว้เพื่อนามาวิเคราะห์ภายใต้วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การอ่านอักษรข้อความที่บันทึก (Text Reading): พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและ
จัดระบบข้อมูล (Data Organization): หลังจากถอดเทปบทสัมภาษณ์แล้ว ผู้ศึกษาสรุปข้อมูลเบื้องต้นโดยจาแนก
เป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และมองหาแก่น (Theme) จากข้อมูลในแต่ละหมวดซึ่งแก่นดังกล่าว
เป็นตัวบ่งชี้ถึงข้อมูลสาคัญที่ผู้ศึกษาจะนาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีต่อไป
2. การจัดแสดงข้อมู ล (Data Display): ในรายงานผลการศึกษา ผู้ศึกษาจะแสดงข้อ ความสัม ภาษณ์
บางส่วนเป็นหลักฐานประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงสรุปผลการศึกษา
และอภิปรายเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
3. การอธิบายความหมายของข้อค้นพบ (Interpretation): ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ทั้ง หมด
เทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีความสอดคล้อง คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นจึง
สรุปข้อค้นพบและนาเสนอข้อเสนอแนะและแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปโดยใช้การเขียนเชิงพรรณนา
(Descriptive Writing) ในการอธิบายข้อค้นพบดังกล่าว
4. การสร้ า งบทสรุ ป ของข้ อ มู ล (Conclusion Drawing): ผู้ ศึ ก ษาสรุ ป ข้ อ ค้ น พบแต่ ล ะประเด็ น ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

ผลการศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคทั้ง 6 ท่านสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังต่อไปนี้
1. ความต้องการและแรงจูงใจของผู้ที่ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ
1.1 การเข้าสังคม ตามกระแส
จากข้อมูลสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาพบว่า ความต้องการและแรงจูง ใจในการใส่รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์
ต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องของการเข้าสังคม ผู้บริโภคไม่ต้องการแปลกแยกจากคนอื่น การที่ได้เห็นคนรอบข้างใส่
รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศหรือเห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบใส่แล้วสวยทาให้เกิดความต้องการที่
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อยากจะใช้ตาม รู้สึกว่าการใส่รองเท้าดังกล่าวจะทาให้เกิดความมั่นใจ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังบ่งชี้ว่า อายุและ
การศึกษานับว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ โดยผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นว่า
อายุและระดับการศึกษาที่ต่ างกันท าให้ เกิด ความต้องการในการใช้ สิน ค้า ที่ แตกต่ างกัน คนที่มีการศึกษาสู ง มี
กระบวนการทางความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น มีเหตุมีผลที่จะนามาสนับสนุนการตัดสินใจซื้อได้มากกว่า ส่วนในเรื่อง
ของอายุนั้น ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดให้ความเห็นว่า อายุต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
1.2 เสริมภาพลักษณ์และบุคลิก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บ่งชี้ว่าการสวมใส่รองเท้าแตะแบรนด์ต่างประเทศทาให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกที่ดี และ
รู้สึกว่าตนเองดูดีและดูมีฐานะมากขึ้น การใส่รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่า งประเทศซึ่งเป็นแบรนด์ที่คนทั่วไปรู้จัก
นับว่าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองได้ เมื่อคุณภาพรองเท้าดีก็ทาให้รู้สึกมั่นใจในการเดิน
ทาให้ตนเองดูมีภาพลักษณ์ที่ “แพง” ขึ้นจากแบรนด์ที่สวมใส่ และทาให้รู้สึกว่ามีคนสนใจมอง แต่ผู้บริโภคก็มีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศไม่ได้สะท้อนตัวตนหรือบุคลิกของผู้สวมใส่
มากเท่าใดนัก หรือสะท้อนแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไป
1.3 ดีไซน์สวย คุณภาพดีสมราคา
รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศนั้น มีรูปแบบการดีไซน์ที่สวยงามกว่ารองเท้าแตะทั่วไป ที่เป็น
แบรนด์ซึ่งไม่ค่อยมีชื่อเสียง ไม่มีแบรนด์ หรือไม่ใช่แบรนด์จากต่างประเทศ โดยผู้บริโภคต่างรู้สึกว่า ดูทันสมัยกว่า
คุณภาพดีกว่า ใส่สบาย คุ้มค่ากับราคา และทาให้รู้สึกมั่นใจเมื่อสวมใส่ รู้สึกแตกต่างกว่าการใส่รองเท้าที่เป็นแบรนด์
ไม่มีชื่อเสียงหรือเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้มาจากต่างประเทศ ถึงแม้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศจะเป็นสินค้าที่
มีราคาสูง แต่ผู้บริโภคก็มีการวางแผนเรื่องการเงินเพื่อที่จะซื้อสินค้าประเภทนี้
1.4 เครื่องมือสื่อสารการตลาดมีผลต่อความต้องการและการตัดสินใจซื้อ
การสื่อสารการตลาดส่งผลทาให้เกิดความต้องการรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ และมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ โดยการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้ให้ข้อมูลมากที่สุด เนื่องจากผู้ให้ข้อมูล
ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจาวัน ทาให้การเข้าถึงช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นไปได้ง่าย การ
โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง IG หรือ Facebook จึงนับว่ามีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ทาให้เกิดความ
ต้องการในตัวสินค้าจนนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบของการลดราคาก็มีผลต่อ ความ
ต้องการเช่นกัน รวมทั้งหากพนักงานขายเอาใจใส่ในการบริการ ก็ส่งผลทาให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น แต่หากเจอ
พนักงานขายที่ตามติดมากเกินไป ก็อาจส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ต้องการที่จะซื้อได้เช่นกัน
2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ที่ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ
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2.1 อยากลองหลังจากที่ได้เห็นบุคคลอื่นสวมใส่
จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นว่า เกิดจากการที่ตนเห็นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงใส่รองเท้าดังกล่าวแล้วจึงรู้สึกอยาก
ลองบ้าง โดยถือว่าการใช้ของเหมือนเพื่อนเป็นการเข้าสังคม ทาให้รู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน ทาให้พูดคุยกันรู้เรื่อง
นอกจากนี้ผู้บริโภคยังตระหนักว่า คนเราควรจะต้องมีรองเท้าแตะที่คุณภาพดีสักหนึ่งคู่ ซึ่งหากเป็นแบรนด์ที่มาจาก
ต่างประเทศก็จะรู้สึกว่าต้องเป็นรองเท้าแตะที่มี คุณภาพดี และรองเท้าแตะแฟชั่นยังเป็นรองเท้าที่สามารถใส่ได้ใน
หลายโอกาส เป็นประเภทรองเท้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างรองเท้าผ้าใบที่ต้องรัดเชือกทาให้รู้สึกอึดอัด กับรองเท้า
แตะธรรมดาทั่วไปที่ดูไม่สุภาพและดีไซน์ไม่สวย
2.2 หาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์และคนใกล้ตัว แต่ซื้อที่ร้านค้า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่หาข้อมูลทางออนไลน์เป็นหลัก ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook และโดยเฉพาะ IG เพราะ
ส่วนมากจะใช้ IG ในการดูสินค้าต่าง ๆ และรูปภาพสวย ๆ อยู่แล้ว รวมถึงการบอกต่อก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศเช่นเดียวกัน โดยผู้บ ริโภคทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าจากคนใกล้ตัว เช่น
เพื่อนและคนในครอบครัว ในขณะที่บางคนก็สอบถามจากคนที่เคยใช้จริง ในเรื่องของสถานที่ที่ผู้บริโภคมักจะไป
ซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศคือที่ร้านหรือ “ช้อป” ของแบรนด์นั้น ๆ แม้ว่าจะสั่ง ซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ แต่ผู้บริโภคก็ต้องการไปซื้อที่หน้าร้านมากกว่า เนื่องจากรองเท้าเป็นสินค้าที่ต้องทดลองใส่ก่ อนซื้อ
เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะกับเท้าของตนมากที่สุด โดยบางคนกังวลเรื่องของขนาดของเท้าที่ใหญ่ไปหรือเล็กไป รวมทั้ง
เรื่องของสีที่ผู้ให้ข้อมูลกังวลว่า สีในคอมพิวเตอร์อาจจะเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทาให้ผู้บริโภครู้สึกไม่มั่นใจใน
การซื้อของออนไลน์โดยที่ยังไม่เห็นสินค้าจริง
2.3 ประเมินสินค้าจากดีไซน์ คุณภาพ ราคา และตราสินค้า
ในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ ข้อมูลหลัก ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ให้ข้อมูลจะหา
มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือกแบรนด์ใดได้แก่ ดีไซน์ สี ราคา รูปแบบและคุณภาพของตัวสินค้า
ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลแล้ว การได้ไปสัมผัสสินค้าจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อก็นับว่าเป็นสิ่งสาคัญ โดยผู้บริโภคจะดู
จากดีไซน์หรือการออกแบบและรูปแบบสินค้าเป็นหลัก ซึ่งผู้บริโภคเห็นว่าแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่
แล้ว ส่วนราคาเป็นสิ่งสาคัญลาดับถัดมา โดยมีผู้บริโภคเพียงท่านเดียวที่กล่าวว่า ตนไม่เคยหาข้อมูลเปรียบเทียบ
เลยเวลาที่จะซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ เพราะมีแบรนด์ที่อยู่ในใจอยู่แล้ว จึงมุ่งไปดูข้อมู ลของแบ
รนด์นั้น ๆ เลยโดยเน้นที่ราคาว่าตรงตามงบประมาณที่วางไว้หรือไม่
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2.4 ตัดสินใจซื้อทันที เมื่อเจอดีไซน์ ราคา และตราสินค้าที่ตรงใจ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บ่งชี้ว่า การตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศนั้นจะใช้เวลาใน
การตัดสินใจซื้อไม่นาน เร็วที่สุดคือ ณ ตอนนั้นเลย หรือหากสนใจแต่ต้องการใช้ระยะเวลาคิดไตร่ตรองก็จะไม่เกิน
1 สัปดาห์ โดยปัจจัยหลักที่ทาให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีคือในเรื่องของรูปแบบหรือดีไซน์ที่ถูกใจ แบรนด์ที่
ถูกใจ และราคาที่สมเหตุสมผล ถ้าหากสินค้าลดราคาลงมากแต่ดีไซน์ไม่ถูกใจก็จะไม่ซื้อ โดยสรุป สิ่งที่ผู้บริโภคเห็น
ร่วมกันว่าทาให้ตนตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของความชอบในดีไซน์ แบรนด์ ราคาที่เหมาะสม และการ
ส่งเสริมการขาย โดยประเภทของการส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือการลดราคา หากลดถึง 50% ก็จะยิ่ง
สนใจ และโปรโมชั่นซื้อ 2 แถม 1 นอกจากนี้ หากพนักงานบริการดี ใส่ใจ ก็ส่งผลให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว
2.5 เมื่อซื้อสินค้าไปแล้วมีการบอกต่อ
ผู้บริโภคทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า ความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศไป
แล้วนั้นคือรู้สึกชอบ รู้สึกดี และเมื่อเวลาได้ใช้แล้วก็เกิดความรู้สึกมั่นใจ และคิดว่าจะกลับไปซื้ออีกหากเจอแบบที่
ถูกใจ ถ้ามีโอกาสก็จะบอกต่อคนอื่น และหากต้องซื้อคู่ใหม่ก็ยังจะเลือกใช้แบรนด์เดิมที่ตนเองใช้อยู่ในปัจจุบัน
อภิปรายผลการศึกษา
เมื่อนาผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถอภิปรายข้อ
ค้นพบได้ดังนี้
1. แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ
แรงจูงใจมีพื้นฐานมาจากความต้องการ โดยมีปัจจัยหรือสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความต้องการซึ่งความต้องการ
ดั ง กล่ า วจะส่ งผลให้ บุ ค คลมีพ ฤติ ก รรมที่ ต อบสนองต่ อความต้ อ งการ โดยวิ เ คราะห์ต ามทฤษฎี ค วามต้ องการ
ตามลาดับขั้น (Hierarchy of Needs) ของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) โดยแยกเป็น 2 ประเด็นหลัก
ดังนี้
1.1 ความต้องการและแรงจูงใจ
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ในกรณีของรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศนั้น แรงจูงใจหลักของผู้บริ โภค
เกิดจากความต้องการในการเข้าสังคม เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า ตนมักจะใช้สินค้าตามเพื่อนหรือบุคคลที่มี
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ชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบเพราะต้องการที่จะใส่แล้วสวยเหมือนที่เพื่อนหรือผู้มีชื่อเสียงใส่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนหรือสัง คม และต้องการมีภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้นหลัง จากสวมใส่ ต้องการเกิด
ความรู้สึกมั่นใจในการเดิน ดูทันสมัย และมีภาพลักษณ์ ที่ดู “แพง” ขึ้นจากการใส่รองเท้ าแตะแฟชั่นแบรนด์
ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เป็น กรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคมีแรงจูงใจอันเกิดจากความต้องการ 2 ขั้นในระดับเท่าเทียมกัน ได้แก่ความ
ต้องการในขั้นที่ 3 คือการเข้าสังคมและการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง และความต้องการในขั้นที่ 4 การ
ได้รับการยกย่องและความภาคภูมิใจ หรือเมื่อวิเคราะห์เ ทียบกับทฤษฎีเอเอพี (AAP) ของแมคเคลแลนด์จะพบว่า
ความต้องการความผูกพัน (Needs for Affiliation) และความต้องการมีอานาจ (Needs for Power) อยู่ในระดับ
เท่า ๆ กัน ข้อค้นพบดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลจากการวิจัยของอริสา สุขสม (2552) ที่ระบุว่า แรงจูงใจที่ส่งผลให้
วัยรุ่นแต่งกายแฟชั่นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่แวดล้อมซึ่งได้แก่ ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน เป็นต้น
ผลการศึกษาข้างต้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ที่อธิบายว่า การเลือกสินค้าที่
ใช้มีบทบาทสาคัญเกี่ยวข้องกับการให้ความหมายในใจ ซึ่งในกรณีของรองเท้าแตะแฟชั่ นแบรนด์ต่างประเทศนั้น
พบว่า ผู้บริโภคให้ความหมายแก่รองเท้ามากกว่าการเป็นสินค้าที่มุ่งในด้านการใช้งาน แต่มองว่าเป็นเครื่องประดับ
อย่างหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สวมใส่ได้
1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภค
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ปัจจัยที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้ให้ข้อมูลคือการออกแบบหรือการดีไซน์ที่สวย
ถูกใจของรองเท้า รวมทั้งสินค้ายังต้องมีคุณภาพที่ดี สวมใส่สบาย มีราคาที่สมเหตุสมผลและมีแบบให้เลือกหลาย
หลาย นอกจากนี้ ร้ า นค้ า ยั ง ต้ องมีส าขาหลายแห่ ง เพื่ ออ านวยความสะดวกในการซื้ อ และการทดลองสวมใส่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชนัฐพร ไทยไชยนต์ (2559) ที่ระบุว่า ในกรณีของการซื้อรองเท้าแฟชั่น ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ยังให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์นับว่ามีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อรองเท้าแฟชั่นของผู้หญิง
เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังบ่งชี้ว่า การสื่อสารการตลาดของแบรนด์นับว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการ
กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคในกรณีของรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ระบุว่า การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากที่สุด และเครื่องมือสื่อสาร
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การตลาดประเภทส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการลดราคาก็นับว่ามีอิทธิพลมากเช่นกันในการกระตุ้นความต้องการ
ของผู้บริโภครองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อถึงขั้นของการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับที่เสรี
วงษ์มณฑา (2547) ได้อธิบายและให้ความหมายของการส่งเสริมการขายว่า เป็นเครื่องมือระยะสั้นเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทันใด ทั้งนี้ การขายโดยบุคคลหรือพนักงานขาย
(Personal Selling) เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดอีกประเภทหนึ่งที่มีผลต่อความต้องการและการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภครองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ เนื่องจากถ้าพนักงานให้การบริการที่ดี มีการดูแลเอาใส่ใจเป็นอย่าง
ดี ก็สามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ในทันที
ในการศึกษาครั้งนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมและกลุ่มเพื่อนนับเป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการที่จะซื้อสินค้ารองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนเจนวายเป็นกลุ่ม ที่ ให้
ความสาคัญกับเพื่อนและการเข้าสังคม การใช้สิ่งของที่เหมือน ๆ กันหรือคล้าย ๆ กันกับเพื่อนและสังคมรอบข้างจึง
เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งอิทธิพลจากเพื่อนและสังคมรอบข้างนับได้ว่าเป็น
ปัจจัยภายในตามแนวคิด S-R Theory ของ Phillip Kotler ซึ่งอ้างถึงโดยเสรี วงษ์มณฑา (2547) แต่ขณะเดียวกัน
ผู้ศึกษาพบว่า แม้ว่าเพื่อนและบุคคลที่มีชื่อเสียงจะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคจนเกิดความต้องการจนนามาซึ่ง การ
ตัดสินใจซื้อ แต่ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดีไซน์ของรองเท้าด้วยว่าเข้ากับตัวผู้บริโภคหรือไม่ ถ้าเข้ากัน ผู้บริโภคจึงเกิด
ความต้องการที่จะตัดสินใจซื้อ
ขณะเดียวกัน การที่ผู้ให้ข้อมูลเลือกใช้รองเท้าแตะแบรนด์ต่างประเทศก็เพราะต้องการเข้าสังคม ต้องการ
มีบุคลิกที่ดี ดู “แพง” ดูเป็นที่น่าสนใจ ส่วนการที่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าอายุและการศึกษาที่ต่างกันนั้นมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อหรือใช้สินค้าที่ต่างกัน สอดคล้องกับผลจากการวิจัยของอรอารา ดวงแข (2555) ที่กล่าวว่า
ผู้บริโภคที่อายุแตกต่างกัน มีระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่างกัน จะส่งผลต่อแนวโน้มในการมีพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าที่แตกต่างกัน และยังมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มในการบอกต่อผู้อื่นเพื่อชักชวนให้ซื้อ
2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ที่ใช้รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ
ผลการศึกษาในส่วนของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตามกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตามแนวคิดของ Phillip
Kotler มีดังนี้
2.1 การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition)
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ผลการศึ ก ษาระบุ ว่ า การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รองเท้ า แตะแฟชั่ น แบรนด์
ต่างประเทศคือการที่ผู้บริโภคเห็นคนอื่นใส่แล้วอยากลองใส่บ้าง ซึ่งในกระบวนการตัดสินใจขั้นแรกนี้ ผู้บริโภคได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางทางสังคม (ต้องการเข้ากับเพื่อน ได้รับการยอมรับในสังคม เป็นต้น) และปัจจัยส่วนบุคคล
(เพศ อายุ การศึกษา เป็นต้น) โดยปัจจัยเหล่านี้นับเป็นสิ่งกระตุ้นภายในตามแนวคิดของ Phillip Kotler นอกจากนี้
การที่ผู้บริโภคมองว่าคนเราควรจะต้องมีรองเท้าที่คุณภาพดีสักหนึ่งคู่ก็นับว่าเป็นการตระหนักถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคเช่นกัน การตระหนักถึงความต้องการในการมีรองเท้าคุณภาพดีสักคู่ไว้ใช้งานสะท้อนถึงการรับรู้ในคุณภาพ
ของสินค้า และอาจรวมไปถึงการเรียนรู้และการจดจาประสบการณ์ในอดีตที่ตนหรือคนรอบข้างเคยใช้รองเท้าที่ไม่
มีคุณภาพมาก่อน
นอกจากนี้แล้ว การพบเห็นโฆษณาในสื่อออนไลน์ก็นับเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกที่ส่งผลต่อการตระหนักถึง
ปัญหา/ความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน โดยสื่อโฆษณาดังกล่าวนับเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli)
หรือสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) ที่กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลตระหนักถึงความต้องการในตัวสินค้า
รองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศได้
2.2 การค้นหาข้อมูล (Information Search)
ในขั้ น ที่ 2 ของกระบวนการการตั ด สิ น ใจตามแนวคิ ด ของ Phillip Kotler ผู้ บ ริ โ ภคมั ก จะหาข้ อ มู ล
เกี่ยวกับสินค้าโดยสอบถามจากคนใกล้ตัว เช่น เพื่อน คนในครอบครัว หรือคนที่ใช้จริง เนื่องจากมองว่าเป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้มากกว่าคนทั่วไป เมื่ อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เทียบกับแนวคิดของ
Phillip Kotler พบว่า แหล่งข้อมูลหลักสาหรับผู้บริโภคคือแหล่ง บุคคลหรือบุคคลอ้างอิง (Personal Sources)
เนื่องจากผู้บริโภคมักสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าประเภทนี้จากคนใกล้ตัว แต่ก็มีการหาข้อมูลจากแหล่ง ทาง
การค้า (Commercial Sources) ด้วยเช่นกัน ผู้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อาจ
เป็นเพราะช่องทางออนไลน์คือช่องทางที่สะดวกมากที่สุดสาหรับผู้บริโภคซึ่งมาจากกลุ่มเจนวายที่ปัจจุบันมีไ ลฟ์
สไตล์ ใ นการใช้ ชี วิ ต โดยมี เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารติ ด ตั ว อยู่ ต ลอดเวลา ท าให้ ส ามารถเช็ ก ข้ อ มู ล หรื อ ค้ น หาข้ อ มู ล ได้
ตลอดเวลา สอดคล้องกับผลการศึกษาตามที่แบรนด์บุฟเฟ่ต์ (2558) ได้รายงานว่า กลุ่มคนเจนวายจะใช้เวลาวันละ
หลาย ๆ ชั่วโมงบนอินเทอร์เนตในการเลือกหาข้อมูลฟรี ๆ จากการค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการ
2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
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ในขั้นของการประเมินทางเลือกพบว่า หลัง จากหาข้อมูลเกี่ยวกับสิน ค้า ที่ตนสนใจแล้ว ผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละแบรนด์ โดยข้อมูลที่เปรียบเทียบจะเป็นเรื่องดีไ ซน์ สี และราคา ซึ่ง เกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบขึ้นอยู่กับความชื่นชอบส่วนบุคคล และผู้บริโภคจะต้องไปสัมผัสสินค้าจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้วย
โดยจะดูจากดีไซน์และรูปแบบของรองเท้าเป็นหลัก ผู้บริโภคแต่ละคนชอบดีไซน์และรูปแบบรองเท้าที่ไม่เหมือนกัน
ซึ่งการกาหนดเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Phillip Kotler ที่ว่า ในขั้นประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of Alternatives) นั้น เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 คือในขั้นค้นหาข้อมูลแล้ว
ผู้บริโภคก็จะทาการประเมินทางเลือกโดยกาหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ประกอบการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา
รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วยเป็นต้ น ข้อค้นพบนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล
(2543) ในประเด็นที่ว่า การประเมินทางเลือกก่อนซื้อมักจะถูกปรับแต่ง และได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของ
บุคคลและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ยัง กล่าวด้วยว่า เกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้
ประเมินทางเลือกเกี่ยวข้องกับผลที่ผู้บริโภคปรารถนาจะได้จากการซื้อ ซึ่งในกรณีของรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์
ต่างประเทศ ผู้บริโภคปรารถนาที่จะได้รองเท้าที่สวย ใส่แล้วดูดีเป็นที่ยอมรับ ทนทาน คุ้มค่าคุ้มราคา ดังนั้น ผู้ให้
ข้อมูลจึงกาหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกโดยเน้นที่ดีไซน์ คุณภาพ รวมถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นหลัก
2.4 ขั้นตัดสินใจซื้อสินค้า (Purchase Decision)
ในขั้นที่ 4 นี้เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคพร้อมจะกระทาการตัดสินใจสาหรับทางเลือกที่ได้กาหนดไว้แล้วจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ณ ตอนนั้นเลยหรืออย่างช้าคือไม่เกิน 1 สัปดาห์
สะท้อนให้เห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้สาหรับตัดสินใจ (Decision Time) สาหรับสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างสั้น โดยปัจจัย
หลักที่ทาให้ผู้บริโภคสามารถตัด สินใจซื้อได้ทันที คือ ในเรื่องของรูปแบบหรือ ดีไ ซน์ที่ถูก ใจ ระยะเวลาของการ
ตัดสินใจขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่มีในขณะนั้นด้วย รวมทั้งราคาที่สมเหตุสมผล แต่หากสินค้าลดราคาถูกลงมากแต่
ดีไซน์ไม่ถูกใจ ต่อให้ลดมากแค่ไหน ผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการซื้อสินค้านั้น ผู้บริโภคมีความตั้งใจ
ซื้ อ เป็ น ทุ น เดิ ม อยู่ แ ล้ ว การที่ พ บดี ไ ซน์ที่ ถู กใจและราคาที่ เ หมาะสมจึ ง ท าให้ ตั ด สิ นใจซื้อ ได้เ ลย คล้ า ยคลึ ง กับ
ผลการวิจัยของจุฬาลักษณ์ เนตรแสงสี (2559) ที่ศึกษากลุ่มนักศึกษาที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วพบว่า ผู้บริโภคให้
ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของรูปลักษณ์ และการดีไซน์แบบของสินค้าที่ดูสวย ทันสมัย ซึ่งส่งผลให้ตัดสินใจ
ซื้อได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจกล่าวได้ว่า สาหรับผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นนั้น สินค้ามีแบรนด์ในกลุ่มแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็น
กระเป๋าหรือรองเท้า เป็นสินค้าที่สามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วถ้าหากเจอดีไซน์ที่สวยถูกใจ ซึ่งเหล่านี้เป็นผล
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มาจากทั้งตัวกระตุ้นภายนอกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ (สวย ทันสมัย) และสิ่งกระตุ้นภายใน อันได้แก่ ลักษณะของผู้
ซื้อ (Buyer Characteristics) ที่ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior)
ในขั้นที่ 5 ของกระบวนการตัดสินใจพบว่า เมื่อผู้บริ โภคซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศไปใช้
แล้วต่างก็เกิดความรู้สึกชอบ รู้สึกมั่นใจ และคิดว่าจะกลับไปซื้ออีกหากเจอแบบที่ถูกใจ นอกจากนี้ หากมีโอกาสก็
จะบอกต่อคนอื่นให้ซื้อรองเท้าแบรนด์ดังกล่าว และหากต้องซื้อคู่ใหม่ก็ยังจะเลือกซื้อแบรนด์เดิม สิ่งต่าง ๆ เหล่ านี้
สะท้อนถึงปัจจัยภายในของผู้บริโภคทางด้านจิตวิทยาตามโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคของ Phillip Kotler ที่กล่าวถึง
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และการจดจา โดยในกรณีของรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ เมื่อผู้บริโภค
รับรู้ถึงคุณภาพของรองเท้าทั้งในแง่การสวมใส่สบายและการออกแบบที่ถูกใจ ทาให้รู้สึกมั่นใจก็จะเกิดการเรียนรู้ว่า
รองเท้าดังกล่าวตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นอย่างดี จึงเกิดความประทับใจจนมีการบอกต่อผู้อื่น เพราะ
เมื่อผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจหลังจากได้รับประสบการณ์จากการใช้สินค้าและบริการแล้วพบว่าได้รับคุณค่าตามความ
คาดหวังของลูกค้าหรือสูงกว่าก็จะนาไปสู่การซื้อหรือการใช้บริการซ้า แต่ในทางกลับกัน หากลูกค้าได้รับคุณค่าจาก
สินค้าหรือบริการต่ากว่าความคาดหวังย่อมส่งผลให้รู้สึกไม่พึงพอใจจนอาจนาไปสู่การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น
หรือถ้ามีโอกาสอาจบอกต่อในเชิงลบเกี่ยวกับสินค้าและบริการในวงกว้างได้
ข้อเสนอแนะ
ผลที่ได้จากการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแตะแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถนามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะต่อแบรนด์รองเท้าแตะต่างประเทศ
1.1 ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความสาคัญกับดีไซน์และคุณภาพของแบรนด์มาเป็นลาดับต้น ๆ ใน
ด้านการสื่อสารการตลาดนั้น ทางแบรนด์ควรโฆษณาเรื่องดีไซน์และคุณภาพ เพราะผลการวิจัยพบว่าสองส่วนนี้มี
ส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค และยัง นาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามาร ถสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปได้
1.2 จากผลการศึกษาที่พบว่าผู้ให้ข้อมูลจะค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ แต่จะซื้อรองเท้าที่ร้านค้าเท่านั้น ทาง
แบรนด์สามารถนาข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายต่อไปได้
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น สาหรับการศึกษา
หรือการวิจัยในอนาคต ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยอาจจะพิจารณาศึกษาในมุมที่กว้างขึ้นโดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนวัย
ทางานหรือเก็บข้อมูลจากตัวแทนผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ
2.2 ในการศึ ก ษาหรื อ การวิ จั ย ในอนาคต ผู้ ศึ ก ษาหรื อ ผู้ วิ จั ย อาจศึ ก ษาสิ น ค้ า แบรนด์ ใ ดแบรนด์ ห นึ่ ง
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นั้นๆ
2.3 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทางฝั่งผู้บริโภค หากมีการศึกษาทางฝั่งแบรนด์สินค้าว่ามีการสื่อสาร
การตลาดอย่างไร ใช้กลยุทธ์ใดในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แบรนด์ได้วางไว้ก็อาจจะได้มุมมองหรือข้อ
ค้นพบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์สินค้า
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สิริยศ ไชยศรี1 และ ประยงค์ คูศิริสิน2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2อาจารย์ประจาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อชุมชนแม่กลางหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในชุมชนแม่
กลางหลวง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง และหาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความพึง พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ อชุม ชนแม่ก ลางหลวง อาเภอจอมทอง จัง หวัดเชียงใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล จานวน 180 คน มีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวในชุมชนแม่กลางหลวงมีอายุต่ากว่า 30 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
และมีสถานภาพโสด โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน และเป็นทางผ่านก่อน
เดินทางต่อไปยังดอยอินทนนท์ โดยที่ไม่ได้พักค้างคืนในชุมชนแม่กลางหลวง ส่วนมากเดินทางโดยรถยนต์เนื่องจาก
สะดวกกว่าการโดยสารรถประจาทาง และต้องการแวะท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ระหว่างทางจากชุมชนแม่กลาง
หลวงไปถึงยอดดอยอินทนนท์ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อบริการการท่องเที่ยวในชุมชนอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะการให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร การจัดสภาพแวดล้อมที่คงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ
การดูแลเอาใจใส่ต่อนักท่องเที่ยว และราคาอาหารเครื่องดื่มมีความเหมาะสม แต่สิ่งที่ชุมชนควรเร่งปรับปรุงเป็น
อันดับแรกคือการรักษาความปลอดภัย โดยกาหนดให้มีมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและปฏิบัติ
ให้เคร่งครัด ป้องกันเหตุโดยจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวพักอาศัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีเวร
ยามอยู่ประจาตลอด 24 ชั่วโมงและการสร้างกิจกรรมและรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน เสนอ
ขายโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นแพคเกจโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่ อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาอยู่ใน
ชุมชนนานมากขึ้น การทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ
รายได้ ซึ่งตัวแปรด้านรายได้มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้อยละ 5
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พฤติกรรม ความพึงพอใจ แม่กลางหลวง
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Abstract
The study of Thai tourists’ behavior and their satisfaction toward Mae Klang Luang
community in Baan Luang subdistrict, Chom Thong district, Chiang Mai province aims to investigate
Thai tourists’ behavior and to study the satisfaction of Thai tourists. This study also seeks for
factors which affect on the satisfaction of Thai visitors. Thai tourists, who visited Mae Klang Luang
community, Chom Thong district Chiang Mai province, were sampled in this research. The results
indicate that the majority of Thai travelers who visited Mae Klang Luang community are young
adults under the age of 30, single and bachelor’s degree graduation.Rather these tourists travelled
to Mae Klang Luang community for pleasure. They usually accommodate at this on-the way place
before reaching Doi Inthanon National Park. It is also found that Thai tourists showed a significant
satisfaction on community services particularly in politeness, friendliness, helpfulness as well as
reasonable prices of food and beverage. Also, they were impressed by preserving natural
environment itself. However, there was the drawback should be concerned for this local
community was that security within community should be worked on. Systemic surveillance
management should be monitored at all time. The accommodation should be kept under video
surveillance and equipment. Moreover, the exterior and interior electrical lights should be
provided to illuminate indoor and outdoor space. Twenty- four hours security guards should be
on duties and responsibilities to minimize the crime. In addition, resource contribution activities
among entrepreneurs and unique tour program offers within community would launch
commonwealth into sustainable tourism.
From statistical hypothesis testing, it is presented that age, frequency and income were
related to Thai tourists’ behavior and satisfaction with a significant difference of 0.5. Of these, the
difference of satisfaction among male and female has been seen at a significant difference at 0.5
in terms of administration management, services and environment.
Keyword : Ecotourism behavior satisfaction Mae klang luang
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บทนา
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนิยมมา
ท่องเที่ยวกันเป็นจานวนมาก จานวนนักท่องเที่ ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติศิลปะและวัฒนธรรมนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยัง สะท้อนภาพลักษณ์ที่ทาให้นักท่องเที่ยว
จดจาได้ดีคือ ดินแดนที่อุดมไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรมและภาษาแบบล้านนารวมทั้งผู้คนจิตใจดีจนได้รับคายกย่อง
และส่งเสริมให้เป็น“ถิ่นไทยงาม”กระบวนการที่ก่อให้เกิดสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจัง หวัด
เชียงใหม่โดยผ่านการแสดงในรูปแบบต่างๆเช่น การแสดงละคร เพลงและการแสดงในรูปแบบอื่นๆซึ่งเต็มไปด้วย
เนื้อหาที่ว่าด้วย “ความงาม”ของเชียงใหม่ประกอบด้วย 3 ประการคือ ความงามทางธรรมชาติ ความงามทาง
วัฒนธรรมและความงามของสตรี ดังนั้นจึง ส่ง ผลให้แต่ ละปีมีนัก ท่องเที่ ยวหลั่ง ไหลเข้า มาท่องเที่ยวในจั ง หวั ด
เชียงใหม่เป็นจานวนมาก ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ
ภาคเหนือ รวมทั้งยังสามารถเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายที่ ค รบในรู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วในศตวรรษที่ 21 ถื อ ได้ ว่ า มี พื้ น ที่ แ ละแหล่ ง การท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลายครอบคลุม ทั้ง 25 อาเภอในเขตการปกครองของจัง หวัดเชียงใหม่ ทั้งแหล่งท่องเที่ย วทางธรรมชาติ
แหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกสบาย สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอย่างสะดวก
ชุ ม ชนบ้ า นแม่ ก ลางหลวง ตั้ ง อยู่ ห มู่ ที่ 17 ต าบลบ้ า นหลวง โดยมี ห ย่ อ มบ้ า นที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานกระ จาย
รอบๆ ประกอบด้วย บ้านแม่กลางหลวง บ้านแม่กลางน้อย และบ้านสบผาด คาว่า บ้านแม่กลาง เป็นชื่อที่ใช้เรียก
ตามแม่น้าที่ไหลผ่านหมู่บ้าน คือลาน้าแม่กลาง หรือภาษาปกาเกอญอ เรียกว่า แม่กล่าโกละ ปัจจุบันมีประชากร
อาศัยอยู่รวมกัน 300 คน 67 หลังคาเรือน การเดินทางเข้า – ออก หมู่บ้าน เป็นเส้นทางที่สะดวกจากเส้น 108
เชียงใหม่ – ฮอด และเส้น 1009 จอมทอง – ดอยอินทนนท์ ระยะเวลา 18 กิโลเมตร” ชุมชน บ้านแม่กลาง
หลวง ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศพม่า เข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เมื่อปี พ.ศ. 2330
ตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ราบสูง แวดล้อมไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าแม่กลางไหลผ่าน และลาห้วยสาขาที่ไ หล
รวมกับลาน้าแม่กลาง ส่วนพื้นที่ทากินตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ชาวบ้านจึงปรับระบบที่ดินของตนเองไปเป็นรูปแบบนา
ขั้นบันได นอกจากนี้บริเวณโดยรอบพื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่ป่าที่อุ ดมสมบูรณ์ยังมีน้าตกผาดอกเสี้ยว ดอยหัวเสือ เป็น
สถานที่ที่ชาวบ้านดูแลรักษา เป็นแหล่งพักผ่อนของคนในชุมชน และจุดชมวิวที่มองเห็นพื้นที่จังหวัดลาพูนได้อย่าง
ชัดเจน ใน ขณะที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีดั้งเดิม ตามความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จาก
ที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในทางเลือกของการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
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โดยชุมชนจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อย่างไรก็ตามชุมชนจะมีการท่องเที่ยวที่
ยั่ง ยืนได้ นักท่องเที่ยวต้องมีความพึงพอใจในพื้ น ที่ ซึ่ง จะนาไปสู่การกลับมาท่องเที่ ยวอีก และก่อให้เกิด การ
ท่องเที่ยวอย่างยิ่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในชุมชนแม่กลางหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs)
อั บ ราฮั ม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็ น ผู้ ว างรากฐานจิ ต วิ ท ยามนุษ ยนิ ยม เขาได้ พั ฒ นาทฤษฎี
แรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยู่บนความคิดที่ว่า การ
ตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความสาคัญ ที่สุดซึ่งมีเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ มาสโลว์มี
หลักการที่สาคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องลาดับขั้นความต้องการ เขามีความเชื่อว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมี
ความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง
ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พจนา สวนศรี (2546: 178-179) ได้ระบุว่า แนวคิดและต้นกาเนิดของคาว่า อีโคทัวร์ริซึม (ecotourism)
มาจากประเทศตะวันตก มีการให้คานิยามคานี้หลากหลายขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละคนหรือสังคมที่ผู้เขียนหรือ
นักวิชาการคลุกคลีอยู่ โดยส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาที่คู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในบริบทสังคมไทยที่คนกับธรรมชาติมีความผูกพันใกล้ชิดกัน แนวคิดนี้จึงเน้นบทบาทของคนและ
ชุมชนมากขึ้น
รชพร จันทร์สว่าง (2546: 24) ได้ให้ความหมายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุม ชนว่า หมายถึง การ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นชุมชน พื้นฐานสาคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและกระจาย
รายได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
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มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2548: 90) กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็น
องค์ประกอบสาคัญทั้งในด้านการดาเนินการ การบริหารจัด การ การตัดสินใจ และการจัดการผลประโยชน์ โดย
อาศัยปัจจัยเกื้อหนุนจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหนึ่ง ของการท่ องเที่ยว ที่มุ่ง ให้เกิดการดูแลรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและของทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่
พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Tourism: Agenda 21) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวที่มีปรัชญาพื้นฐานที่มุ่งสู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการให้คาจากัดความอย่างหลากหลาย
แต่ทั้งหมดเน้นไปยังการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (responsible) ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นหลัก มี
การจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) และการให้การศึกษา (Education) แก่ผู้เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักที่สาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี
4 ประการคือ
1. องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) ในพื้นที่นั้นๆ
2. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่ง ยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและจากัดมลพิษ ภาวะ และควบคุมอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการ
จัดการยั่งยืน
3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวน การเรียนรู้ โดยมีการให้
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเพิ่ มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความ
ประทั บ ใจ เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก และปลู ก จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประชาชนท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
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4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคานึง ถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์
ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการ
กระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบารุงรักษา และจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยดังนั้น หากมองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
ข้างต้นจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเที่ยว และเป็นวัตถุดิบประเภทใช้แล้วไม่หมดไป หรือสูญหายหากมี
การควบคุมป้องกันด้วยการวางแผนอย่ างเป็นระบบและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยว ยังประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เสื่อมโทรมลงไป ทั้งยังไม่ส่ง ผล
กระทบต่อระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบที่จะรองรับได้ (carrying capacity)
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ณัฐชนก เพชรพรหม (2554) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
ต้องการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น ได้แก่ การใช้สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจน
กระบวนการในการตัดสินใจอันส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ในทานองเดียวกัน ราณี อิสิชัยกุล
(2557) ให้ความหมายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมที่นักท่องเที่ยวแสดงปฏิกิริยาออกมาโดยการ
เลือกสรร ซื้อ บริโภค รวมถึงการประเมินสินค้า การบริการ หรือประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่ไ ด้รั บ การ
ตอบสนองตามความต้องการ และเกิดความพึงพอใจ
ชวัลนุช อุทยาน (2558) อธิบายไว้ว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาของนักท่องเที่ยวที่แสดง
ออกมาทั้ง ที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม เพื่อต้องการตอบสนองสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง ณ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง พฤติกรรม
ภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลอื่นสัง เกตได้โดยอาศัยประสาท
สัมผัส สาหรับพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior) เป็นสิ่ง นึกคิด ความรู้สึก และ
อารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในของแต่ละบุคคล โดยมีความสัมพันธ์กันในลั กษณะพฤติกรรมภายในเป็นตัวกาหนด
พฤติกรรมภายนอกให้แสดงออกมา ในทานองเดียวกัน วนัฏศนัน วิรภากุล (2558) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว คือ การกระทาที่นักท่องเที่ยวแสดงออกมาโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกก็ตาม เพื่อมุ่งตอบสนองความ
ต้องการจากภายใน ได้แก่ ความรู้สึก นึกคิด และอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่คอยผลักดันให้แสดงพฤติกรรมออกมา
นอกจากนั้น World of Tourism (2015) อธิบายความหมายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ การแสดงออก
ของนักท่องเที่ยวและปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด เพื่อต้องการตอบสนองต่อสิ่ง กระตุ้นในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่ง
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พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นรับรู้ไ ด้โดยอาศัยประสาท
สัมผัส สาหรับพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior) เป็นความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์
ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กันโดยพฤติกรรมภายในเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมภายนอก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สิริโสภา สุมนศิริ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจัง หวัดเชียงใหม่ ข อง
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 150 ตัวอย่าง และใช้วิธีรวบรวมข้อมูลและออกแบบสอบถามโดย
อาศัยวิธีการเปรียบเทียบร้อยละ และใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลภ พบว่านักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคกลางถึงร้อยละ 42.67 และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 54) ช่วงอายุ 1824 ปีมีมากที่สุด ร้อยละ 41.3 ซึ่งอยู่ในช่วงระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 64 และส่วนมากนิยม
เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาแล้วมากกว่า 4 ครั้ง ถึงร้อยละ 44 จากผลการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางส่วนใหญ่ คือ ปัจจัยด้านภาพพจน์ของแหล่งท่องเที่ยว และประเพณี
วัฒนธรรมที่น่าสนใจ โดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจหลักในการตัดสินใจเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่
สุวลี จันทร์ลักษมี (2547) ได้ทาการศึกษาปั จจั ยที่ มีอิ ทธิพ ลต่ อการมาท่องเที่ยวจัง หวั ดอุ ตรดิ ต ถ์ ข อง
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการมาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจานวน 100 ชุด จากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2547-มกราคม 2548 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ คือ ปัจจัยทางด้านภาพพจน์ของ
แหล่งท่องเที่ยว ความสงบร่มรื่น ความสวยงาม และปัจจัยด้านการบริการ มิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น
กนกวรรณ สองสีโย (2550) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมและความพอใจของนักท่องเที่ยวในอาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
ศึกษาความพึงพอใจต่อสิ่งต่างๆของนักท่องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ แ บบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ งหมด 100 คน ซึ่ ง เป็ น นั ก ท่ องเที่ ยวทั้ ง ที่ เ ป็ น คนไทย และชาวต่ า งชาติ ที่
ท่ อ งเที่ ย วในอ าเภอปาย จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ในช่ ว งวั น ที่ 4-6 มกราคม 2551ผลการศึ ก ษาพบว่ า ลั ก ษะการ
ท่องเที่ยวในครั้งก่อนของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่หาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก จุดประสงค์ใน
การมาคือ มาพักผ่อน มากับเพื่อนและเดินทางเอง มีระยะเวลาการมาท่องเที่ยวจานวน 3 วัน ส่วนลักษณะการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวในครั้งหลังส่วนใหญ่ยังคงหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก มี
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จุดประสงค์ในการมาคือการมาพักผ่อน เหมือนกับครั้งก่อน โดยมากับเพื่อนและเดินทางเอง มีระยะเวลาการมา
ท่องเที่ยวจานวน 3 วัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว








เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานภาพสมรส
จานวนสมาชิกในครัวเรือน

พฤติกรรมการท่องเที่ยว











วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
จานวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยว
รูปแบบการเดินทาง
การจัดการในการท่องเที่ยว
บุคคลที่ร่วมเดินทางในการ
ท่องเที่ยว
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
พาหนะที่ใช้เดินทาง
การกลับมาท่องเที่ยวในอนาคต
จานวนวันพัก

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ชุมชนแม่กลางหลวง





สถานที่ท่องเที่ยว
ผู้ให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่น
ร้านค้า ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม
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วิธีการศึกษา
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบให้ผู้ตอบกรอกคาตอบเอง (Self-administered
Questionnaire) ประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 คาถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนแม่กลางหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ 3 การวัด
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ข้อคาถามเป็นการให้คะแนนเป็นระดับสเกล 5 ระดับ และได้
นามากาหนดเป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึง พอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81
– 2.60 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด โดย
เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 180 คน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในชุมชนแม่กลางหลวง พบว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปในชุมชนแม่กลาง
หลวงส่วนใหญ่ตั้งใจไปท่องเที่ยว ร้อยละ 96.70 และเป็นการเดินทางไปในชุมชนแม่กลางหลวงครั้งแรก ร้อยละ
55.60 และมาเป็นครั้งที่ 2 ร้อยละ 31.10 โดยมากมากับเพื่อน ร้อยละ 70 และมากับครอบครัว ร้อยละ 23.30 ซึ่ง
ใช้เวลาในการท่องเที่ยวในชุมชนแม่กลางหลวง เพียง 1 วัน ร้อยละ 82.80 มีการใช้จ่ายในชุมชนแม่กลางหลวง 300
– 500 บาท ร้อยละ 84.60 และใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาท ร้อยละ 11.00 ใช้วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนแม่
กลางหลวงโดยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 73.00 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ระบุว่าจะกลับมาใช้บริการและเข้าพักใน
ชุมชนแม่กลางหลวงอีก ร้อยละ 82.80 นอกจากแม่ชุมชนแม่กลางหลวงแล้วนักท่องเที่ยวยังเดินทางไปเที่ยวสถานที่
ต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนน์ ได้แก่ ยอดดอยอินทนนท์ ร้อยละ 81.10 กิ่วแม่ปาน ร้อยละ 25.00 สถานี
เกษตรหลวงอินทนนท์ ร้อยละ 5.60 และพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ น้าตกวชิรธาร น้าตกวังควาย
เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้าตกผาดอกเสี้ยว เพียงร้อยละ 0.60 เท่านั้น
ความพึงพอใจต่อบริการการท่องเที่ย วและภาพรวมในชุมชนจานวน 21 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการแหล่ง ท่องเที่ยวครั้งนี้โดยรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 โดยใน
ประเด็นย่อยที่ได้รับความพึงพอใจระดับมากได้แก่การให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ความสะดวกในการใช้
บริการ การให้คาแนะนา หรื อตอบข้อซักถามแก่นักท่องเที่ยว ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม การ
ให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง การจัดสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนหย่อน
ใจบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม การให้บริการด้วยความ
รวดเร็ว การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ร้านจาหน่ายอาหารมีความสะอาด มีน้าสาหรับอุปโภค
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และบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ รสชาติดี ร้านจาหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มมีจานวนเพียงพอต่อการเลือกใช้บริการ ห้องน้า ห้องสุขาสะอาด ป้ายสัญลักษณ์บอกทางไป
แหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจน สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่ องใช้และความสะอาดของที่พักแรม สถานที่จอดรถ
เพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย การให้ข้อมูล – ความรู้ แก่นักท่องเที่ยว เช่นการนาเที่ยวและการบรรยาย
โดยที่มีประเด็นความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การดูแลความปลอดภัย เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อชุมชนแม่กลางหลวง อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
Y = 3.948 -3.160 (income) จากสมการดัง กล่าว สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ รายได้ ซึ่งตัวแปรด้านรายได้มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวร้อยละ 5
อภิปรายผล
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนแม่กลางหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จานวน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบุคลากร ได้แก่ การให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร การให้คาแนะนา หรือตอบข้อซักถามแก่
นักท่องเที่ยว การดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรหรือเจ้าของ
กิจการในชุมชนเป็นด่านแรกในการพบเจอกับนักท่องเที่ยวหาก จะพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนควรพัฒนาคนใน
ชุมชนที่เป็นด่านแรกของการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวก่อน หากจะดาเนินการจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
ควรเริ่มต้นที่การพัฒนาคน ซึ่งรูปแบบการให้บริการในชุมชนแม่กลางหลวงเป็นกิจการที่ให้บริการโดยคนในชุมชน
ซึ่ง ถือว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้นาเสนอข้ อมูล ด้า นการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ นอกเหนือจากไกด์ท่องเที่ยวฉะนั้น การพัฒนาผู้นาเที่ยวท้องถิ่น จึง มีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการและจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในอนาคตที่ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การจัดสถานที่เพื่อใช้พักผ่อนหย่อนใจบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสม ร้านจาหน่ายอาหารมีความสะอาด อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ รสชาติดี ร้านจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มมีจานวนเพียงพอต่อการเลือกใช้บ ริก าร ห้องน้า ห้องสุขาสะอาด ป้ายสัญ ลักษณ์ บอกทางไปแหล่ ง
ท่องเที่ยวชัดเจน สิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องใช้และความสะอาดของที่พักแรม สถานที่จอดรถเพียงพอ
เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2553) ได้กล่าวถึงการพัฒนาแหล่ง
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ท่องเที่ยวซึ่งเป็นการนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ กล่าวคือเป็นการบริหารและจัดการพัฒนาพื้นที่แต่
ละแห่งให้มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับสภาพทรัพยากร ที่ต้องพยายามตอบสนองด้วยความหลากหลายเพื่อ
รองรับจุดประสงค์ของนักท่อ งเที่ยวเป็นหลัก โดยไม่ส่ง ผลกระทบให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ซึ่ง ควรจะมีการ
กาหนดแบบแผนการดาเนินงานทั้ง 3 ด้านให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงถึงกัน คือ 1) ด้านนโยบาย 2) ด้านการจัดการ
ได้แก่การจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว การให้การศึกษาและสื่อความหมายของชุมชน ระบบการจัดการท่องเที่ยว การ
บริการการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการตลาด
และการมีส่วนร่วมในชุมชน 3) ด้านการดาเนินการควรมอบหมายตั้งแต่ระดับนโยบายของประเทศที่มีหน้าที่และ
รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ โดยสิ่งที่ต้องคานึงถึงในลาดับแรกคือการพัฒนาองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึง แหล่ง ท่องเที่ยว สิ่ง อานวยความสะดวก โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และบริการเสริม ซึ่ง สิ่ง เหล่านี้ควรจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทและ
ทรัพยากรในพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชน และมีหน่วยงานกากับดูแลเพื่อความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ชุมชนแม่กลางหลวงได้จัดทาขึ้นโดยใช้จุดเด่นของพื้นที่ท่ามกลางแอ่ง
เขา บรรยากาศดี อากาศบริสุทธิ์ มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก ที่สาคัญอยู่ติดถนนหลัก การเดินทาง
สะดวก พื้นที่ส่วนใหญ่ยังสงวนไว้ทาอาชีพเกษตรกรรม แม้ว่าจะถูกรุกคืบด้วยจานวนนักท่องเที่ยวและสังคมเมือง
แต่ธุรกิจในชุมชนได้ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยไม่ทาลายธรรมชาติแต่อย่างใด
ด้ า นการจั ด การ ได้ แ ก่ ค วามสะดวกในการใช้ บ ริ ก าร ระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารมี ค วามเหมาะสม
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อนหลัง การให้บริการด้วยความรวดเร็ว
น้าสาหรับอุปโภคและบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูล – ความรู้ แก่นักท่องเที่ยว
เช่นการนาเที่ยวและการบรรยาย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสิ่งที่วรรณา วงค์วาณิช (2546) ได้ประมวลแนวคิด
ของบูฮาริส และแมคอินทอชและโกลด์ เนอร์ แ ล้ว สรุปได้ว่ านอกจากสถานที่ ท่องเที่ ยวนั้นต้ องเป็นสิ่ง ดึง ดู ด ใจ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดเด่น มีลักษณะเฉพาะ สิ่งที่ต้องไม่ลืมที่จะส่ง เสริม
ให้มีคุณค่าด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น มีสิ่ง ที่
น่าสนใจด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อนุสาวรีย์ ด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในแหล่งนั้น เช่น ประเพณีขนบธรรมเนียม ศิลปะต่างๆ การละเล่นพื้นเมือง อาหารและหัตถกรรมต่างๆ
ด้านทิวทัศน์หรือทัศนียภาพต่างๆ เช่น ภูเขา นาข้าว แม่น้า น้าตก ทะเลป่าไม้ สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ด้าน
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาการแสดงต่างๆ ชีวิตยามราตรี สวนเกษตร การปีนหน้าผา และ
ด้านความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดและหนาวจัด ควรจะต้องถูกจัดระบบร้อย
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เรียงเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นโปรแกรมและกิจกรรมที่สามารถสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวได้ถูกที่ถูกเวลาจะส่ง ผลให้
ชุมชนมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและทาให้มีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น
แต่สิ่งสาคัญที่จะต้องเน้นย้ากับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน คือการดูแลความปลอดภัย
เพราะนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างชาติมักจะได้รู้ข่าวสาร ปัญหา อุปสรรค ด้านความปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างในประเทศไทย ทาให้ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยลดลง ฉะนั้นมาตรการการรักษาความปลอดภัย
และการช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีศูนย์จัดการปัญหาและสามารถ
บัญชาการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัย ระบบรับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ที่สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลา แต่ข้อที่ควรปรับปรุง ของชุมชนแม่กลางหลวงคือการ
ประสานงานกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ ยังไม่เชื่อมโยงต่อกันมาก เช่น การรวมกลุ่มเพื่อเดินไปน้าตก
ผาดอกเสี้ยว การดูกิจกรรมปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การปลูกและเก็บเกี่ยวดอกดาวเรือง การเก็บกาแฟ การคั่วเมล็ด
กาแฟ และการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่จะต้องเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายธุรกิจในชุมชนจะต้องเริ่ม
สร้างกระบวนการขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสินค้าและบริการและมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม
ด้านราคา ได้แก่ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับ (Lumson, 2000 อ้างใน ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2557) กล่าวไว้ว่าการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
พบว่ามีองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่ง หมายความถึง
โปรแกรม กิจกรรมที่เกิดหรือที่มีขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง คุณภาพการให้บริการของผู้เกี่ยวข้อง และราคาของสินค้าและ
บริการ เช่น ที่พัก การขนส่ง อาหารและเครื่องดื่มตลอดจนบริการเสริมต่างๆ รวมทั้ง สิ่งอานวยความสะดวกที่
รองรับนักท่องเที่ยว ดังนั้น สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดสรรบริการต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เช่น ที่พัก
ควรมีการแบ่งระดับต่างๆ ตามความสะดวก มีอัตราค่าพักเหมาะสมกับคุณภาพและมีช่องให้นักท่องเที่ยวได้เลือก
อย่างอิสระ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มควรมีการกาหนดราคาอาหารให้แน่นอน คานึงถึงความสะอาด เหมาะสม มี
ให้เลือกหลากหลาย เพราะราคาเป็นอี กองค์ ประกอบหนึ่ง ที่ มีผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลือกสถานที่ ท่องเที่ย วของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบแพคเกจ หากจะรวมราคาที่พัก อาหาร
การขนส่งเข้าในแพคเกจเพื่อนาเสนอแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะทาให้ค่าบริการถูกกว่าในกรณีที่แยกใช้บริการ ซึ่งจะ
ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเห็นความคุ้มค่าและเลือกใช้บริการครอบคลุมทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่งจะทาให้การ
จัดการท่องเที่ยวสะดวกและง่ายต่อการวางแผนของผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งในชุมชนแม่กลางหลวง ยังขาดการ
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คิดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบแพคเกจ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจะต้องเสาะหาสถานที่ จุดเด่นของแต่ละสถานที่ ด้วย
ตนเอง หากมีการรวมเส้นทางการท่องเที่ยวและนาเสนอเป็นแพคเกจให้แก่ลูกค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าใช้เวลาอยู่ใน
ชุมชนแม่กลางหลวงให้มากกว่า 1 วัน จะส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนมากขึ้น ที่สาคัญ ร้านอาหารที่เปิด
ให้บริการลูกค้าควรมีมาตรการในการจัดการร่วมกัน ตลอดจนการรักษาความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ในร้าน
ด้วย
สาหรับการทดสอบสมมุติฐานปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อชุม ชนแม่
กลางหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ารายได้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของเกศมณี เหลื อ งฐิ ติ ก าญจนา (2559) พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีปัจจัยเรื่องเพศ
ระดับรายได้ และอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันมากกว่ านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ
โดยอาชีพพนักงานบริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปท่องเที่ยว นอกจากจะ
สนใจไปท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ย อดนิ ย มแล้ ว ยั ง มี ค วามสนใจในเรื่ อ งของอาหาร เทคโนโลยี แ ละการช้ อ ปปิ้ ง ด้ ว ย
เช่นเดียวกับมริษา ไกรงู (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้ ซึ่งเป็นลักษณะของงานบริการ
เช่นเดียวกันได้พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้ โดยปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศและรายได้ส่วนตัวมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 และ
ระยะเวลาการรอใช้บริการและช่วงเวลาที่ต้องรอรถมีอิทธิพลต่อความพึง พอใจที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
เช่นกัน และพรพิมล คงฉิม (2554) ได้ศึกษาพบว่าผู้รับบริการจากบริษัท เอ็ม.เอช.อี-ดีแมก (ที) จากัด พบว่าระดับ
รายได้ของผู้รับบริการที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการรับบริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .01 โดยในรายละเอียดปลีกย่อยพบว่าความถูกต้องของข้อมูลที่ให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวโดยสรุปคือรายได้ของผู้รับบริการมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ ซึ่งนั่น
หมายความว่าการจาแนกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการการท่องเที่ยวควรจาแนกตามรายได้อีกทางหนึ่ง
จากผลการวิจัยผู้มีรายได้สูงมีความคาดหวังต่อการได้รับบริการที่สูงตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผล
การศึกษาของดวงดาว โยชิดะ และคณะ (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น โดยมีผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ60–64 ปี มีระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยประกอบอาชีพแม่บ้าน รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนต่ากว่า
200,000 เยน สถานภาพสมรส รู้จักประเทศไทยจากสื่อโทรทัศน์ ส่วนมากเคยมีประสบการณ์ในการเดินทาง
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ท่องเที่ยวประเทศไทย 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยใช้เวลาในการท่องเที่ยว 5-7 วัน โดย นิยม
เดินทางพร้อมครอบครัว โดยใช้บริการจากบริษัทนาเที่ยวประเภทแพ็คเกจทัวร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวแต่
ละครั้ง มากกว่า 150,000 เยน นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด
ในด้านราคา ซึ่งข้อค้นพบบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีร์ ตีระจินดาและสมบัติ กาญจนกิจ (2557) ที่พบว่า
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัย
ด้านเพื่อนร่วมทาง ปัจจัยด้านความปลอดภัย โดยพบว่าการได้รับบริการจะคุ้มค่ าหรือไม่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
และขึ้ น อยู่ กั บ จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ จ่ า ยไปเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะครั้ ง โดยมองบริ บ ทของพื้ น ที่ แ ละบริ ก ารที่ มี
ประสบการณ์มาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่า เหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้ เกิด
อุปสรรคในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของราณี อิสิชัยกุล และชัชพล ทรง
สุนทรวงศ์ (2552) ที่พบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุต่อองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวปัจจัยที่มีความ
สาคัญ อันดับแรก ได้แก่ ความปลอดภัยของเมืองท่องเที่ยว ส่วนความพึงพอใจการได้รั บบริการขึ้นอยู่กับราคาที่ได้
จ่ายไปในแต่ละครั้ง
ผลการศึกษาข้างต้นนี้ สามารถอภิปรายโดยใช้ องค์ประกอบสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ง การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้บัญญัติหลักสาคัญ ของการจัดการท่องเที่ยวเชิง นิเวศไว้ 4 ประการ คือ 1) องค์
ประกอบด้านพื้นที่ นั่ นหมายถึงการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่เป็นเอกลัษณ์เฉพาะถิ่น
รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้น ซึ่งชุมชนแม่กลางหลวงมีครบสมบูรณ์ ทั้งแหล่งธรรมชาติ
ภูเขา น้าตก ลาธาร แหล่งวัฒนธรรมที่บ่งชี้วิถีความเป็นอยู่ของชาวเขาชนเผ่า ประวัติศาสตร์ตามหลักฐานการตั้ง
รกรากและวิวัฒนาการของพื้นที่ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม 2) องค์ประกอบด้านการจัดการซึ่งชุมชนแม่กลาง
กลวงกาหนดหลักปฏิบัติร่วมกันที่มีความรับผิดชอบโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัง คม มีการ
จัดการที่ยั่งยืนครอบคลุม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและกาจัดมลพิษ สื่อสารไปยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คือ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชาวบ้านให้ทุกฝ่า ยได้มีบ ทบาทและหน้าที่รั บผิ ดชอบ 3) องค์ประกอบด้า น
กิจกรรมและกระบวนการ คือการออกแบบการท่องเที่ยวให้มีกระบวนการเรียนรู้โดยให้มีการสอดแทรกการศึกษา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความ
ประทั บ ใจ เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก และปลู ก จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประชาชนในท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และ 4) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นหลักนโยบายของการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีการคานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตลอดจนร่วมบารุง ทรัพยากรการท่องเที่ยว อันจะ
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ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับ ผลตอบแทนเพื่อ
กลับมาบารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยดังนั้น หากมองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอุตสาหกรรมบริการ
อย่างหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเที่ยว และเป็นวัตถุดิบประเภทใช้
แล้วไม่หมดไป หรือสูญหายหากมีการควบคุมป้องกันด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบและนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยว ยังประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนโดยไม่
เสื่อมโทรมลงไป ทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบที่จะรองรับได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการศึกษาเฉพาะด้าน ในเชิงลึกมากขึ้น เช่น ความพึงพอใจด้านคุณภาพ ราคา รสชาติ และ ปริมาณ
ของอาหารหรือสินค้า
2. ควรศึกษาเรื่อง การรับรู้และการแสวงหาขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อชุมชนแม่กลางหลวงอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี
Attitude of Kullastree Magazine Annual Subscribers towards the Brand
วุฒิไกร ส่งเสริมสวัสดิ์¹ และ พิชญ์พธู ไวยโชติ²
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อ แบรนด์นิตยสารกุ ลสตรี ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษา
ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรีแบบสมาชิกรายปีการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ เ ชิง ลึ ก โดยคัดเลือกกลุ่ มตัว อย่ างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เป็นกลุ่มสมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีอายุการสมัครสมาชิกนิตยสารตั้ง แต่ 3-20 ปี มีรายได้ตั้งแต่
40,000 บาท ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 8 คน
ผลของการศึกษาพบว่า ทัศนคติ ของกลุ่มสมาชิกนิตยสารกุลสตรีพึงพอใจกับเนื้อหาคอลัมน์ภายในเล่ม
อาทิ สุขภาพ ความรู้ทั่วไป อาหาร ท่องเที่ยว และนิยาย ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอ่านนิตยสารกุลสตรีสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ นอกจากนี้ คอลัมน์นิยาย เป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้กลุ่มผู้อ่านนิต ยสารกุลสตรีส่วน
ใหญ่ตัดสินใจต่ออายุสมาชิกนิตยสารกุลสตรี หากในนิตยสารไม่มีคอลัมน์นิยายจะส่ง ผลกระทบต่อการต่ออายุ
สมาชิกโดยตรง และทาให้บริษัทฯ ขาดรายได้สาคัญ
คาสาคัญ: ทัศนคติ สมาชิกรายปี นิตยสารกุลสตรี

Abstract
The objective of this study was to study the Attitude of Kullastree Magazine Annual
Subscribers towards the Brand. This study was a qualitative research using in-depth interview. The
in- depth interview was used to collect information from 8 key informants whose age above 50s,
living in Bangkok and adjacent areas and continuously have been subscribing the magazine from
3 to 20 years.
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The results of this study showed that attitude of the subscribers mostly unchanged
perspectives. Moreover, the results indicated that the subscribers are content with several
columns, including Health, Knowledge, Diet, Travel and Novel inside the magazine, which that
knowledge can be applied in daily life. Furthermore, Novel becomes a significant and valuable
part of the magazine. The decision- making of magazine renewal for the subscribers is based on
the existing of Novel column and effects to the company’s profit.
Keyword: Attitude, Annual Subscribers, Kullastree Magazine

บทนา
ในปี 2513 นายผดุง ส่งเสริมสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท บวรสารการพิมพ์ จากัด มีแนวคิดในการผลิตนิตยสาร
ผู้หญิง เพราะในช่วงนั้น มีนิตยสารสตรีเกิดขึ้นมากมาย อาทิ สตรีสาร สกุลไทย ขวัญเรือน ดังนั้น ทางผู้บริหารจึง
ได้แนวคิดในการทานิตยสารสาหรับสตรีของตนเองผู้ก่อตั้งจึงตัดสินใจตั้งชื่อนิตยสารว่า “กุลสตรี” โดยมีบุตรคน
แรกคือนางยุพา งามสมจิตร ซึ่งเป็นบรรณาธิการของนิตยสารกุลสตรีตั้งแต่ฉบับแรก โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิตยสาร
กุลสตรีเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิง โดยนาเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของผู้หญิงทุกเพศทุกวัย
และมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นให้นิตยสารกุลสตรีเป็นนิตยสารชั้นนาของผู้หญิง และมีพันธกิจในการทาให้ผู้ หญิงฉลาด
คิด ทันสมัย มองโลกในแง่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมเปิดโลกทัศน์อย่างกว้างขวางมากขึ้น รวมถึงมี
เป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้อ่านด้วยบทความที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรให้
มั่นคงและยั่งยืน (ยุพา งามสมจิต, 2561)
นิตยสารกุลสตรีใช้การตลาดในลักษณะสร้างการรับรู้แถมฟรีติดไปกับนิตยสารสกุลไทย ซึ่งเป็นนิตยสารใน
เครือญาติ หลังจากที่นิตยสารกุลสตรีประสบความสาเร็จในการหากลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของตนเองแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้หญิงวัยทางาน จนถึงกลุ่มวัยเกษียณคุณผดุงจึงตัดสินใจออกมาเปิดโรงพิมพ์ของตนเอง โดยนิตยสารได้ทิ้งท้ายการ
แนบสินค้าสปอนเซอร์ อาทิ ผงซักฟอก มาปิดท้ายในการแนบติดกับนิตยสารสกุลไทยในฉบับที่ 24 (วิเชียร ส่งเสริม
สวัสดิ,์ 2553)
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 นิตยสารกุลสตรีปรับขนาดของรูปเล่มให้ใหญ่ขึ้น ปรับเป็นสี่สี และเลือกใช้
ภาพประกอบที่แสดงถึงรสนิยมของผู้อ่านให้มากที่สุด โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการนาเสนอค่อนข้างมาก
เช่น หน้าปก ซึ่งมีความสาคัญที่สุดในเล่ม เพราะ หน้าปกบ่งบอกถึงลักษณะและเอกลักษณ์ของนิตยสารแต่ละฉบับ
หน้าปกสามารถดึงดูดให้ผู้อ่านใหม่ๆ ซื้อนิตยสารและติดตามได้ (สุรัตน์ นุ่มนนท์, 2539) จากเดิมที่นิตยสารกุลสตรี
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มีภาพลักษณ์ที่เหมาะกับกลุ่มผู้หญิงสูงวัย การปรับรูปเล่มและรูปแบบการนาเสนอช่วยให้มีภาพลักษณ์ที่เข้าถึงกลุ่ม
ผู้หญิงหลากหลายวัยมากขึ้น ทั้งนี้ นางแบบที่ถูกนามาขึ้นปกหลังการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ คือ แพนเค้ก -เขมนิจ
จามิกรณ์ เพราะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างดี ดังนั้น ทางแบรนด์จึงจัด
งานแถลงข่าว และเชิญสื่อมวลชนจากหลายสานักมาร่วมงาน ซึ่งสื่อต่าง ๆ กลายเป็นปัจจัยสาคัญในการที่จะนา
ภาพลักษณ์ใหม่ของนิตยสารกุลสตรีไปประชาสัมพันธ์ (Public Relations) รวมถึงการนาไปเผยแพร่ในเชิงปากต่อ
ปาก (Word of Mouth) ทั้งนี้ เนื้อหาเดิมถูกคัดออก และเพิ่มเนื้อหาคอลัมน์ที่น่าสนใจเข้าไปมา (ทิพวรรณ ส่งเสริม
สวัสดิ,์ สัมภาษณ์, 2561)
นอกจากการปรับปรุงเนื้อหาแล้ว นิตยสารกุลสตรีมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเนื้อหาผ่านโลก ออนไลน์
อาทิ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป และทวิตเตอร์ โดยนาเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร และยืนหยัดในเอกลักษณ์ที่
เปรียบนิตยสารกุลสตรีเหมือนตัวแทนของผู้หญิงทุกคน ที่พร้อมต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีเสมอมา
“เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สื่อสิ่งพิมพ์กาลังถดถอยลงเรื่อยๆ แต่การอยู่รอดของนิตยสารกุลสตรี ย่อมมีจุดเด่น
ที่ทาให้อยู่รอดได้ ก็คือ เนื้อหา หรือ Content เพราะเป็นส่วนสาคัญในการอยู่รอดของ นิตยสารกุลสตรี ทั้งรูปแบบ
“เล่ม” และ “ออนไลน์” หากเรานาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ และไม่ซ้ากับคนอื่น จะทาให้เราหยัดยืนอยู่ไ ด้ ซึ่ง
ปัจจุบัน นิตยสารกุลสตรีพึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 48 โดยเราตั้งใจจะเป็นนิตยสารที่ทาเพื่อผู้หญิง จะเป็นกระบอกเสียงของ
ผู้หญิงในทุกยุคทุกสมัย โดยปัจจุบัน นิตยสารกุลสตรีกาลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่ออฟไลน์ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ งานสัมมนา และการออกกาลังกาย โดยจะร่วมมือกับสมาคมต่างๆ เพื่อระดมทุนสปอนเซอร์จากลูกค้าที่
เป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้ว สุดท้าย นิตยสารกุลสตรีจะยังคงยืนหยัดเพื่อผู้หญิงตลอดไป” (วิศรุต ส่งเสริมสวัสดิ์ ,
สัมภาษณ์, 2561)
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 นิตยสารกุลสตรีปรับเปลี่ยนการผลิตจากรายปักษ์เป็นรายเดือน เนื่องด้วย
ปั ญ หาการต้ น ทุ น รวมถึ ง เพิ่ ม คุ ณ ภาพของเนื้ อ หาภายในเล่ ม ให้ มี เ นื้ อ หาที่ อั ด แน่ น ขึ้ น กว่ า เดิ ม หลั ง จากการ
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการผลิต ทางทีมนิตยสารกุลสตรีได้จัดประชุม ปรึกษาหารือในประเด็นการพัฒนาเนื้อหา
ภายในเล่มเรื่อยมา โดยในแต่ละปี ภายในนิตยสารฉบับครบรอบจะแนบแบบสอบถามเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปและ
สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มวัยทางานจนถึงกลุ่มแม่บ้านที่รักการเขียน การอ่านบทความที่ให้ประโยชน์
และติดตามนิยายจากนักเขียนชื่อดังมาตั้งแต่ต้น สามารถกรอกรายละเอียดความพึงพอใจของเนื้อหา และสิ่ง ที่
ต้องการให้ปรับปรุงในแบบสอบถาม และส่งกลับมายังบริษัท ฯ เพื่อมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลตามที่บริษัทฯ กาหนด
หลัง จากรับทราบความพึงพอใจและความต้องการจากลูกค้า ทางกองบรรณาธิการจึง เริ่มกระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาทุกปี เพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัย อาทิ นักเขียนหน้าใหม่ไฟแรง เนื้อหาคอลัมน์เกี่ยวกับ D.I.Y หรือ
การท่องเที่ยวแบบ unseen โดยเนื้อหาบางส่วนจากเนื้อหาคอลัมน์ใหม่ที่เสริมเข้ามา จะถูกนาไปประชาสัมพันธ์บน
สื่อออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์แอด หรือเว็บไซต์
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จากข้อมูลบริษัทวิจัยสื่อ นีลเส็น (ประเทศไทย) การใช้งบโฆษณาผ่านสื่อนิตยสาร ปี 2551 มีมูลค่า 5,823
ล้านบาท ส่วนในปี 2559 การโฆษณานิตยสาร มีมูลค่าลดลงเหลือ 3,206 ล้านบาท และในปี 2560 เหลือมูลค่า
2,142 ล้านบาท คิดสัดส่วนเพียง 2% ของอุตสาหกรรม (รัตติยา อังกุลานนท์, 2561) ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลจาก
AIS, Zocial Inc. และ DATT–Digital Advertising Association (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลว่า มูลค่าการโฆษณาผ่าน
สื่อดิจิทัลในปี 2559 อยู่ที่ 12,402 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 จะมียอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 14,330 ล้านบาท
(Positioningmag, 2561)
จากงบโฆษณาสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์แ ละนิต ยสารที่ ล ดลงท าให้ สื่ อ สิ่ ง พิม พ์เ ริ่ ม ปรับ ตั ว และปรั บ เปลี่ ย นไปตาม
พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การ
อุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้เกิดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทาให้เกิด
ผู้คนสามารถเข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่คนละสถานที่ ผู้คนสามารถติดตามข่าวสาร พูดคุย แบ่งปัน หรือแสดง
ความคิดเห็นผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบาย หรือแม้แต่การอ่านหนังสือที่ปัจจุบันคนนิยมหันไปอ่านจากหน้าจอ
อิเล็กทรอนิกส์แทน ส่งผลให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะนิตยสารต่างปิดกิจการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาทิ
IMAGE สกุลไทย บ้านเมือง พลอยแกมเพชร ขวัญ เรือน เปรียว ฯลฯ เป็นเพราะสื่อออนไลน์ เข้ ามามี อิ ท ธิ ต่ อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้ งบโฆษณาของนิตยสารมีส่วนแบ่ง ทางการตลาดที่น้อยลง และผู้ลงทุนหันไปให้
ความสาคัญกับการลงโฆษณาบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทาให้การลงโฆษณาในนิตยสารมี อัตราส่วนที่ลดลงอย่าง
มาก แต่ยังมีนิตยสารอีกหลายฉบับที่ยังสามารถประคับประคองให้อยู่รอดได้ โดยมีกลยุทธ์ในการดูแลเอาใจใส่
รสนิยมของผู้อ่านอยู่เสมอ และไม่ยึดติดกับหลักการว่า รายได้หลักมาจากการโฆษณาในหนังสือ (สุกัญญา หาญ
ตระกูล, 2559)
ด้วยเหตุนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ยังดาเนินธุรกิจอยู่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดยการนาเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น และผลิตเนื้อหา (Content) ใหม่ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาภายในเล่ม จากเหตุผลข้างต้น พบว่า
นิตยสารแพรวมีการปรับตัว ปรับเนื้อหาให้เข้ากับเทรนด์ในปัจจุบัน เช่น การร่วมมือเป็นพันธมิตรค่ายผลิตรถยนต์
เพื่อนารถยนต์มอบเป็นของขวัญชิ้นใหญ่แก่ผู้อ่านหนังสือนิตยสารแพรว หรือการนาคุณสู่ขวัญ บูลกุล มาเป็นพิธีกร
หลักในช่องทาง YouTube เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและให้แง่คิดต่างๆ แก่ผู้ที่ดูวิดีโอ อีกทั้ง ยังต้อง
สร้างความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตเนื้อหา การบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้า การจัดส่งสินค้า และการบริการหลัง การขาย ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญ ของความอยู่รอดของสื่อ
สิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัลทั้งนั้น ยิ่งการลงทุนด้านสื่อสิ่งพิมพ์ถดถอยลง ขณะที่การลงทุนบนสื่ อออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อสิ่งพิมพ์หันมาปรับตัวเข้าสู่ยุคออนไลน์มากขึ้น โดยความได้เปรียบของธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์ในยุคนี้คือ การแข่งขันไม่สูง ทาให้เปิดโอกาสมากมายในการลงทุนจากเจ้าของธุรกิจอื่นๆ เพราะการ
ลงทุนในสื่อออนไลน์จะมีค่าใช้จ่ายไม่สูง และผลตอบแทนที่คุ้มกว่า จากเหตุผลข้างต้น จะพบว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์กาลัง
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ถดถอยลงเรื่อยๆ ทาให้นิตยสารบางฉบับพยายามปรับตัวมากขึ้น โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่น ๆ หรือ นา
ผู้คนสาคัญในโลกออนไลน์มาสร้างการรับรู้และการเข้าถึงในช่องทางโซเชียลมีเดีย วิธีการเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งวิธีใน
การสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์ได้ด้วย
ในปัจจุบัน กลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีอยู่ในกลุ่มผู้หญิงวัยทางานวัย 40-50 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
แม่บ้าน ชอบอ่านหนังสือหรือนิตยสาร โดยเฉพาะนิยาย ชอบทางานฝีมือ และเป็นสมาชิกหลักของนิตยสารกุลสตรี
ตลอดมา ซึ่ง จากการสารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทยในปี 2558 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ และ
สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (พริบพันดาว, 2559) พบว่า ผู้หญิงมีอัตราการอ่านอยู่ที่ร้อยละ 76.5 โดยเป็นกล่มวัย
ทางานร้อยละ 79.1 ซึ่งกลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรี เป็นส่วนหนึ่งของคนในกลุ่มนี้ จากการวิจัย “ต่าง Gen ต่างใจ
เจาะ Insight ผู้บริโภคไทย 2015” ของคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า กลุ่ม
บริโภคหญิง วัย 40-55 ปี มักจะไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ และหากพบว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพที่
ดีก็จะอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง (MGR Online, 2558) ทั้งนี้ จากสถิติจากสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2556 พบว่า
กลุ่มวัยทางาน (25-59 ปี) มีอัตราการอ่านนิตยสารถึงร้อยละ 51.1 ซึ่งคิดเป็นอันดับสอง รองจากวัยเยาวชน (1524 ปี) ที่มีอัตราการอ่านนิตยสารร้อยละ 61.7 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาทัศนคติของกลุ่มสมาชิกของนิตยสารกุลสตรีในทุกแง่มุม ทั้ง
การเลือกเนื้อหาคอลัมน์ การออกแบบกราฟิกดีไซน์ภายในเล่ม รูปแบบการจัดหน้า การออกแบบตัวหนังสือและ
การจัดหน้า การคัดเลือกภาพแฟชั่น ดังนั้น สาระสาคัญของนิตยสาร คือ เนื้อหาและการออกแบบที่จะทาให้ผู้อ่าน
ยังติดตามอ่านอยู่ อีกทั้ง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะนิตยสารอาจพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ในประเทศไทย โดยที่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ค (E-Book) ไม่สามารถมาทดแทนนิตยสารได้ เนื่องจากผู้ที่ชอบการอ่านจากรูปเล่ม
ยังคงหลงเสน่ห์จากหน้ากระดาษอยู่ ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้สึกสัมผัสที่แตกต่างออกไป แต่เทคโนโลยี
ออนไลน์สามารถนามาใช้สนับสนุนธุรกิจนิตยสารได้ เพื่อทาให้ผู้อ่านได้รู้สึกมีส่วนร่วมกับนิตยสารอย่างต่อเนื่อง
หากทาควบคู่กันไป ก็น่าจะเป็นผลดีต่อธุ รกิจนิตยสารต่อไป แต่ไม่อาจทดแทนกัน (ณัฐกาญจน์ เฟื่องแก้ว , 2552)
เมื่อผู้วิจัยทราบถึงทัศนติของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารแล้ว ผู้วิจัยสามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาด และสามารถเข้าใจ
และเข้าถึงทัศนคติของผู้ที่อ่านนิตยสารกุลสตรีมากขึ้น รวมถึงสามารถนาผลวิจัยไปต่อยอดในการกาหนดกลยุทธ์
ด้านเนื้อหา ภาพลักษณ์ รวมถึงกิจการสื่อสารการตลาดอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาทัศนคติต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรีของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีแบบสมาชิกรายปี
แนวคิดและทฤษฎี
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การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี ” ได้นาแนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารและแบรนด์เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
Shiffman & Kanuk (2004) ให้ความหมายของทั ศนคติว่ า เป็นความโน้ม เอียงที่ แต่ ละคนเรี ยนรู้ เ พื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้สึก “พอใจ” หรือ “ไม่พอใจ” กับบางสิ่งบางอย่าง โดยทัศนคติของแต่ละคนจะสะท้อน
ความคิดของคนนั้นที่มีต่อสภาพแวดล้อม รวมถึง ทัศนคติยังส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของแต่ละบุคคล
โดยทัศนคติจะต้องศึกษาจากพฤติกรรมหรือคาพูดของคนนั้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบรนด์
Clow & Baack (2005) กล่ า วว่ า แบรนด์ คื อ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะที่ ท าให้ แ บรนด์ มี ค วามแตกต่ า งจาก
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยสร้างยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแบรนด์
Kotler (2003) กล่าวว่า แบรนด์ คือ ชื่อ คาพูด สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อระบุถึงผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการของผู้ขายในเชิงบุคคลหรือกลุ่มคน และ แบรนด์ เป็นปัจจัยที่ทาให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดย
มีองค์ประกอบ 6 ส่วน ดังนี้
1. ลักษณะภายนอกของสินค้า (Attribute) หมายถึง สิ่งที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้จากภายนอก เช่น
ยี่ห้อ ตัวอักษร โลโก้ หรือสี ที่จะทาให้เกิดการจดจา
2. คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit) หมายถึง สินค้าส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น ความน่าเชื่อถือ
ความมั่นใจ และภาคภูมิใจที่ใช้สินค้าชนิดนี้
3. คุณค่าของสินค้า (Value) หมายถึง สินค้าหรือการบริการที่ผู้บริโภคมองว่า มีคุณค่า มีทัศนคติ และมี
ความเชื่อตรงต่อคุณสมบัติของสินค้านั้น
4. บุคลิกภาพของสิน ค้า (Personality) หมายถึง การที่สินค้า สะท้อนไปยัง กลุ่ม ผู้ บริ โภค เช่น ความ
ทันสมัย และความเป็นวัยรุ่น
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5. วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์ และถูกกาหนดให้ทาตามจากคนรุ่นหนึ่งสู่
คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อใช้กาหนดพฤติกรรมของมนุษย์
6. ผู้ใช้ (User) หมายถึง ประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อหรือใช้สินค้า และยี่ห้อจะตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
Kotler (2000) ให้ความหมายของคาว่า ภาพลักษณ์ ว่า เป็นองค์รวมของคาว่า ความเชื่อ ความคิด และ
ความพึง พอใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลมักจะมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับ
ภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ
Robinson and Barlow (1959 อ้างถึง ใน วิรั ช ลภิรัตนกุล, 2544) ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ ว่า
เป็นภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่มีต่อองค์กร โดยภาพนั้นอาจมาได้ทั้งจากประสบการณ์ทางตรง (Direct
Experience) และประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) จากตัวบุคคลนั้นเอง
ขอบเขตของการศึกษา
ผู้ศึกษางานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของสมาชิกรายปีต่อนิตยสารกุลสตรี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็น
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) โดยมี ร ะยะ
การศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2562
วิธีการศึกษา
งานวิจัยในครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สมาชิกรายปีของนิตยสารกุลสตรี เพื่อ
รับรู้ทัศนคติของสมาชิก และนาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ด้านเนื้อหา ภาพลักษณ์ รวมถึง
กิจการสื่อสารการตลาดอื่นๆ ต่อไป โดยคัดเลือกสมาชิกรายปีของนิตยสารกุลสตรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยใช้
วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้อ่านเพศ
หญิ ง ที่ เ ป็ นสมาชิ กนิต ยสารกุล สตรีแ บบรายปี มี อ ายุ ส มาชิ ก 3 - 20 ปี อาศั ย อยู่ ใ นเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีอาชีพเป็นพนักงานประจาและแม่บ้าน โดยมีรายได้ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป เหตุที่
การศึกษานี้เจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ เพราะกลุ่มตัวอย่างคุ้นเคยและมีประสบการณ์ตรงกับแบรนด์นิตยสาร
กุลสตรี สามารถให้ข้อมูลเรื่องภาพลักษณ์ รวมถึงเนื้อหาคอลัมน์ได้เป็นอย่างดี
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาตั้ง แต่ 30 มกราคม – 1 มีนาคม 2562 ในการสัมภาษณ์ เก็ บข้ อมู ล ผู้ใ ห้ข้ อมู ล หลั ก
จานวน 8 ท่าน โดยผู้วิจัยโทรศัพท์ติดต่อและนัดตามสถานที่ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักสะดวกในการเดินทาง แต่สาหรับผู้ให้
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ข้อมูลหลักที่อยู่ต่างจังหวัดจะใช้วิธีการโทรศัพท์สัมภาษณ์แทน แต่ละคนจะใช้เวลาเฉลี่ยในการสัมภาษณ์อยู่ที่ 3560 นาที และผู้วิจัยมอบบัตรกานัลเป็นของตอบแทนในการให้ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย
1. แนวการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Interview Guideline) เป็นแนวคาถามเพื่อสอบถามถึงทัศนคติ
ของสมาชิกรายปี เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบคาถามได้อย่างไม่
มีข้อจากัด
2. สมุดจดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (iPad) เพื่อจดข้อมูลที่ไ ด้นอกจากการบันทึกเสียง เพื่อให้ไ ด้ข้อมู ล ที่
ครบถ้วนและถูกต้อง
3. เครื่องบันทึกเสียง (Voice Recorder) เป็นการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยหลัก เพื่อนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และอ้างอิงภายหลัง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้นาแนวคาถามสัมภาษณ์ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับให้แนว
คาถามสัมภาษณ์มีความเที่ยงตรง กระชับ และมีสานวนภาษาที่ถูกต้องตามหลักก่อนนาไปใช้สัมภาษณ์จริง

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ ข้อมูล หลัก เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติของสมาชิกรายปี ที่มีต่อ แบรนด์
นิตยสารกุลสตรี สามารถสรุปผลการศึกษาตาม 6 มิติ ตามโครงสร้างแบรนด์ ดังนี้
1. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อลักษณะภายนอกของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี
รูปลักษณ์ภายนอก
อัตลักษณ์ (โลโก้) ของแบรนด์ยังคงเป็นที่จดจาได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นปกนิตยสาร โดยยังคงมีความ
สวยงาม และความทันสมัยในตัว ในกรณีที่มีการขยับ หรือเปลี่ยนตาแหน่งของโลโก้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ควร
กังวลเรื่องผู้ที่ต้องการซื้อนิตยสารครั้งแรก อาจทาให้เกิดความสับสนในการมองหาชื่อนิตยสาร
ภาพปกในปัจจุบันมีสีสันที่สวยงาม ดูทันสมัยมากขึ้น ถึงแม้ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้ เรื่อง
นักแสดงบนปกก็ตาม แต่สามารถตั้งข้อ สังเกตได้ว่า แบรนด์ต้องการปรับตัวให้เ ข้ ากับ ยุค สมั ย และเจาะกลุ่ ม
เป้าหมายที่อายุน้อยลง โดยนาดารานักแสดงเฉพาะกลุ่มมาถ่ายแฟชั่นขึ้นปกนิตยสาร ทั้งนี้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
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สนใจคาโปรยบนหน้าปกมากกว่าดารานักแสดง เพราะกลุ่มสมาชิกยึดติดกับเนื้อหาคอลัมน์ภายในเล่มมากกว่า
ในด้านของราคา หากนิตยสารกุลสตรีปรับ ขึ้นราคา และเพิ่มเนื้อหาคอลัมน์ จะส่งผลต่อการตัดสินใจต่อ
อายุสมาชิก และกลุ่มสมาชิกไม่มีความรีบร้อนในการปรับเปลี่ยนการจัดส่งลงทะเบียนเป็น EMS เพราะไม่มีความ
จาเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในเมื่อต้องได้รับหนังสือทุกเดือนอยู่แล้ว
รูปลักษณ์ภายใน
ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การจัดหน้า ขนาดตัวหนังสือ ขนาดภาพ และการจัดหน้า ของ
นิตยสารกุลสตรี มีความลงตัว ไม่พบอุปสรรคในการอ่านหนังสือแต่อย่างใด
ในส่วนของคอลัมน์ที่เป็นที่นิยม พบว่า นิยาย เป็นเนื้อหาหลักในเล่ม เพราะนิยายจะมีความต่อเนื่องในแต่
ละฉบับ ทาให้เป็นแรงดึงดูดให้กลุ่มสมาชิกติดตามอ่านเรื่อยๆ ขณะที่คอลัมน์ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักอ่านซ้ามากที่สุด คือ
คอลัมน์สุขภาพ คอลัมน์ท่องเที่ยว และคอลัมน์ร้านอาหาร เพราะเนื้อหาสามารถนามาใช้ประโยชน์และบอกต่อกับ
ผู้อื่นได้ อีกทั้ง ผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนให้ความเห็นว่า จุดแข็งของนิตยสารกุลสตรีคือ มีนักเขียนนิยายที่มีชื่อเสียง มี
การเขียนที่ชวนให้ติดตาม
ส่วนคอลัมน์ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักชอบน้อยที่สุด ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความเห็นที่แตกต่างกัน โดยมี นิยาย แฟชั่น
ความสวยความงาม การท่องเที่ยว การประดิษฐ์ และข่าวสัง คม โดยให้เหตุผลว่า คอลั มน์ดัง กล่าวไม่ตรงกั บ
ความชอบส่วนตัว และมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่เข้าไม่ถึง จึงไม่เป็นที่น่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลหลักแนะนาให้เพิ่มเติมเรื่อง แหล่งท่องเที่ยววัยรุ่น ปฏิทินกิจกรรม บทสัมภาษณ์
บุคคลที่ผ่านเรื่องเลวร้ายจนประสบความสาเร็จ และวิธีการทาขนมต่างๆ
2. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อคุณประโยชน์ของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี
ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่าคอลัมน์การทาอาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว จะช่วยเสริมสร้างความรู้แก่ผู้อ่าน
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถนาความรู้ได้ไปบอกต่อแก่คนรอบข้าง หรือนามาปรับใช้แก่ตัวเองในชีวิตประจาวัน
รวมถึงการอ่านนิตยสารกุลสตรีช่วยทาให้ผู้อ่านอ่อนคลายจากการทางานหนักตลอดทั้งวัน
3. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อคุณค่าของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี
ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่า คุณค่าของนิตยสารกุลสตรีที่มอบให้คือ เนื้อหาคอลัมน์ที่ให้ประโยชน์และสามารถ
อ่านได้ทั้งครอบครัว รวมถึง การร่วมสนุกกับกิจกรรมของนิตยสาร อาทิ ชิงรางวัลจากในเล่ม หรือ การส่งเรื่องสั้น
เพื่อตีพิมพ์ลงนิตยสาร ล้วนเป็นคุณค่าสาคัญที่ทาให้ผู้อ่านติดตามเรื่อยๆ
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4. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อบุคลิกภาพของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี
ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มองว่า นิตยสารกุลสตรีมีบุคลิกภาพที่ “ทันสมัย” “น่าเชื่อถือ” “มีเสน่ห์” และ
“ร่าเริง” ซึ่งตรงกับภาพลักษณ์ที่กองบรรณาธิการพยายามปรับปรุงให้บุคคลภายนอกรับรู้ทันทีที่เห็นนิตยสาร
ทว่า บุคลิกภาพอื่นๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักเลือกน้อยที่สุด คือ “เฉลียวฉลาด” “ประสบความสาเร็จ” “มุ่งมั่น”
“ช่างจินตนาการ” และ “มีระดับ” กลับมีความขัดแย้งกับเนื้อหาภายในเล่ม เพราะเนื้อหาคอลัมน์พยายามเพิ่ม
เนื้อหาให้ตรงกับบุคลิกเบื้องต้น อาทิ คอลัมน์ความรู้ต่างๆ บทสัมภาษณ์คนมีชื่อเสียง หรือนิยาย
หากเปรียบนิตยสารกุลสตรีเป็นผู้หญิง ผู้ให้ ข้อมูลหลักเห็นว่า แบรนด์นิตยสารกุลสตรี เป็นผู้หญิงเรียบๆ
เรียบร้อย ไม่หวือหวา เป็นคนดีคนหนึ่ง มีมารยาทดี เป็นคนซื่อสัตย์ มีความรอบรู้ และมั่นคง รวมถึง “กุลสตรี”
เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทกันมาเป็นระยะยาวนาน ขณะที่อีก 3 คน รู้สึกคุ้นเคยในระดับหนึ่ง โดยมองว่าเป็นผู้หญิงที่
มีอายุมากกว่า อีกทั้ง ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่า “กุลสตรี” คือ เพื่อนที่คุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน รู้สึกเป็นผู้หญิงที่
มารยาทดี มีความรู้ และมีชีวิตที่มั่นคง
5. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อวัฒนธรรมของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี
กล่าวได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทุกคนมีความเห็นว่า “กุลสตรี” สามารถเป็นตัวแทนวัฒนธรรมได้ เพราะว่า
เนื้อหาคอลัมน์มีความเป็นสากลในความเป็นไทยในคนเดียวกัน เนื่องจาก “กุลสตรี” มีความเรียบง่าย ไม่หวือหวา
ร่วมสมัย แต่ไม่ก็ล้าสมัยจนเกินไป โดยยกตัวอย่างคอลัมน์ที่แสดงความเป็นวัฒนธรรมไทยคือ Lady Trip ที่นาเสนอ
วิถีชีวิตของชาวบ้าน วัฒนธรรมในการอ่านหนังสือ หรือวัฒนธรรมการทาอาหาร
6. ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อผู้อ่านของแบรนด์นิตยสารกุลสตรี
ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า กลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีมีความมั่นคงต่อการทางาน มีความ
เป็นผู้ใหญ่ มีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ซึ่งสอดคล้องไปกับเนื้อหาภายในเล่มที่พยายามนาเสนอความเรียบง่ายและสร้าง
เสริมทัศนคติที่ดีแก่ผู้อ่าน

อภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาว่ากลุ่มผู้อ่านนิตยสารกุลสตรีแบบสมาชิกรายปีมีทัศนคติต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรีอย่างไร และผลวิจัย
สามารถนาไปต่อยอดในการกาหนดกลยุทธ์ด้านเนื้อหา ภาพลักษณ์ รวมถึงกิจกรรมการสื่อสารการตลาด ต่อไป
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และมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ตามองค์ประกอบของแบรนด์ 6 ส่วน ดังนี้
1. ลักษณะภายนอกของสินค้า (Attribute)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มสมาชิกสามารถจดจาแบรนด์ “กุลสตรี” ได้เป็นอย่างดี เมื่อเห็นโลโก้บนปกนิตยสาร
เนื่องจากโลโก้ของแบรนด์มีความสวยงามและดึงดูด จะทาให้กลายเป็นที่จดจาได้ง่าย และแตกต่างจากคู่แข่ง ตาม
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , สุพีร์ ลิ่มไทย, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ (2543) ที่
อธิบายว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ การออกแบบ มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งถึงลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างจาก
คู่แข่ง เพื่อให้ผู้บริโภคจะเกิดการจดจาคุณลักษณะของสินค้าจากภายนอกได้ ขณะเดียวกัน แบรนด์จะนาดารา
นักแสดงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันมาขึ้นปกเพื่อดึงดูดแฟนคลับ ตามแนวคิดของสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2542) ที่กล่าวว่า
ปกนิตยสารจะต้องมีสีสันที่สวยงาม และเน้นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาขึ้นปก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเลือกซื้อของกลุ่ม
แฟนคลับได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่จากการสัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกของนิตยสารกุลสตรีพบว่า ทางกลุ่มสมาชิก
ยึดติดกับเนื้อหาคอลัมน์ภายในมากกว่าภาพปก ดังนั้น บุคคลที่นามาขึ้นปก ไม่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อหรือสมัคร
สมาชิก ส่วนด้านของราคาขายสินค้าจะส่งผลโดยตรงต่อการต่ออายุสมาชิก ถึงแม้จะเพิ่มหน้าและเพิ่มความรวดเร็ว
ในการจัดส่งก็ตาม แต่โดยรวม กลุ่มสมาชิกพึงพอใจกับราคาที่ใช้จ่ายในปัจจุบัน (840 บาท/ปี)
ในด้านของการจัดหน้า มีการกาหนดตัวหนังสือ ขนาดภาพ หรือการจัดวางหน้าเพื่อความสะดวกต่อการ
อ่านนิตยสารโดยเฉพาะ ตามแนวคิดของสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2542) ที่กล่าวว่า นิตยสารแต่ละฉบับจะมีแนวการจัด
วางหน้าที่ไม่เหมือนกัน โดยการจัดหน้าจะวางตาแหน่งที่อ่านง่ายและเหมาะสมกับการเคลื่อนของสายตาผู้อ่าน
ในด้านเนื้อหาคอลัมน์ งานวิจัยนี้พบว่า เนื้อหาคอลัมน์ที่ดึงดูดกลุ่มผู้อ่านมากที่สุด คือ นิยาย เพราะกลุ่ม
ผู้อ่านต้องการติดตามนิยายอย่างต่อเนื่องในแต่ละฉบับ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการต่ออายุสมาชิกของแบ
รนด์ รวมถึงคอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพ ท่องเที่ยว และร้านอาหาร ที่ทางกองบรรณาธิการปรึกษาหารือปรับเนื้อหาให้
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยอ้างอิงจากแนวคิดของณัฐวัลค์ โพธิ์ประสาท (2548) ที่กล่าวว่า เนื้อหาคอลัมน์
เปรียบเสมือนบุคลิกภาพของนิตยสาร โดยองค์กรจะต้องปรับสร้างเนื้อหาคอลัมน์ให้เหมาะสมกับนิตยสารด้วย
2. คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit)
เนื้อหาคอลัมน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญต่อการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก เพราะผู้อ่านส่วนใหญ่จะ
ตัดสินใจซื้อหากมีเนื้อหาคอลัมน์สามารถให้ประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้อ่าน ตรงตามแนวคิดของสุพัช
ชา สุภีกิตย์ (2556) ที่กล่าวว่า แบรนด์สามารถทาประโยชน์อะไรแก่ผู้บริโภคได้บ้าง โดยคุณประโยชน์ของสินค้าจะ
ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และภาคภูมิใจที่ใช้สินค้าชนิดนี้ ซึ่งผู้อ่านส่วนใหญ่
นาความรู้ที่ได้จากการอ่านคอลัมน์ต่างๆ ของนิตยสารกุลสตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และช่วยให้ผู้อ่านผ่อน
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คลายจากการท างานหนั ก ตลอดทั้ ง วั น ตามทฤษฎี คุ ณ ค่ า ของแบรนด์ (Value Proposition) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ประโยชน์ทางอารมณ์ (Emotional Benefits)
3. คุณค่าของสินค้า (Value)
การที่ผลงานเขียนของกลุ่มสมาชิกได้รับการตีพิมพ์เรื่องสั้นลงนิตยสารกุลสตรี แสดงให้เห็นว่า ตนและแบ
รนด์มีทัศนคติและความเชื่อตรงกัน ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ตามมา ดังแนวคิดของธวัชชัย สุวรรณ
สาร (2556) ที่กล่าวว่า คุณค่าของผลิตภัณฑ์ มากจากการที่ผู้บริโภคมองว่า แบรนด์มีคุณค่า มีทัศนคติ และมีความ
เชื่อตรงกับผู้บริโภค และคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับจะนามาซึ่งความจงรักภักดีต่อแบรนด์
อีกทั้ง การได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางบริษัทฯ หรือการลองนาประโยชน์จากในเล่มไปลองทาจนกลาย
เป็นผลงาน เช่น อาหารและงานฝีมือ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทาให้เกิดการบอกต่อ รวมถึงการบริการที่ดีจากบริษัทฯ ทา
ให้ผู้บริโภครู้สึกดีและพึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว ตามแนวคิดของพงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2555) ที่กล่าวว่า การ
สร้างคุณค่าของแบรนด์ให้ประสบความสาเร็จจะต้องวางกลยุทธ์ด้านสินค้าอย่างรอบคอบ เพื่อให้สินค้าเป็นที่ถูกใจ
และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค จนเกิดการซื้อซ้า บอกต่อ และสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค
4. บุคลิกภาพของสินค้า (Personality)
กลุ่มของสมาชิกมองว่า บุคลิกของแบรนด์ (Brand Personality) กุลสตรี เป็นแบรนด์ที่มีความทันสมัย มี
เสน่ห์ และร่าเริง ตรงกับจุดประสงค์ของกองบรรณาธิการที่พยายามปรับเนื้อหาคอลัมน์ให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มสมาชิกมากขึ้น ตามแนวคิดของกิรณา ไชยชิน (2552) ที่กล่าวว่า บุคลิกของสินค้า (Personality) ที่
สะท้อนไปยังกลุ่มผู้บริโภค ว่าผู้บริโภคที่อ่านนิตยสารกุลสตรีมีบุคลิกภาพแบบไหน จากผลลัพธ์ที่ได้ คือ แบรนด์กุล
สตรีมีบางบุคลิกที่ตรงกับแนวคิดของกิรณา คือ มีความทันสมัย มีเสน่ห์ และมีความร่าเริง ขณะที่บุคลิกที่ไม่ตรง
ตามในแนวคิดของกิรณา คือ ความเรียบร้อย ไม่หวือหวา มีมารยาทที่ดี มีความรู้ และความมั่นคง
5. วัฒนธรรม (Culture)
เนื้อหาคอลัมน์และภาพลักษณ์ที่นาเสนอ มีความเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมของแบรนด์กุลสตรี เนื่องจากกุล
สตรีนาเสนอเนื้อหาที่พูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นบ้าน รวมถึงอาหารการกิน
ไม่ว่าจะเป็นเมนูทาเอง หรือ ไปตามร้านอาหารไทยต่างๆ ซึ่ง สิ่ง เหล่านี้ถูกถ่ายทอดให้เป็นวัฒนธรรมย่อย ตาม
แนวคิดของรณกร เงินวิเชียร (2555) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์ และถูกกาหนดให้ทาตามจากคน
รุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อใช้กาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งวัฒนธรรมย่อย เป็นวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มสังคม ที่
มีลักษณะความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน ภายในวัฒนธรรมเดียวกัน ฉะนั้น กุลสตรีสามารถถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการกินได้เป็นอย่างดี
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6. ผู้ใช้ (User)
ผู้ให้ข้อมูลหลักมองว่ากลุ่มคนที่อ่านกุลสตรีเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงต่อการทางาน มีความเป็นผู้ใหญ่ มีการ
ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่หรูหรา ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่นิตยสารกุลสตรีได้กาหนดไว้ว่าผู้อ่านหลากหลายวัย
ซึ่งรวมถึงกลุ่มวัยทางาน โดยมีความเชื่อมโยงเป็นไปตามแนวคิดของ Kotler (2003) ที่บ่งบอกถึงประเภทของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่สนับสนุนแบรนด์ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยแบรนด์กุลสตรีได้รับความ
ไว้วางใจ เพราะมีความเอาใจใส่และมีการบริการกลุ่มสมาชิกที่ดีมาตลอด พร้อมแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างนิตยสารกับผู้อ่านที่เป็นสมาชิกรายปีเสมอมา โดยบริษัทฯ ติดตามและดูแลการต่อ
อายุของสมาชิก ซึ่งสมาชิกได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษในการจัดกิจกรรมเข้าร่วม หรือการชิงรางวัลภายในเล่ม
รวมถึงความรวดเร็วในการบริหารการจัดการคาร้องทุกข์ ตามแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553) ที่กล่าวว่า องค์กร
จะต้องดูแลกลุ่มสมาชิกแบบรายบุคคลด้วยการบริการพิเศษกว่าคนอื่นๆ เช่น สินค้า บริการ และข้อเสนอ ทั้งนี้
จะต้องบริการแบบเหนือมาตรฐานทั่วไป และมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษจากทางองค์กรด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี ทาให้ทราบถึงทัศนคติ
ของสมาชิกรายปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์นิตยสารกุลสตรี โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การศึกษาทัศนคติของสมาชิกรายปีที่มีอายุสมาชิกมากกว่า 3-20 ปีขึ้นไป ต่อแบรนด์นิตยสารผู้หญิง
พบว่า ก่อนที่กลุ่มสมาชิกจะตัดสินใจซื้อสินค้า จะเริ่มพิจารณาจากเนื้อหาคอลัมน์ว่าตรงกับความต้องการของ
ตนเองหรือไม่ รวมถึงเนื้อหาคอลัมน์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และค่าสมัครสมาชิกที่คงที่ เพราะ
อยู่ในอัตราค่าสมัครที่พึงพอใจต่อสมาชิก ไม่ควรขึ้นราคา แม้จะเพิ่มประสิทธิภาพในด้านเนื้อหาหรือค่าขนส่ง
2. แบรนด์กุลสตรี หากต้องการสื่อสารถึงกลุ่มผู้หญิงที่นิยมอ่านนิตยสารผู้หญิง ควรศึกษาทัศนคติของ
ผู้บริโภคเพื่อทามาพัฒนาเนื้อหาคอลัมน์ให้เป็นที่ดึง ดูดต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการคิดกลยุทธ์ในการมอบสิ ทธิ
พิเศษต่อกลุ่มสมาชิก เพื่อให้เกิดการต่ออายุสมาชิกและการบอกต่อในเชิงบวก
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อจากัดในด้านจานวนของผู้ให้ข้อมูลหลัก ไม่สามารถนาผลการศึก ษาไป
ขยายในมุมกว้าง เพื่ออ้างอิงไปสู่ประชากรได้ (Non-Generalization) ดังนั้น ผลการศึกษาที่ได้จึงเป็นแนวทางใน
การทาวิจัยเพื่อเพิ่มเติมในรูปแบบของงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสามารถอ้างอิงไปสู่สมาชิกรายปีนิตยสารกุลสตรี
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2. ควรศึกษาทัศนคติผู้บริโภคกลุ่มเพศชายที่นิยมอ่านนิตยสาร เพื่อนาข้อมูลความรู้มาใช้ในการคัดเลือก
เนื้อหา และออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ พร้อมทั้งขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น
3. ควรศึกษาทัศนคติของกลุ่มผู้หญิงเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่นิยมอ่านบทความหรือเนื้อหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเปิดโอกาสสร้างสื่อสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบออนไลน์ให้ทันยุคสมัย

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กิรณา ไชยชิน. 2552. ตราสินค้าโทรศัพท์มือถือโนเกีย: เปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้ใช้และผู้เลิกใช้. รายงาน
การศึ ก ษาอิ ส ระปริ ญ ญา เศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณั ฐ กาญจน์ เฟื่ อ งแก้ ว . (2552). กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ และรู ป แบบของนิ ต ยสารหั ว นอกส าหรั บ วั ย รุ่ นหญิ ง .
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวัลค์ โพธิ์ประสาท. (2548). การบริหารการตลาดของนิตยสารธุรกิจการตลาดในเครือบริษัท ThaicoonBrandage Holding Co. Ltd. รายงานโครงการเฉพาะบุ ค คลปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาการบริหารสื่อมวลชน.
ธวัชชัย สุวรรณสาร. (2556). เทคนิค 5 ข้อ การทาเนื้อ หาการตลาด Content Marketing แบบไอน์สไตน์ .
ออนไลน์. จาก http://kengtawatchai.blogspot.com/2013/07/5-content-marketing.html
ปณิศา มีจินดา. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร.
พงศ์ศรัน ย์ พลศรีเลิศ. (2555). การสร้างคุณค่าการรับรู้ ด้วยแนวคิดองค์ประกอบผลิ ตภัณ ฑ์ . ออนไลน์. 20
สิงหาคม 2555. จาก: https://phongzahrun.wordpress.com/2012/08/20/สร้างคุณค่าการรับรู้ด้/
พริบพันดาว. (2559). สารวจการอ่านของคนไทยในยุคดิจิทัล . ออนไลน์. 18 เมษายน 2559. จาก: https://
www.thaihealth.or.th/Content/31148-สารวจการอ่านของคนไทยในยุคดิจิทัล.html
ยุพา งามสมจิต. (2561). บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาของนิตยสารกุลสตรี. สัมภาษณ์.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

838

รณกร เงินวิเชียร. (2555). การตัดสินใจซื้อ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าของลูกค้าบริษัทคลินิกยานยนต์จากัด .
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.
รัตติยา อังกุลานนท์. (2561). ‘4 ต้นทุน’ ป่วนสื่อสิ่งพิมพ์ ดิ้นปรับตัวมุ่งออนไลน์ . ออนไลน์. 6 มีนาคม. จาก:
https://www.thebangkokinsight.com/224/
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2544). นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
วิเชียร ส่งเสริมสวัสดิ์. (2553). Factors Contributing to Sustainable Success of Kullastree Magazine
. Thammasat University, Bangkok, p. 17. สัมภาษณ์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: A.N.การพิมพ์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพีร์ ลิ่มไทย, ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์. (2543). การบริหาร
การตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธีรฟิลม์และไซเท็กซ์.
สุกัญ ญา หาญตระกูล. (2559). นิ ต ยสารผู้ ห ญิ ง ขายดี เพราะเสนอข่ า ว. ออนไลน์. 24 มีนาคม 2559. จาก:
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637280
สุพัชชา สุภีกิตย์. (2556). ความสัมพันธ์ของการรับรู้ต่อปัจจัยกาหนดการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าและการรับรู้
บุคลิกภาพบัตรกดเงินสดตราสินค้า ยูเมะพลัส (Umay+) ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “บัตรกดเงินสด
ยูเมะพลัส ชีวิตใช้ต่างเหตุ ผล” กรณีศึกษาจากพนั ก งานภายในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส.
วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์): มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2542). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐ์การพิมพ์.
สุรัตน์ นุ่มนนท์. (2539). ความรู้เบื้องต้นเกี่ย วกับสื่อ สิ่งพิมพ์ . หน่วยที่ 1, พิมพ์ครั้ง ที่ 11. กรุง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2556). สถิติการอ่านหนังสือแต่ละประเภทของแต่ละช่วงวัน . ออนไลน์. 10 ธันวาคม
2557. จาก: www.thailibrary.in.th/2014/12/10/reading-stat/
MRG Online. (2558). เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคไทย ใน 3 GEN. ออนไลน์. 3 ตุลาคม 2558. จาก: https://
mgronline.com/smes/detail/9580000110621

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

839

Positioningmag. (2561). คาดเม็ ด เงิ น โฆษณาดิ จิ ทั ล ปี 2018 โต 16% ทะลุ 1.43 หมื่ น ล้ า น Facebook
ครองงบ 4.6 พันล้าน แบงก์แข่งดิจิทั ลหนักเทเม็ดเงินทะลุเป้า . ออนไลน์. 29 มีนาคม 2561. จาก:
https://positioningmag.com/1163918

ภาษาอังกฤษ
Clow, K. E., & Baack, D. (2005). Brand and brand equity concise encyclopedia of advertising.
New York: Routledge.
Kotler (2000). Marketing Management. 10th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Kotler. (2003). Strategic marketing for nonprofit organizations. Upper Saddle River, NJ: Prentice
Hall.
Shiffman, L.G., & Kanuk, L. (2004). Consumer Behavior. New Jersey: Prentice Hall.

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

840

ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักสื่อโฆษณา
Consumers in Bangkok‘s attitude towards brands that use personalities with body
tattoos in advertising media
ณฐภัทร เชียงชัย1 และ โศภชา เอี่ยมโอภาส2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่ง ผลต่อ
ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา 2.) เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ ที่ใ ช้บุค คลมีรอยสัก ในสื่อโฆษณา การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed methods research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างจานวน 8 คน และสัมภาษณ์นักวิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย จานวน
5 คน และ บล็อกเกอร์ (Blogger) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจานวน 1 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านประชากรศาสตร์ เพศต่างกันส่ง ผลต่อทัศนคติ ของผู้ บริโภคในเขตกรุ ง เทพ
มหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาต่ างกัน ความแตกต่างด้านอื่นๆไม่ส่ง ผลต่อทัศนคติ ข อง
ผู้บริโภค 2) ประเภทสื่อโฆษณาที่ผู้บริโภคพบเห็นบุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณามากที่สุด คือ สื่ อโฆษณากลางแจ้ง
สื่อสิ่ง พิมพ์ และสื่อโฆษณาออนไลน์ ตามลาดับ 3) ประเภทแบรนด์สินค้าและบริการที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณามากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม ธุรกิจด้านศิลปะ/การออกแบบ และธุรกิจเครื่องสาอางค์/ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ตามลาดับ 4) ทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทัศนคติด้านความรู้สึกพบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณาสามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้แบรนด์สินค้าและบริการ ทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ
พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องการเปิดกว้างทางความคิด ความเป็นสากล
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ของแบรนด์มากที่สุด ทัศนคติด้านพฤติกรรมพบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาสามารถสร้างความภักดีใน
แบรนด์และการซื้อซ้าได้มากที่สุด
นอกจากนั้นผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าความรู้สึกส่วนใหญ่มักมองข้ามเรื่องรอยสัก ซึ่งถือว่าเป็น
ความชอบส่วนบุคคลรอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณามีผลในเชิงความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ สามารถสร้างจุด
สนใจให้กับแบรนด์สินค้าและบริการ และช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อด้วยรอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณายังกระตุ้น
ให้เกิดความต้องการสักเลียนแบบบุคคลในสื่อโฆษณาอีกด้วยและผลการสัมภาษณ์นักวิชาการ อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยและบล็อกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพิ่มเติมพบว่าการนาบุคคลที่มีรอยสักมาใช้ในสื่อโฆษณาจะ
ส่งผลต่อแบรนด์ตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์ สินค้าบางชนิดอาจต้องอาศัยคนมีรอยสักเป็นตัวช่วยทาให้ผู้บริโภคมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนาของสื่อโฆษณามากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวสินค้าและบริการให้ชัดเจนตามความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบเนื้อหาของสื่อโฆษณา บุคคลในสื่อโฆษณากับแบรนด์ เนื่องจากรอยสักไม่ต่างจากเครื่อง
ประดับ เสื้อผ้า ของบุคคลในสื่อโฆษณา
คาสาคัญ: ทัศนคติ รอยสัก สื่อโฆษณา

ABSTRACT
The purpose of my research is 1) to study the demographic characteristics of consumers
in Bangkok and their attitude towards brands that use personalities with body tattoos in advertising
media. 2) To study Bangkok consumers attitudes towards brands that use personalities with body
tattoos in advertising media. The research method developed and utilised for this study was a
mixed method research model employing both Quantitative and Qualitative research tools.
Quantitative research employed a questionnaire as a data collection tool that was distributed to
four hundred ( 400) general consumer groups in Bangkok. Qualitative research employed focus
group Interviews with eight ( 8) sample groups. The interviews were administered by five ( 5)
academic university teachers and one (1) blogger (marketing expert).
The results from the quantitative research found that 1) The demography Gender
differences affect the attitudes of consumers in Bangkok to brands that use people with body
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tattoos in advertising media. Other differences demography do not affect consumer attitudes. 2)
The study of media exposure revealed that most of the samples had seen examples of brands
and services used by personalities with body tattoos in advertising media. Most of these examples
had been seen from outdoor advertising media , Publications/ magazines and Online advertising.
3) The study of the types of brands, products and services that use people with tattoos in
advertising media, most are food / beverage businesses. Art / Design Business And cosmetics /
supplements products respectively. 4) The results of the study of the three ( 3) elements of
consumer attitudes, found that the use of a personalities with body tattoos in advertising media
creates an understanding of the openness of ideas with the samples. It also demonstrates
internationalization of brands, products and services. The use of personalities with body tattoos
in advertising media also stimulated the samples curiosity to try more products and services, the
behavior of personalities with body tattoos in the experienced advertising media also created
brand loyalty and re-purchase.
In addition, the results of qualitative research found that most of the sample though that
the body tattoo often overlooked by the samples was their personal positive/ negative
preferences towards body tattoos. The body tattoo of the personality depicted in the in the
consumed advertising media influences the consumer (sample) and the brand recognition. This
use of personalities with body tattoos can increase the attractiveness and appeal of the product
and effect on the purchase decision . The academic interview results of university professors,
bloggers and additional marketing experts found that including people with body tattoos into
advertising media can affect the brand according to the brand and media objective, such as if a
brand wants to convey that the body tattoo is negative or positive. This can depend on the
product the advertiser wants to convey and in which influence (negative or positive) the advertiser
wishes to project to the consumer. Some product advertising may benefit from people with body
tattoos and can help consumers understand more about the product or brand by having
consistency between the different forms of advertising media content. This appears to be because
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tattoos can be viewed as no different from jewelry or the clothing the actors wear in various
contextual situations.
Keywords: Attitude, Body Tattoos, Advertising Media

บทนา
รอยสักนับว่าเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดก่อนจะได้มาซึ่ง ความ
สวยงามของรูปภาพที่ช่างสักได้ทาการสักเพื่อให้สีหรือน้าหมึกฝังตั วลงไปบนผิวหนังของร่างกายมนุษย์ ชนกภรณ์
นรากร (2548) กล่าวไว้ว่ารอยสักไม่มีหลักฐานใดปรากฎอย่างแน่ชัด ว่าการสักเริ่มต้นขึ้นที่ไหนและเมื่อใด จากการ
เล่าขานสืบต่อกันมาว่า รอยสักได้เกิดขึ้นตามความเชื่อ วิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์และมีวิวัฒนการตามยุคสมัยมา
ยาวนาน ในประเทศไทยการสักในอดีตส่วนใหญ่ มิได้มุ่งเน้นที่ความสวยงาม แต่จะเน้นในเรื่อง ความศักดิ์สิทธิ์ของ
สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสาคัญ ดังนั้น สัญลักษณ์ที่ใช้จึงเป็นพวกอักขระ คาถา ยันต์ เป็นต้น จากอดีตจนถึงปัจจุบันความ
ต้องการของการสักได้แปรเปลี่ยนไป ความหมายเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความขลังไปสู่ความเป็นศิ ลปะมากขึ้น ตาม
การรับเข้าของวัฒนธรรมตะวันตก รอยสักที่สักตามประเพณี ความเชื่อ จึงกลายเป็นการสักตามความพึงพอใจที่
แฝงไปด้วยความหมายและการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุ่มคนและหลอมรวมกลายเป็น
วัฒนธรรมนิยม สามารถเปิดเผยรอยสักที่แสดงออกถึงความสมัยใหม่ ความมั่นใจเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น
ทั้งนี้ในเชิงการตลาด พบว่าแบรนด์สินค้าและบริการต่างๆ ได้มีการนาบุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างมาใช้ใน
สื่อโฆษณาเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่ารอยสักจะได้รับการยอมรับมากขึ้นกว่าในอดีต แต่รอยสักก็ยังส่งผลต่อความรู้สึกใน
ด้านลบต่อคนบางกลุ่ม สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ นรินทร์ โรจนการสกุล (2533) ได้สรุปความคิดเห็นของการสัก
แฟชั่นไว้ 2 แบบ คือ 1.) ความคิดเห็นต่อคนที่มีรอยสักในทางบวก โดยคนกลุ่มนี้มองรอยสักในแง่ศิลปะความงาม
2.) ความคิดเห็นต่อคนที่มีรอยสักในแง่ลบ ที่มองว่าคนมีรอยสักเป็นคนสกปรก ดูน่ ากลัว ไม่น่าคบ เป็นคนเกเร
เมื่อสิ่งที่ถูกมองในทัศนคติที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่าง “รอยสัก” ถูกนามาใช้ในสื่อโฆษณาเพื่อผลทางการตลาดตาม
วัตถุประสงค์ (Bovee, et al,1995:11 อ้างถึงใน ชวลิต อริยะวิรยานันท์ ,2557 หน้า 6) โดยสื่อโฆษณามีหน้าที่
และบทบาท ดังต่อไปนี้ 1.)บอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ 2.) เพื่อติดต่อสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าทราบ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3.) เพื่อกระต้นเร่งเร้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ 4.) เพื่อช่วยให้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 5.) เพื่อเพิ่ม
ความชอบและความภักดีในตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น 6.) เพื่อลดต้นทุนอันเป็นส่วนรวมด้านการขายให้น้อยลง และ
7.) เพื่อเตือนความจาและเกิดความระลึกและจดจาได้ ดังนั้นสื่อโฆษณาที่สื่อสารออกไปจึงเป็นส่วนสาคัญเป็นอย่าง
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มากที่จะเข้าไปไปมีบทบาทต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคในแง่มุมใดแง่มุม นามาสู่ความน่าสนใจที่จะศึกษาถึง
ผลกระทบทางความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
นอกจากยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องรอยสักในมิตินี้มาก่อน ผู้วิจัยยังเห็นว่าผลการศึกษาในเรื่องทัศนคติต่อ
แบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณานี้ สามารถนาไปเป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ด้าน การตลาดให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้สึก นึกคิดของกลุ่มเป้าหมายยุคใหม่ และเพื่อความเข้าใจกลุ่มลูกค้ าเฉพาะกลุ่มอย่าง
ลึกซึ้งมากขึ้น เพิ่มการเติบโตและเพิ่มช่องทางการแข่งขันทางธุรกิจให้หลากหลาย เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค ย่อมเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ นาความเจริญ ก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจในระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลกและยังนาไปต่อยอดการศึกษาวิจัยต่อไปได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่ างของลั กษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ ส่ง ผลต่อ ทั ศนคติ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
สมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน คือ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ กลุ่มคนมีรอยสัก และกลุ่มคนไม่มีรอยสัก ส่งผลต่อทัศนคติที่มีองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ 1.ด้านความรู้
ความเข้าใจ 2.ด้านความรู้สึก 3.ด้านพฤติกรรม ต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยในสื่อโฆษณาต่างกัน
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ
ฮอกก์ และ วอห์น (Hogg & Vaughan ,2005 P.150 อ้างถึงใน กิตติวัฒน์ นามสวัสดิ์วงศ์ 2559 หน้า 5)
ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ การผสมผสานกลมกลืนกันอย่างเป็นระบบของความเชื่อ ความรู้สึก
และแนวโน้มการเกิดพฤติกรรม ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กลุ่มเหตุการณ์ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้าอย่างมีนัยสาคัญ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 อ้างถึงใน สุภาวรรณ ปานจุ้ย ,2560 หน้า 9) ได้ระบุถึงที่มา
ของคาว่าทัศนคติว่าเป็นคาสมาส ระหว่างคาว่า “ทัศนะ” ซึ่งแปลว่าความเห็น กับคาว่า “คติ” ซึ่งแปลว่า แบบ
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อย่างหรือลักษณะ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วแปลว่าลักษณะของความเห็น ทัศนคติ จึงหมายถึง ความรู้สึกส่วนตัว ของ
บุคคล ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
องค์ประกอบของทัศนคติ 3 ประการ
Assael (1995, p. 267 อ้างถึงใน กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์ ,2558 หน้า 8) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบของ
ทัศนคติตามองค์ประกอบ 3 ประการ มีรายละเอียดดังนี้ คือ
1) องค์ประกอบทางความคิด หรือการรับรู้เป็นความเชื่อ ความรู้หรือความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งใด เช่น ตรา
สินค้า ซึ่งความเชื่อในวัตถุเดียวกันอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล
2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเรื่องของความชอบ และอารมณ์ที่มีต่อวัตถุนั้น ๆ
เช่น อาจเกิดจากผลของการประเมินในคุณสมบัติหลาย ๆ คุณสมบัติของสินค้าก็ได้เรื่องของความรู้สึกนั้นขึ้นอยู่กับ
บุคคลและสถานการณ์ด้วย
3) องค์ประกอบด้า นพฤติกรรม คือ แนวโน้มในการกระทาหรือการแสดงออก ความโน้มเอียงที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์
จากการให้ความหมายของทั ศนคติ ข้างต้น วิจัยจึง สรุปความหมายของทั ศคติไ ด้ว่ า ทัศนคติหมายถึ ง
ความรู้สึก ที่เป็นได้ทั้งความรู้สึกเชิงลบหรือเชิงบวกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยแสดงออกมาในรูปของความเชื่อ ความ
รู้สึกชอบ ไม่ชอบ ที่มีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมได้
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแบรนด์ (Brand)
สมาคมการตลาดอเมริกัน(American Marketing Association อ้างถึงใน อ้างถึงใน ธนาทร เจียรสกุล
2557 หน้ า 14) ได้ ก าาหนดนิ ย ามความหมาย ของแบรนด์ ว่ า หมายถึ ง ชื่ อ (name) ค าจ ากั ด ความ(term)
เครื่องหมาย (sign) สัญลักษณ์ (symbol) หรือการออกแบบ (design) หรือเป็นการผสมผสานกันของทั้งชื่อคา
จากัดความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และการออกแบบโดยผู้ค้าหรือกลุ่มของผู้ค้ ามุ่ง หวัง ให้แบรนด์ ทาหน้ า ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากกลุ่มคู่แข่ง
แวนออเคน(VanAuken อ้างถึงใน ธนาทร เจียรสกุล 2557 หน้า 14) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการนิยาม
ความหมายของแบรนด์ โดย สมาคมการตลาดอเมริกัน ว่า แบรนด์ คือ ชื่อและสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ที่แสดง
ถึง 1. แหล่งรวมของความสัมพันธกับผู้บริโภค 2. แหล่งรวมพันธสัญญาที่มีต่อผบู้ริโภค 3. ลักษณะเฉพาะตัวของ
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ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 4. แนวความคิดในการครอบครองใจผู้บริโภค 5. การสร้างประสบการณ์การรับรู้แ บรนด์
ให้กับผู้บริโภค
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปนิยามของแบรนด์ได้ว่า แบรนด์ คือ ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ ใช่แต่เพียง ตัวอักษร โลโก้
สัญลักษณ์ หรือสี แต่แบรนด์เป็นทุกสิ่งที่ทาให้คนสามารถจดจาได้ สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการใน
ยุคปัจจุบันแบรนด์ต้องสามารถเชื่อมโยงทางความรู้สึกกับระหว่ างสินค้า บริการ บุคคล กลุ่มคน เรื่องราวและ
องค์กร กับผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในเชิงบวกหรือเชิงลบ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณาและสื่อโฆษณา
(Bovee, et al., 1995 อ้างถึงใน ชวลิต อริยะวิริยานันท์ ,2557 หน้า) การโฆษณา (Advertising) มาจาก
รากศัพท์ ภาษาลาติน หมายถึง “การหันเหจิตใจไปสู่” ดังนั้นการโฆษณาจึง หมายถึง การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือความคิดในลักษณะที่ไม่เป็นการส่วนบุคคล โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ อันเป็นความพยายาม
เพื่อเชิญ ชวนโน้มน้าวจิตใจ พฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้รับสารให้เกิดการคล้อยตามโดยมีผู้อุปถัมภ์ที่ระบุชื่อออก
ค่าใช้จ่ายให้
กมล ชัยวัฒน์ (2558: หน้า 8) การโฆษณาเป็นรูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก
ที่สุด เป็นการส่งเสริมการตลาดที่ครอบคลุมเนื่องจากสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายได้จานวนมาก การ
โฆษณาจึงเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่มีความสาคัญสาหรับแบรนด์สินค้าและบริการและการโฆษณายัง
เป็นวิธีการลงทุนที่คุ้มค่าสาหรับการกระจ่ายข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก
พิบูล ทีปะปาล (2545: 147 อ้างถึงใน ชวลิต อริยะวิริยานันทร์ ,2558 : หน้า 10-11) สื่อโฆษณาหมายถึง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหมด (Channels of communication) ซึ่งนาข่าวสารจากผู้ทาโฆษณา (Advertiser)
ไปยังผู้รับสื่อ (Audience)
จากการให้ความหมายการโฆษณาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การโฆษณา หมายถึง การส่งสารจาก ผู้ส่ง
สาร ผ่านช่องทางที่จะนาพาข่าวสารไปยังผู้รับสาร ช่องทางนาพาข่าวสารนี้เรียกว่า “สื่อโฆษณา” เพื่อนาข่าวสาร
ต่างๆไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

847

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปรมะ สตะเวทิน (2538, หน้า 45 อ้างถึงใน ดวงพร จาตุรงควนิชย์ , 2554 หน้า 19-11 ) แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ว่าผู้รับสารแต่ละคนมี ลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดใน
การวิเคราะห์ผู้รับสารที่เป็นมวลชนคือ จาแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่ม เรียกว่า คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์
(Demographic Characteristics) ประกอบด้วย 1) อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันใน
ด้านความคิดและพฤติกรรม 2) เพศ (Sex) ความแตกต่างด้านเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกต่าง
กัน ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เพราะสังคมได้กาหนดบทบาทและกิจกรรมของ
คนทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน 3) การศึกษา (Education) ระบบการศึกษาต่างกัน สาขาวิชาที่ศึกษามีความแตกต่าง
กัน จะมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์และความต้ องการที่ ต่างกัน 4 ) สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Social and
Economic Status) 5) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หมายรวมถึง อาชีพ (Occupation) รายได้ (Income)
เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ (Race and Ethic Group) ตลาดจนภูมิหลัง ครอบครัว (Family Background) ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ทาให้คนมีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติและค่านิยม รวมทั้งเป้าหมายที่แตกต่างกัน
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ก็ทาให้ความรู้สึกนึก
คิด และพฤติกรรมของคนแตกต่างกัน ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของผู้รับสาร การนา
แนวคิ ด และทฤษฎี ด้ า นลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ม าใช้ วิ เ คราะห์ผู้ รั บ สารนั้นเป็ นการศึ ก ษาเพื่อ ให้ เ ข้ าใจ
พฤติกรรมของผู้รับสาร ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์มาศึก ษาว่าตัวแปร
เปล่านี้มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่ผู้รับสารแสดงออกต่อแบรนด์สินค้าและบริการ หลัง จากรับสื่อโฆษณา
อย่างไร
แนวคิดเกี่ยวกับรอยสัก (Tattoo)
กิฟฟอร์ด C. Gifford (1963 :312 อ้างถึงใน ชนกภรณ์ นรากร ,2548 หน้า 8) นักประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์ชาวอเมริกันให้นิยามไว้ว่าการสักคือ การสร้างภาพหรือรูปแบบ (Patterns) ลงบนใบหน้าหรือผิวหนัง
ของคน โดยใช้กรรมวิธีที่ทาให้หมึกซึมลงไปใต้ผิวหนัง ซึ่งนักมนุษยวิทยาบางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นกรรมวิธีที่
พัฒนามาจากการใช้สีทาหน้าทาตัวของมนุษย์โบราณ เพื่อตกแต่งให้แลดูสวยงาม บ่ งบอกฐานนะ หรือผลทางไสย
ศาสตร์
ปริตตา กออนันตกูล (2541 อ้างถึงใน สุดธิดา แซ่อึ้ง 2559 หน้า 1) ได้ให้ความหมายคาว่า Tattoo ซึ่งใน
เอกสารภาษาอังกฤษ ที่หมายถึง “การสัก” โดยเป็นคาที่เพี้ยนมาจาก “Ta-Tu” ในภาษาเฮติ “Ta” แปลว่าตี (To
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Beat) นอกจากนี้หนังสือบางเล่มยังมี ความหมายจากคา สองคา คือ Ta และ Tau Ta มีความหมายว่า ภาพ Tua
มีความหมายว่า วิญญาณ ดังนั้นเมื่อนามา รวมกันก็จะได้คาว่า “รอยสัก” ความหมายที่แสดงให้เห็นเป็นภาพวาดที่
เกี่ยวข้องกับวิญญาณ ซึ่งผู้ที่เริ่มสัก เชื่อว่ารอยสักบนร่างกายของตนเอง เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่มนุษย์จะติดต่อกับ
วิญญาณ และ Tatatu ที่แปลความหมายว่า การทาให้เกิดเครื่องหมาย ทาเป็นรอย
ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การสักคือ กรรมวิธีที่ทาให้เกิดอักขระ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ลงบนผิวหนัง โดยใช้เข็ม
จุ่มหมึกสีดา หรือสีอื่นๆ แล้วแทงลงไปบนผิวให้สีติดที่ผิวหนัง เกิดเป็นรอย รูปภาพ บนร่างกาย และภาพ และรอย
นั้นจะติดอยู่บนร่างกายตลอดไป โดยมีนัยยะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นความสวยงาม ความเชื่ อ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต
วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจั ยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research)
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งคาถามปลายเปิด
และปลายปิด โดยใช้แบบตรวจสอบรายการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Checklist) มาตรวัดระดับ
(RatingScale) 5 ระดับ และแบบสอบถามแบบปลายเปิดสาหรับแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (สุชาติ ประดิษฐ์รัฐสินธุ์ 2546 หน้า 141 อ้างถึงใน ดวงพร จาตุรงควนิชย์ 2554 หน้า 30-31)โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ
ร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±5 (e = 0.05) จานวน 400 ชุด เก็บข้อมูลเดือน มกราคม - เมษายน 2562
การวิเคราะห์ข้อมู ล สถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยผู้วิจัยด้าเนินการบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Window และเนื้อหาส่วนที่เป็นปลายเปิด แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) กับกลุ่มผู้บริโภค 8 คน และสัมภาษณ์มุมมองของนักวิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย จานวน 5 คน
และบล็ อ กเกอร์ (Blogger) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการตลาดจ านวน 1 คน ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Analysis) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก และการถอดเทป มาวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นต่างๆ
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โดยจะนาผลการสัมภาษณ์ที่มีความหมายเดียวกันและต่างกันมาตีความหมาย และดึงข้อความสาคัญบางประโยคที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ
1.) ด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-45 ปี มากที่สุดนับ ถือ
ศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน
30,001-40,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีรอยสัก
2.) ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นแบรนด์สินค้าและบริการที่ใช้บุคคล
มีรอยสักในสื่อโฆษณา และพบเห็นจากสื่อโฆษณากลางแจ้งและสื่อสิ่งพิมพ์/นิตยสารมากที่สุด
3.) ด้านทัศนคติที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1.) ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive component) พบว่า
ด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเปิดกว้างทาง
ความคิด แสดงถึงความเป็นสากล ของแบรนด์สินค้าและบริการได้ 2.) ด้านความรู้สึก (Affective component)
พบว่า การใช้บุคคลที่มีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้สินค้าและ
บริการเพิ่มมากขึ้นได้ และ 3.) ด้านพฤติกรรม (Behavior component) พบว่า การใช้บุคคลที่มีรอยสักบนเรือน
ร่างในสื่อโฆษณา สามารถสร้างความภักดีในแบรนด์และกลับมาซื้อซ้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้านเพศแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาแตกต่างกัน ส่วน
ปัจจัย เรื่อง อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส รายได้ ผู้มีรอยสัก และผู้ไม่มีรอยสัก ส่งผลต่อทัศนคติต่อแบ
รนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การรับสื่อโฆษณาของกลุ่มตัวอย่างและทัศนคติต่อแบรนด์
ที่ใช้บุคคลมีรอยสักบนเรือนร่างในสื่อโฆษณา พบว่า ความรู้สึกของส่วนใหญ่มักมองข้ามรอยสัก เพราะถือว่าเป็น
ความชอบส่วนตั วของแต่ ละบุ ค คล การนาบุคคลที่มีร อยสัก มาใช้ป ระกอบในสื่ อโฆษณาส่ง ผลต่อ ความรู้ สึ ก ที่
ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์สินค้าและบริการ โดยถูกมองว่าทาให้สินค้าน่าสนใจ น่าซื้อหา ถ้าแบรนด์มีความสัมพันธ์กับ
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บุคคลที่มีรอยสักในสื่อโฆษณายิ่งเพิ่มแรงดึง ดูดให้สินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น สามารถดึง ดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค และด้านพฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์พบว่า รอยสักของบุคคลในสื่อโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ได้ เช่น ภาพสื่อโฆษณารถจักรยานยนต์แบรนด์ ฮาเลย์เดวิดสัน (Harley-Davidson) ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อ
โฆษณาสามารถสร้างความน่าสนใจ แสดงตัว ตนของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเร่งการตัดสินใจซื้อได้ ยิ่งถ้าแบ
รนด์และผู้บริโภคมีบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กันยิ่งทาให้เกิด การตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
และวัตถุประสงค์ที่แบรนด์ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา ว่าแบรนด์ต้องการสื่อไปในทิศทางใด ถ้าใช้สื่อว่าบุคคลมี
รอยสักสื่อไปในเชิงบวก ก็ส่งผลดีต่อแบรนด์ได้ และยังส่งผลต่อความต้องการสักเลียนแบบบุคคลในสื่อโฆษณาด้วย
สอดคล้องกับ ผลการการสัม ภาษณ์นักวิ ช าการ อาจารย์ประจ ามหาวิ ท ยาลั ยและบล็อกเกอร์ ผู้เ ชี่ย วชาญด้ า น
การตลาด พบว่า การนาบุคคลที่มีรอยสักมาใช้ในสื่อโฆษณามีผลต่อแบรนด์ตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์สินค้าบาง
ชนิดอาจต้องอาศัย คนมีร อยสัก เป็น ตัว ช่วยให้ผู้ บริโ ภคมี ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ สิน ค้ าชั ด เจนขึ้นได้ โดยใช้ สื่ อ ให้
สอดคล้องระหว่างรูปแบบเนื้อหา ประเภทสื่อโฆษณา บุคคลในสื่อโฆษณากับแบรนด์ เนื่องจากรอยสักก็ไม่ต่างจาก
เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของผู้แสดงในบริบทต่างๆ ขึ้นอยู่กับการนาไปใช้ ว่านาไปใช้ในสถานการณ์ใด
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา
มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณานั้น ประเภทสื่อที่พบเห็นมากที่สุดคือสื่อภาพโฆษณากลางแจ้ง และ
สื่อสิ่ง พิมพ์/นิตยสารแจกฟรี/แผ่นพับ ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์จิรา นที (2556) ที่กล่าวว่าสื่อโฆษณาที่นิยมใช้
โดยทั่วไปได้แก่ หนังสือพิมพ์นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักที่ใช้กันเป็นส่วนมากในงานโฆษณา
เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจานวนมาก ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็นอันดับแรก สาหรับสื่อ
ณ จุดซื้อ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อนอกสถานที่ เช่น แผ่นป้ายต่างๆ จะมีความสาคัญในฐานะเป็นสื่อสนับสนุน ซึ่งทา
หน้าที่ในการเตือนความจาของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
ด้านทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อแบรนด์ที่ใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณา พบว่า ด้าน
ความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากการใช้บุคคลที่มีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
อยากลองใช้สินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นได้ และการใช้บุคคลที่มีรอยสักในสื่อโฆษณายังสามารถเร่งการตัดสินใจ
ซื้อให้เร็วขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติวัฒน์ นามสวัสดิ์วงศ์ (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ของผู้หญิงต่อการโฆษณาโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศ (Sex Appeal) พบว่า ทัศนคติส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและ
พฤติกรรม สามารถสร้างความรู้สึกชื่นชอบในตัวสินค้าและสร้างความต้องการทดลองใช้ได้
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นอกจากนี้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาสามารถสร้างความน่าสนใจ
สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ได้ และผลการวิจัยยังพบอีกว่า รอยสักมีผลต่อความต้องการสักเลียนแบบบุคคล
ในสื่อโฆษณา สอดคล้องกับ รัฐกานต์ กัณพิพัฒน์ (2557) ที่ได้ศึกวิจัยเรื่องพฤติการเลียนแบบกับค่านิยมการสักของ
วัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อโฆษณาจากโทรทัศน์ และสื่ออนไลน์ ส่งผลให้วัยรุ่นหญิงเกิดการเรียนรู้
เกิดความชื่นชอบในรอยสัก เกิfเการซึมซับ และเกิดแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบการสัก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยทัศนคติด้านความรู้สึก พบว่า สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากลองใช้สินค้าและ
บริการเพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้นจึงสามารถออกแบบสื่อโฆษณาและใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาเพื่อสร้างความอยาก
รู้อยากลองกับกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มได้
2. ผลการวิจัยทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า การใช้บุคคลมีรอยสักในสื่อโฆษณาของแบรนด์สินค้า
และบริการ สามารถทาให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในแบรนด์ ได้มากขึ้น เช่น การใช้สื่อโฆษณาที่มีบุคคลมีรอยสักจึง
แสดงถึงความเป็นแบรนด์ที่เปิดกว้างทางความคิด มีความทันสมัย
2. ผลการวิจัยทัศนคติด้านพฤติกรรม พบว่า การใช้บุคคลที่มีรอยสักในสื่อโฆษณา สามารถสร้างความภักดี
ในแบรนด์ และกลับมาซื้อซ้า ดังนั้นจึงสามารถใช้ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบ
สื่อโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องทัศนคติที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้ า ใจ
(Cognitive component) 2.) ด้านความรู้สึก (Affective component) และ 3.) ด้านพฤติกรรม (Behavior
component ) เท่านั้น ควรศึ กษาในด้ านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น รูปแบบความสัม พันธ์ ของการเกิด ทั ศ คติ ใ นทาง
การตลาดและการเกิดทัศนคติ (The Formation of Attitude) เพื่อให้ผลการวิจัยครอบคลุมยิ่งขึ้น
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในภาพรวม อาจจะทาให้ได้ผลการวิจัยแบบกว้างๆ เพื่อให้ผลการวิจัย
มีความชัดเจนมากขึ้น สามารถทาการวิจัยโดยเลือกศึกษาเฉพาะแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
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การศึกษาการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทบู ประเภทรายการวาไรตี้
Tiein Advertising of a Sponsors on YouTube Variety Channel
ยสุฏมา ทองคา1 ผศ.ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง2 และ ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์2
1นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบน
สื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้ และ2) เพื่อศึกษารูปแบบการนาเสนอการโฆษณาแฝง (tie in) สินค้าหรือบริการของ
สปอนเซอร์ ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เน้นศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการโฆษณาแฝง (tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้ โดย
ผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์เจ้าของช่องรายการประเภทวาไรตีจ้ านวน 4 ช่องรายการประกอบด้วย ช่องรายการ “บี้ เดอะสกา”
ช่องรายการ “ซอฟ รีวิว” ช่องรายการ“รับทราบ โปรดักชั่น”และช่องรายการ “เบ๊น อาปาเช่” และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
รูปแบบคลิปที่มีการโฆษณาแฝง(tie in) ของสปอนเซอร์ เลือกวิเคราะห์ช่องละจานวน 3 รายการ รวมจานวนทั้งหมด 12
คลิปรายการ โดยกาหนดคลิปรายการที่นามาศึกษาในห้วงระยะเวลาสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษา
พบว่า ขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภทวาไรตี้ เริ่มจากการที่มีติดต่อ
เข้ามาของแบรนด์สินค้า ซึ่งเจ้าของช่องรายการจะพิจารณาการรับหรือไม่รับที่จะทาโฆษณาแฝง ต่อมาการรับเค้า
โครงเนื้อหาของโฆษณาแฝง(Brief) และคิดสร้างสรรค์เนื้อหารายการ (Creative) ต่อมาเป็นขั้นตอนการถ่ายทารายการ
ที่ประกอบแฝงไปด้วยสินค้าหรือบริการของแบรนด์สินค้า (Shooting) จากนั้นนามาตัดต่อให้เป็นเนื้อเรื่องใส่เทคนิค
ต่างๆ (Post-Production) เพื่อเป็นคลิปรายการสมบูรณ์ แล้วจึงนาส่งให้ลูกค้าเพื่อแก้ไข หากลูกค้ายอมรับสามารถ
น าไปออกอากาศได้ (OnAir) ในส่ วนของการวิเคราะห์ รู ปแบบสื่ อโฆษณาแฝง (tie in) และเนื้ อหาโฆษณาแฝงของ
สปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้ รูปแบบสื่อโฆษณาแฝงที่พบเห็นมากที่สุดได้แก่การวางตรา
สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา วางเป็นเค้าโครงเรื่องของสินค้าหรือบริการของแบรนด์สินค้าทั้ง รายการ จะมี
ช่วงหนึ่งของรายการที่ทาการโฆษณาแฝงอย่างเห็นได้ชัดโดยใช้การวางตราสินค้าในรูปแบบอื่นประกอบ เช่นการใช้
กราฟิก สปอตสั้น หรือการใช้บุคคลในการเข้าร่วมในสินค้าและบริการนั้นๆ
คาสาคัญ: โฆษณาแฝง สื่อยูทูบ รายการวาไรตี้
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Abstract
The purpose of this study is1)To study the process of sponsor’s tie in on YouTube variety
channel and 2) To study the patterns of sponsor’s tie in on YouTube variety channel. This study is
qualitatively researched through in-depth interviews, to understand the process and patterns of
sponsor’s tie infrom 4 YouTube channels; Bie the Ska’s, Softpomz’s, Rubsarb Production’s Channel
and Ben Apache’s YouTube Channel. It analyzes the patterns of content and media of sponsor’s
tie in on YouTube variety channel by using 3 clips per channel, a total 12 clips, from August 2018to
December 2018. The research found that the process of sponsor’s tie in on YouTube variety
channel starts with product owners approaching the Youtubers to promote their products. If the
Youtuber accepts, the next process is to create the content - brainstorm the ad idea, shooting the
tie in, and editing the content post – production. After post-production, the content will be sent
to the product owner for review, and if the review is passed, the tie in will be posted on Air. The
research also finds that the most common form of tie in used is using the product or service as
a part of or even as the main content of that particular Youtube video. However, in some cases
it has been seen that Youtubersmay separate part of the clip for showing product or service of
sponsor’ s tie in, or use other methods like product placement, the interference in graphic,the
interference in advertising spot or the interference in person together.
Keywords: Tie In YouTube Channel Variety Program

บทนา
ในยุคปั จจุ บั นที่ เข้ าสู่ ยุ คดิ จิ ตอลที่ ขั บเคลื่อนด้วยเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ตไร้ พรมแดนอย่ างเต็มรู ปแบบที่ ไ ร้
ข้อจากัดในเรื่องเวลาและสถานที่อันเป็นที่มาของการเกิด “Social Media” หรือการเกิดสื่อในรูปแบบสังคมออนไลน์
ที่ผู้คนสามารถรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในวงกว้าง ทาให้นักการตลาดและนักโฆษณา มีเครื่องมือในการสื่อสาร
การตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้แล้ว Social Media ยังถือเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้บริโภคสามารถพบเห็นบ่อยมากที่สุดในชีวิตประจาวัน (โพสต์ทูเดย์,2558) จากการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นทา
ให้จานวนเวลาในการใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นและตัวเลขการใช้จ่ายเงินลงทุนโฆษณาของ
สปอนเซอร์แบรนด์สินค้าต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์ก็เติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน (Brand inside, 2560)
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Brand Buffet (2561) แสดงผลส ารวจข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สื่ อ ออนไลน์ ข องประเทศไทยในปี 2561จาก
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่าคนไทยนิยมใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุด
อันดับหนึ่งได้แก่ สื่อยูทูบ (YouTube) ร้อยละ 98.8 รองลงมา ได้แก่ สื่อไลน์ (Line) ร้อยละ 98.6 และอันดับสุดท้าย
คือ วอทแอป (WhatsApp) ร้อยละ 10.6 โดยสถิติจาก YouTube Rewind ประจาในปี 2560ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า
คนไทยชื่นชอบการชมวิดีโอบน YouTube โดยประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่มียอดเวลาของการชมทั่วโลกมาก
ที่สุดในโลกมีการเข้าใช้งานเฉลี่ย 6.30 ชั่วโมงต่อวัน (เอ็มจีอาร์ออนไลน์, 2560)
ในปี 2561 นี้ สื่อยูทูบ (YouTube) เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่มีมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาสูงถึง2,690 ล้านบาท เป็นแพลท
ฟอร์มวิดีโอออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ ด้วยจุดแข็งที่ผู้คนส่วนใหญ่จะเข้ามาหาแรงบันดาลใจจากคลิ ป
วิดีโอต่าง ๆ อัพเดตสิ่งใหม่ตลอดเวลา โดยคอนเทนต์มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและตรงความต้องการ
(marketeeronline, 2561) อีกทั้งอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์ ผลงานอัพโหลดวิดีโอของตนเองและสามารถ
แบ่งปันกับเพื่อนหรือคนทั่วไปให้ได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมไปถึงช่องทางสื่อสารแบบสองทางให้ผู้ชมสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอนั้นๆ ได้ (ฐิติกร สุทธิสินทอง, 2556) การโฆษณาบนสื่อยูทูบนั้นมีรูปแบบการ
โฆษณาทั้งหมด 7 แบบประกอบด้วย 1) โฆษณาหน้าแรก 2) โฆษณาด้านข้างวิดีโอ 3) ป้ายโฆษณา Banner ที่ซ่อน
อยู่บนตัว วิดีโอ 4)โฆษณาในรูปแบบวิดีโอที่จะเล่นก่อนวิดีโอ 5) การซื้อโฆษณาเพื่อแนะนาวิดีโอของเรา 6) โฆษณา
แนะนาคลิปวิดีโอที่สอดคล้องกับ Keyword และ 7) วิดีโอโฆษณาในคลิปหลักแต่จะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ต้องดูโฆษณา
จนจบ
Chris Binstadt ผู้จัดการทั่วไปของโฆษณาและสื่อบริษัท Instart Logicได้กล่าวว่า “ผู้บริโภคมีความรู้ทัน
การโฆษณาและต้องการเห็นในสิ่งที่พวกเขาอยากจะเห็นและหลีกเลี่ยงได้ด้วยวิธีของเขา”Binstadt ได้เพิ่มเติมว่า
การโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลที่มีการแฝงตัวเข้ากับคอนเทนต์และต้องจับจุดสนใจที่ มีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภคจึงจะมีประสิทธิภาพ และการโฆษณาที่สมบูรณ์แบบจะต้องทาให้ถูกมองว่าเป็นคอนเทนต์ของรายการ
(Brandbuffet, 2560)
ทั้งนี้ การที่ช่องรายการบนยูทูบล้วนต่างสร้างสรรค์เนื้อหาและพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอ อัพโหลดบนออนไลน์
จนเกิดกระแสทาให้มีคนให้ความสนใจและเลือกเป็นแฟนคลับหรือกดติดตามช่องรายการที่ตนเองชื่นชอบในจานวนมาก
ก็ยิ่งทาให้สปอนเซอร์หรือแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ให้ความสนใจที่เลือกให้มาเป็นผู้ถ่ ายทอดคุ ณสมบัติของสินค้า หรื อ
บริการสปอนเซอร์ต่างๆจะใช้การโฆษณาแฝง (Tie in) ผ่านเนื้อหาคลิปรายการมากที่สุดเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นสินค้า
ของตนเอง แต่การโฆษณาในรูปแบบเดิมเหมือนโทรทัศน์อาจจะมีความแตกต่างกันด้วยความเป็นอิสระของทีมผู้ก่อตั้ง
ที่สร้างสรรค์ผลงานตามจุดประสงค์หลักอยู่ก่อนที่มีการสนับสนุนรายการของสปอนเซอร์และสไตล์การถ่ายทอดเนื้อหา
รายการของผู้ดาเนินรายการที่อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ก่อตั้งช่องรายการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรวมถึงความสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

857

ระหว่างผู้ติดตามกับช่องรายการเพราะเหล่า YouTuber นั้นจะให้ความสาคัญและรักษาผู้ติดตามของตนเองเพื่อคงยอด
วิวและการยอมรับในวงการ YouTuber ดัง นั้น ผู้ศึกษาจึง เห็นความสาคัญ ดัง กล่าวข้างต้น ทาให้ เป็นที่มาของ
งานวิจัยการศึกษาการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้ ที่เป็น
รายการที่รวบรวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบรายการได้อย่างมีอิสระที่
น่าสนใจ พร้อมทั้งแทรกโฆษณาแฝงสินค้าไปในรายการ ซึ่งเป็ นจะเป็นผลดี ต่อการสร้างธุรกิจอาชีพ ซึ่งนามาจาก
รายได้อื่นหลายทางและเป็นแนวทางให้กับบุคคลที่ต้องการอยากเป็นคนที่ต้องการสร้างช่องทางรายการยูทูบของตนเอง
ให้เกิดรายได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการ
วาไรตี้
2. เพื่อศึกษารูปแบบการนาเสนอการโฆษณาแฝง (Tie in) สินค้าหรือบริการของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อ
ยูทูบประเภทรายการวาไรตี้

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
โฆษณาแฝง (Tie in) หมายถึง การสอดแทรกแบรนด์หรือสินค้าของสปอนเซอร์ในสื่อยูทูบและ รวมเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายการต่าง ๆ ภายในช่องยูทูบการนาเสนอแบรนด์หรือสินค้าในรูปแบบการโฆษณาแฝง
(Tie in) แบรนด์และสิ นค้ ามี หลายรู ปแบบ เช่น การแฝงบนตัวบุ คคล การแฝงในสถานที่ การแฝงบนวัต ถุ ฯลฯ
ผู้บริโภคสมารถรับรู้แบรนด์หรือสินค้าพร้อมกับสารโฆษณาเข้าไปอย่างแยบยลโดยไม่เกิดความรู้สึกเชิงลบและ
หลีกเลี่ยงการรับชมได้
สปอนเซอร์รายการ (Sponsors) หมายถึง องค์กรหรือแบรนด์สินค้าที่ใช้ช่องทางสื่อยูทูบถ่ายทอดสาร
การโฆษณาขององค์กรหรือแบรนด์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการให้การสนับสนุนช่องรายการยูทูบด้วยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินให้แก่ รายการช่องรายการยูทูบนั้นเพื่อแลกกับการให้องค์กรหรือแบรนด์สินค้าของ
ตนนั้นได้เข้าไปอยู่ในรายการยูทูบให้เป็นไปตามความคาดหวังอย่างสูงสุด
ยูทูบ (YouTube) หมายถึง สื่อใหม่ที่เป็นสังคมออนไลน์ (Social Media) ในรูปแบบสื่อเว็บไซต์ ผู้บริโภค
สามารถเป็นได้ทั้งผู้รับชมทั่วไป หรือ สมัครเข้าระบบเพื่ออัพโหลดคลิปของตนเอง สามารถส่งต่อให้กลุ่มเพื่อน หรือ
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แชร์สู่สาธาระณะ หรือเว็บไซต์อื่นๆได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงการรับรู้จานวนยอดผู้เข้าชมคลิป และความรู้สึกผู้
รับชมผ่านความคิดเห็นใต้คลิปของตนเอง จากระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive)
ยูทูบเบอร์ (YouTuber) หมายถึง ชื่อเรียกกลุ่มคนที่ผลิตและอัพโหลดคลิปวิดีโอลงบนแพลตฟอร์มยูทูบ และ
ใช้พื้นที่ภายในช่องรายการ (YouTube Channel) สร้างรายได้ให้กับตนเองจนสามารถกลายเป็น รายได้ ห ลั ก อี ก
ช่องทางหนึ่ง
ยอดผู้ติดตาม (Subscribe) หมายถึงบัญชีผู้ใช้งานของสื่อยูทูบที่กดติดตามช่องรายการที่ตนเองสนใจหรือชื่น
ชอบเป็ นพิ เศษโดยยอดจะรายงานเป็ นตั วเลขแบบอั พเดทตลอด มี ความส าคั ญ ต่ อผู้ สร้ างสรรค์ ผลงานบนยูทูบ
(YouTuber) หรื อเจ้ าของช่ องรายการอย่ างมาก จ านวนยอดผู้ ติ ดตามนี้ แสดงถึ ง การยอมรั บ จากผู้ ช มและเป็น
จุดเริ่มต้นของการจะมีสปอนเซอร์เข้ามาให้การสนับสนุนช่องรายการและเกิดรายได้ขึ้นจากการทาคลิปวิดีโอ
รายการวาไรตี้ (Variety) หมายถึง รายการปกิณกะบันเทิงรวบรวมความหลากหลายตอบโจทย์ผู้ชมในทุก
เพศ ทุกวัย มีสีสันและเสื้อหาที่ไม่จากัดขอบเขต เช่น รายการที่มีเนื้อหาท่ องเที่ยวการแสดงเหตุการณ์จาลอง งาน
อดิเรก สาธดาเนินรายการและสร้างสีสันให้กับรายการ (ต่างจากนิตยสารทางอากาศ เพราะวาไรตี้หลากหลายทั้งกลุ่ม
คนดูและเนื้อหา และเน้นในเรื่องของความบันเทิงเป็นหลัก)

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง คุณภาพในรู ปแบบการสัมภาษณ์เชิง ลึก (In-Depth Interview)
มุ่งเน้นศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้
โดยผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์เจ้าของช่องรายการประเภทวาไรท์ตี้ จานวน 4 ช่องรายการ ประกอบด้วย 1) ช่อง
รายการ “บี้ เดอะสกา” 2) ช่องรายการ “ซอฟ รีวิว” 3) ช่องรายการ “รับทราบ โปรดักชั่น” และ 4) ช่องรายการ
“เบ๊น อาปาเช่ ” และใช้การวิเคราะห์เนื้อ หารู ปแบบคลิ ปที่ มีการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ เลือก
วิเคราะห์ช่องละจานวน 3 รายการ รวมจานวนทั้งหมด 12 คลิปรายการ โดยกาหนดคลิปรายการที่นามาศึกษาในห้วง
ระยะเวลา (สิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561)

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สนับสนุนทางการตลาด (Sponsor)
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การเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship) หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางธุรกิ จระหว่ างผู้ ให้ ความช่ วยเหลื อ จาก
กองทุนแหล่งทรัพยากรหรือบริการรวมไปถึงความสั มพันธ์ในลักษณะส่วนบุคคลที่ให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมหรือ
องค์กร โดยมีนัยแห่งการให้จะมีความหวังในผลแห่งการให้บางอย่างตามที่ต้องการและอาจจะมีความเกี่ยวโยงกันใน
เรื่องผลประโยชน์ทางพาณิชย์ (Sleight, 1989อ้างใน เว็บบล็อกเกอร์, 2559)
จากแนวคิดการเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้สนับสนุนการตลาดที่มี
ความพยายามในการเข้าไปสนับสนุนทั้งกิจกรรม รายการ กีฬา หรือชุมชนต่าง ๆ ซึ่ง การเป็นผู้สนับสนุนทาง
การตลาดถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องกั บ
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประสบความสาเร็จตามการคาดหวังขององค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น
ผู้บริโภครับรู้แบรนด์สินค้าเพิ่มมากขึ้น มีการยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าให้สูงขึ้นและมูลค่าของยอดขาย
เพิ่มขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณาแฝง
สกนธ์ ภู่งามดี (2547) ได้กล่าวว่าการโฆษณาในรายการ คือ การโฆษณาที่นาเสนอภาพยนตร์ โฆษณาสินค้า
หรือบริการในช่วงการโฆษณาของรายการใดรายการหนึ่ง การนาเสนอภาพยนตร์โฆษณาในรายการนั้นเรียกว่าผู้
อุปถัมภ์รายการ (Sponsor) โดยมีการเปรียบเทียบกันระหว่างโฆษณาในรายการและการโฆษณาแบบปกติว่า
โฆษณาในรายการนั้นจะมีผู้ชมมากกว่า เนื่องจากผู้ชมเลือกชมรายการที่ตนเองชอบอยู่แล้วสามารถเลือกโฆษณาใน
รายการที่มีผู้ชมเป็นกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาได้สามารถเลือกโฆษณาในเวลาที่เหมาะสมกับช่วงเวลาของ
กลุ่มเป้าหมายที่กาลังรับชมรายการได้และสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า ซึ่งต่างจากโฆษณาแบบปกติที่
ผู้ชมอาจจะมองข้ามการโฆษณาหรือเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ ก่อนจะรับชมโฆษณาชิ้นนั้นประเภทของการวางสินค้า หรือ
การวางแบรนด์สินค้าสามารถแบ่งได้หลายประเภทอาจมีได้ทั้งรูปแบบภาพและเสียงสามารถพบได้ในรายการทั่วไป
หรืออาจพบได้ในรูปแบบละครภาพยนตร์หรือคลิปวิดีโอและปรากฏในรูปแบบที่หลากหลาย
จากแนวคิดเกี่ยวกับโฆษณาแฝงข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่เป็นการแฝงเพื่อความ
น่าสนใจของเนื้อหา ความไม่น่าเบื่อของผู้รับชม สร้างการรับรู้และจดจาให้ผู้บริโภคสนใจใน ตราสินค้าเป็นการ
สะท้อนถึงรายการที่ทาโฆษณาแฝงไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ หรือ รายการทางยูทูบก็ตาม เป็นกลยุทธ์ที่นิยมผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนและรูปแบบการโฆษณาแฝงในรายการบนสื่อยูทูบ
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อยูทูบ
สื่อเว็บไซต์ยูทูบ (YouTube) เป็นสื่อเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดวิดีโอที่ตนเองต้องการแบ่งปัน
วิดีโอดังกล่าวให้กับเพื่อน คนรู้จัก หรือคนทั่วไปรับชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สื่อเว็บไซต์ยูทูบมีระบบการป้อน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

860

ข้อมูลกลับที่เรียกว่าอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) เพื่อให้ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอนั้น ๆ นอกจากนี้
ผู้ ใช้ งานสื่ อเว็ บไซต์ ยู ทู บยั งสามารถค้ นหาวิ ดี โอต่ าง ๆ ที่ ต้ องการรั บชมได้ อี กด้ วยการใส่ ค าส าคั ญ ที่ ต้ องการค้ น
(Keyword) ในช่องค้นหา (Search) อีกทั้งสามารถนาวิดีโอไปใส่ในเว็บไซต์หรือบล็อกส่วนตัวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อีกด้วย (ฐิติกร สุทธิสินทอง, 2556)
จากแนวคิดสื่อยูทูบ กล่าวได้ว่า เป็นช่องทางใหม่ที่นาเสนอคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิดีโอ การอัพโหลด
การแบ่งปันหรือค้นหาวิดีโอที่ผู้ชมต้องการที่จะชมวิดีโอและได้มีการแบ่งประเภทจัดอันดับวิดีโออีกด้วย เช่น ไฟล์
ล่าสุด คลิปที่มีผู้ชมมากที่สุด คลิปที่ได้ รับการโหวตมากที่สุดเป็นต้น และคลิปที่มีรูปแบบรายการประเภทวาไรตี้ที่มี
ความคล้ายคลึงกับรายการทางโทรทัศน์มีมากที่สุด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับรายการบนสื่อยูทูบ
ประเภทรายการวาไรตี้
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ คือการเผยแพร่ภาพโฆษณาของสินค้าหรือบริการต่างๆ ไปยังสาธารณชนโดย
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงาน ในการศึกษาครั้งนี้นาขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์มา
ประยุกต์ใช้กับการโฆษณาแฝงในสื่อออนไลน์เพราะมีการสร้างสรรค์งานที่ใกล้เคียงกันในรูปแบบสื่อเคลื่อนไหว ขั้นตอน
ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณามีดังนี้ 1) การสรุปเค้าโครงเรื่องภาพยนตร์ โฆษณา (Brief Storyboard) 2) การเตรี ยม
งานการผลิตภายในบริษัท (Internal Pre-Production) 3) การเสนอแผนการผลิตให้ลูกค้าพิจารณา (Pre-Production)
4) การถ่ายทาภาพยนตร์โฆษณา (Shooting) และ 5) การผลิตขั้นสุดท้าย (Post-Production) (สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ม.ป.ป.)
แนวคิดการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ มีความสอดคล้องกันกับการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อ
ใหม่ กล่าวคือในขั้นตอนการสรุปเค้าโครงเรื่องภาพยนตร์โฆษณาการเตรียมงานการผลิตภายในบริษัท การเสนอ
แผนการผลิตให้ลูกค้าพิจารณาการถ่ายทาภาพยนตร์โฆษณาและการผลิตขั้นสุดท้ายแตกต่างกันตรงหลังจากผลิต
เป็นงานโฆษณาแล้วการนาไปออกอากาศตามสื่อเท่านั้นที่ต่างกัน เช่น ส่งไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ หรือ
ส่งไปยังแพลตฟอร์มอัพโหลดบนสื่อยูทูบ เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโฆษณาแฝง
(Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตีในการศึกษาครั้งนี้
จากการทบทวนแนวคิดที่ศึกษาข้างต้น สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ประโยชน์ทางวิชาชีพ ผลการศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับทางวิชาชีพ ดังนี้
1. ทาให้ทราบถึงขั้นตอนและรูปแบบการโฆษณาแฝง (Tie in) ที่มีคุณภาพสามารถต่อยอดสร้างรายได้
2. การศึกษานี้สามารถนาไปเป็นข้อมูลตัวอย่างกับธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความสนใจศึกษาการเป็นสปอนเซอร์ใน
การโฆษณาแฝงสินค้าและบริการของตน
3. ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ที่อยากสร้างช่องรายการของตนเองได้โดยการ
นาผลการศึกษาที่ได้ไปปรับใช้กับช่องรายการของตนเอง หรือ ประยุกต์ใช้ในสายอาชีพงานตนเองที่ทาอยู่
ประโยชน์ทางวิชาการ
ผลการศึกษาจะช่ วยขยายองค์ ความรู้ เกี่ ยวกั บ โฆษณาแฝง (Tie in) สาหรับผู้ที่ สนใจศึ กษาการใช้ สื่ อ
ประเภท Social Media ในการทาการโฆษณา และสามารถนาผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการอ้างอิง
หรือศึกษาทาการศึกษาในลาดับต่อไป
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทาการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง เป็นการศึกษาขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อ ยูทูบ
ประเภทรายการวาไรตี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 คน ซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ออกแบบเนื้อหาสร้างสรรค์ก่อตั้งช่องรายการยูทูบขึ้นและทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการ
ด้วยตนเองอีกด้วยจนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของโลกออนไลน์และมีแฟนคลับที่เป็นผู้ติดตามจานวนมาก
โดยมีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผู้ศึกษาเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักคนแรกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
เกณฑ์กาหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อให้ไ ด้ข้อมูลที่ละเอียดมากที่สุด คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักจะต้องเป็น
เจ้าของช่องรายการยูทูบ และช่องรายการจะต้องสูงกว่าระดับ Silver (ระดับเงิน) ขึ้นไป ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ให้
ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องในช่องรายการยูทูบ จานวน 4 ช่องรายการ มีดังต่อไปนี้ 1) ช่องรายการยูทูบจะต้องมียอด
ผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนขึ้นไปหรืออยู่ในระดับ Silver (ระดับเงิน)หรือ Silver (ระดับเงิน) ขึ้นไป 2) เป็นช่อง
รายการยูทูบประเภทวาไรตี้ 3) มีการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ภายในคลิปรายการต่าง ๆ และ 4) เป็น
ช่องรายการยูทูบ ที่มีชื่อเสียงในวงกว้างรวมถึงคุณภาพและจริยธรรมสื่อมวลชนจากนั้นทาการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักคน
ถัดไปแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) ผ่านการแนะนาของผู้ให้ข้อมูลหลักคนก่อนหน้า เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษ การเข้าถึงผ่านการแนะนาข้างต้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล
หลัก จานวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 คุณกฤษณ์บุญญะรัง (เจ้าของช่องรายการยูทูบ “บี้ เดอะ
สกา”) ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2 คุณโศภิษฐ์สกร โชติธนฤทธิ์(เจ้าของช่องรายการยูทูบ“ซอฟรีวิว”) ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3
คุณปรีดิ์โรจน์ เกษมสันต์(เจ้าของช่องรายการยูทูบ “รับทราบ โปรดักชั่น”) และผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4 คุณอัครเดช
โยธาจันทร์(เจ้าของช่องรายการยูทูบ “เบ๊น อาปาเช่”)
ก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึก จะเริ่มจากศึกษาประวัติข้อมู ลภายในช่องรายการรวมทั้งบทสั มภาษณ์ต่ าง ๆ ของ
เจ้าของรายการและศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโฆษณาแฝง แนวคิดเกี่ยวกับสื่อยูทูบ การผลิตภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการสร้างประเด็นคาถาม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview Form) เป็นคาถามแบบปลายเปิด ที่ทาให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
สัมภาษณ์และได้คาตอบในแนวทางที่ผู้ศึกษาต้องการหรือนอกเหนือจากที่ผู้ศึกษาต้องการ เพื่อนามาวิเคราะห์และ
ตีความได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ตามแนวคาถามที่เตรียมมา แต่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไ ด้ ตอบ
คาถามอย่างอิสระและผู้ศึกษาสามารถถามคาถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสงสัยต่อไปได้ตามความเหมาะสม โดย
แนวคาถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แนะนาตนเองและรายการ (เกริ่นนา)ประกอบด้วย 1) แนะนา
ตนเอง (บทบาทและความเป็นมาของรายการ) และ 2) ข้อมูลรายการ (รายการอะไร ออกอากาศเมื่อไร ก่อนจะมาเป็น
รายการ ออกอากาศประมาณกี่นาที ถ่ายทา ตัดต่ออย่างไร)
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ส่วนที่ 2 กลยุทธ์โฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้ 1) ขั้นตอน
การเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง (Tie in) ประกอบด้วยคาถาม ดังนี้ 1.1) ตอนนี้มีสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบ
ประเภทรายการวาไรตี้อะไรบ้าง มีวิธีคัดเลือกสปอนเซอร์อย่างไร 1.2) ความยากง่ายสาหรับการนาโฆษณาแฝง
(Tie in) เข้ามาในรายการ 1.3) อยากทราบขั้นตอนการทางานตั้งแต่รับโฆษณาแฝง (Tie in) คิดคอนเทนต์เนื้อหา
ตลอดจนถ่ายทอด 1.4) การนาเสนอโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการมีวิธีการนาเสนออย่างไร1.5)
ยุทธวิธีในการนาเสนอโฆษณาแฝง (Tie in) ให้เข้ากันได้ดีกับเนื้อหารายการ 1.6) รูปแบบเนื้อหาโฆษณาแฝง ด้านการ
ปรากฏตัวของสินค้า/ การกล่าวถึงคุณสมบัติ/ การอธิบายถึงสินค้า และ 2) รูปแบบสื่อโฆษณาแฝง (Tie in) โดยมี
คาถามว่า ถ้าสมมติให้รูปแบบสื่อโฆษณาแฝง (Tie in) มี 5 แบบ ประกอบด้วย 2.1) การวางตราสินค้าผ่านกราฟิก
2.2) การวางตราสินค้าผ่านสปอตสั้น 2.3) การวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานที่ 2.4) การวางตราสินค้ากับบุคคล และ
2.5) การวางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา ซึ่งทางรายการได้จัดทารูปแบบการทาโฆษณาแฝง (Tie in) แบบใดบ้าง
และแบบใดมากที่สุด
ส่วนที่ 3 อื่นๆ (ถ้ามี)ประกอบด้วยคาถาม ดังนี้ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเอาตัวรอดของสื่อในปัจจุบัน
(สื่อเก่า และ สื่อใหม่ มีผลกระทบกันอย่างไร) 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาแฝง (Tie in) ในรายการ 3) คิดว่า
ปัจจัยใดที่ทาให้รายการมีสปอนเซอร์ และ 4) บอกเคล็ดลับในการผลิตรายการในยูทูบ
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจั ย เป็นการทดสอบแบบสั มภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง (SemistructuredInterview Form) ผู้ศึกษานาแนวคาถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแนวคาถาม และใช้ข้อมูล เอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การโฆษณาแฝง
มาตกผลึกใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ตีความหมายของเนื้อหารายการที่มีการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์
ส่วนที่สอง เป็นการศึกษารูปแบบการนาเสนอการโฆษณาแฝง (Tie in) สินค้าหรือบริการของสปอนเซอร์
ในรายการบนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการเลือกช่องรายการยูทูบจานวน 4 ช่องรายการ
ประกอบด้วย 1) ช่องรายการ “บี้ เดอะสกา” 2) ช่องรายการ “ซอฟปอม” 3) ช่องรายการ “รับทราบ โปรดักชั่น”
และ 4) ช่องรายการ “เบ๊น อาปาเช่” ซึ่งแต่ละช่องรายการมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ ซึ่งได้กล่าวข้อมูล
คุณสมบัติไว้ในส่วนที่1 โดยผู้ศึกษานารายการยูทูบที่มีการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ จานวน 4 ช่อง
เลื อ กวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ช่ อ งละจ านวน 3 รายการรวม12คลิ ป รายการ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธีก ารสั ง เกตและ
ตีความหมายจัดหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษา และใช้เอกสารข้อมูล ทบทวนไปพร้อมกับการชมคลิปรายการ
หากมีประเด็นสงสัยที่เกิดขึ้นผู้ศึกษาจะทาการจดบันทึกและเล่นซ้า ทั้งนี้จะนาแต่ละส่วนเปรียบเทียบในคลิปอื่นๆ และ
หาข้อสรุปร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อผลในการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีความถูกต้องส่วนการวิเคราะห์
รูปแบบการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์นาเกณฑ์รูปแบบการโฆษณาแฝง5 ประเภท ได้แก่ 1) การวางตราสินค้า
ผ่านกราฟิก 2) การวางตราสินค้าผ่านสปอตสั้น 3) การวางตราสินค้ากับวัตถุหรือสถานที่4) การวางตราสินค้ากับบุคคล
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และ 5) การวางแบรนด์สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา(ธามเชื้อสถาปนศิริ, 2552) มาสนับสนุนการวิเคราะห์เนื้อหา
ข้อมูล
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1.ขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภทวาไรตี้ โ ดยมี
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ การติดต่อจากแบรนด์สินค้า การรับเค้าโครงเรื่อง (Brief) การคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา
(Creative) การถ่ายทาโฆษณา (Shooting) การทาหลังผลิตรายการ (Post-Production) และการออกอากาศ (OnAir) สามารถนามาเขียนแผนผังขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง(Tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภทวา
ไรตี้ ซึ่งสามารถแสดงแผนผังขั้นตอนดังรูปที่2ดังนี้

รูปที่ 2 แสดงแผนผังขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภทวาไรตี้
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จากรูปที่2 แสดงแผนผังขั้นตอนการผลิตโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภท
วาไรตี้ โดยเริ่มจากแบรนด์สินค้าติดต่อเจ้าของช่องรายการให้พิจารณารับทาโฆษณาแฝงซึ่งเหตุผลของการไม่รับผลิตอาจมา
จากไม่เหมาะกับรูปแบบรายการ ไม่ตรงกับกลุ่มผู้ชม หรือผิดจรรยาบรรณโฆษณา เมื่อมีการตอบรับการทาโฆษณาแฝง
คือการรับเค้าโครงเนื้อหาของโฆษณาแฝงที่จะเข้าไปอยู่ในรายการรวมถึงวัตถุประสงค์ของแบรนด์สินค้าว่าต้องการเพิ่ม
ยอดขาย หรือประชาสัมพันธ์ จึงสรุปเป็นเค้าโครงเพื่อนาไปคิดสร้างสรรค์เป็นตอนหนึ่งในรายการ ต่อมาเป็นขั้นตอนการ
ถ่ายทารายการที่ประกอบแฝงไปด้วยสินค้าหรือบริการของแบรนด์สินค้าจะเลือกใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทานั้น
ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาและงบประมาณของลูกค้า โดยนารายการที่มีการแฝงโฆษณาของสินค้าและบริการมาตัดต่อ
เนื้อหาเพื่อให้เป็นรายการที่สมบูรณ์ จากนั้นจึงนาส่งให้ลูกค้าเพื่อแก้ไข หากลูกค้ายอมรับสามารถนาไปออกอากาศ
ได้ ซึ่ง ก่อนจะนาไปออกอากาศ บางช่องรายการจะมี บริษัทที่เป็นตัวกลางคอยประสานงานในด้านการลงรายการ
ตรวจเช็คลิขสิทธิ์ หรือแม้กระทั่งเมื่อออกอากาศไปแล้ว จะดูผลตอบรับให้ตรงความต้องการของลูกค้าและหากผล
ตอบรับไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้ อาจจะมีการช่วยแบรนด์สินค้าในการโปรโมทรายการในตอนนั้นๆมากขึ้น
2.รูปแบบการนาเสนอการโฆษณาแฝง (Tie in) สินค้าหรือบริการของสปอนเซอร์ในรายการบนสื่อยูทูบ
ประเภทรายการวาไรตี้
1) รูปแบบการนาเสนอ ถือเป็นขั้นตอนสาคัญ ของการคิ ดสร้างสรรค์ร ายการที่มี โฆษณาแฝงโดย
หลังจากรับเค้าโครงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ คิดออกมาเป็นเรื่องราวที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ชม ทั้งเนื้อเรื่อง บทนักแสดง
รวมไปถึงรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าหรือบริการที่เ ข้ามาในรายการ ซึ่งขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกั บ
สินค้าสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง ผู้ผลิตสินค้ากาหนดทิศทางของ
รูปแบบโฆษณาแฝง และผู้เขียนบทเขียนบทให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาแฝง แสดงขั้นตอนดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 แผนผังแสดงรูปแบบการนาเสนอและรูปแบบการวางตราสินค้าในโฆษณาแฝง (Tie in)
ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการประเภทวาไรตี้

2) การวิเคราะห์รูปแบบสื่อโฆษณาแฝง (Tie in) และเนื้อหาโฆษณาแฝงของสปอนเซอร์ในรายการบน
สื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้โดยส่วนใหญ่ช่องรายการใช้รูปแบบทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ การวางตราสินค้าผ่าน
กราฟิก การวางตราสินค้าผ่านสปอตสั้นการวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานที่ การวางตราสินค้ากับบุคคล และการ
วางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา (แสดงข้อมูลดังรูปที่ 3) แต่รูปแบบที่พบเห็นมากที่สุดได้แก่การวางตราสินค้า
ให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา กล่าวคือ ในหนึ่งตอนของรายการนั้นๆ จะเป็นเค้าโครงเรื่องที่วางมาเพื่อการโฆษณาแฝงของ
สินค้าหรือบริการของแบรนด์สินค้าทั้งรายการ จะมีช่วงหนึ่งของรายการที่ทาการโฆษณาแฝงอย่างเห็นได้ชัดโดยใช้
การวางตราสินค้าในรูปแบบอื่นประกอบ เช่น รายการทาอาหารมีการจัดเตรียมวัตถุดิบโดยมีสินค้าวางตั้งโชว์อยู่ พอ
ถึงช่วงที่เหมาะสม ผู้ดาเนินรายการจะพูดถึงสินค้านั้นๆพร้อมทั้งบอกถึงชื่อ สรรพคุณต่างๆเป็นต้น รูปแบบการวางสินค้าที่
ช่วยให้การวางสินค้าเป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหาเป็นไปได้ดี เช่น การใช้กราฟิก สปอตสั้น หรือการใช้บุคคลในการเข้าร่วมใน
สินค้าและบริการนั้นๆ
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการผลิตการโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการ
ประเภทวาไรตี้ได้สอดคล้องกับทัศวรรณ จิตตยะโสธร (2556) ศึกษารูปแบบการโฆษณาแฝงในโทรทัศน์ดาวเทียม
กรณีศึกษารายการเพลงติดดาว ช่อง FAN TV ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)โดยสังเกตพบว่าการผลิต
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โฆษณาแฝงระหว่างสื่อยูทูบและสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมมีความเหมือนกันในกระบวนการผลิต เริ่มจากรับข้อมูลผลิตภัณฑ์
มาจากผู้ผลิตและผู้ผลิตรายการที่สร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาและเข้าสู่กระบวนการถ่ายทา ตัดต่อ แก้ไข ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และออกอากาศ ตามลาดับกล่าวคือก่อนที่แ บรนด์ สินค้ า จะเลือกเป็น ผู้สนั บสนุน ทางการตลาด
(Sponsorship Marketing) คือ เป็นการลงทุนของบริษัทในลักษณะของการให้ทั้งที่เป็นตัวเงินและหรือไม่เป็นตัว
เงิน โดยหวัง ประโยชน์ทางธุรกิจอีกทั้ง การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดจะถูกใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่ม
ยอดขายการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มความจงรักภักดีแก่คนในองค์กรการสร้างภาพพจน์และอิทธิพลให้กั บตรา
สินค้านั้น ตราสินค้าต้องเลือกรายการที่ เหมาะกับกลุ่ม เป้ าหมายของตราสินค้ านั้นๆ รวมไปถึง ต้องสร้างความ
น่าสนใจ ดูง่ายไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้ชม และเมื่อศึกษาข้อมูลทั้ง 4 ช่องรายการมีความสอดคล้องกันใน
เรื่องความรู้ขั้นพื้นฐานของการผลิตรายการและการทาการโฆษณาแฝง อนึ่ง อาจมาจากผู้สร้างช่องรายการจบ
การศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสาขาสารสนเทศนั่นเอง
2. จากการศึกษา พบว่ารูปแบบการนาเสนอโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์บนสื่อยูทูบในรายการ
ประเภทวาไรตี้ ถือเป็นขั้นตอนสาคัญของการคิดสร้างสรรค์รายการที่มีโฆษณาแฝงซึ่งสอดคล้องกับณัฐชุดา ตันเจริญ
และอุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (2558) ศึกษากลยุทธ์การใช้โฆษณาแฝงในละครซิทคอมของไทยกรณีศึกษาละครซิทคอม
เรื่องเป็นต่อพบว่า รูปแบบการนาเสนอโฆษณาแฝงในละครซิทคอมมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบ
โฆษณาแฝงว่าต้องการรูปแบบโฆษณาแฝงรูปแบบใดให้เหมาะสมกับสินค้าของตนเอง ต่อมาผู้ผลิตสินค้ากาหนดทิศทาง
ของรูปแบบโฆษณาแฝงว่าอยากให้สินค้าตนเองสื่อออกมาประมาณไหน และผู้เขียนบทละครเขียนบทให้เหมาะสมกับ
รูปแบบโฆษณาแฝง โดยสังเกตพบว่ารูปแบบโฆษณาแฝงในสื่อยูทูบและละครซิทคอมมีความเหมือนกันในด้านรูปแบบ
การนาเสนอกล่าวคือ เป็นขั้นตอนหลังจากรับเค้าโครงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แล้วมาคิดเป็นเรื่องราวที่จะสื่อสารไปยังกลุ่ม
ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง บท นักแสดง รวมไปถึงรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าหรือบริการที่เข้ามาในรายการ ใน
ขั้นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาแฝงกับสินค้าสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าเลือกรูปแบบโฆษณาแฝง
ผู้ผลิตสินค้ากาหนดทิศทางของรูปแบบโฆษณาแฝง และผู้เขียนบทเขียนบทให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาแฝง
ส่วนการศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบสื่อโฆษณาแฝง (Tie in) และเนื้อหาโฆษณาแฝงของสปอนเซอร์ในรายการ
บนสื่อยูทูบประเภทรายการวาไรตี้ส่วนใหญ่ช่องรายการใช้รูปแบบทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ การวางตราสินค้าผ่าน
กราฟิก การวางตราสินค้าผ่านสปอตสั้นการวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานที่ การวางตราสินค้ากับบุคคล และการ
วางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา แต่รูปแบบที่พบเห็นมากที่สุดได้แก่การวางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา
สอดคล้องกับ ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2552) ได้จาแนกรูปแบบการแฝงโฆษณา เป็นการวางตราสินค้าผ่านกราฟิก การ
วางตราสินค้าผ่านสปอตสั้น การวางตราสินค้ากับวัตถุ หรือสถานที่ การวางตราสินค้ากับบุคคล และการวางตรา
สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา โดยการวางตราสินค้าต้องวางในลักษณะที่ไม่ยัดเยียดหรือบังคับผู้ชมจนเกินไปและ
สอดคล้องกับเพชรรัตน์ ชัยสุขสังข์ (2554) ศึกษาการใช้โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ที่ส่ง ผลต่อการรับรู้ ตราสิน ค้ า ผล
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การศึ ก ษาพบว่ า การใช้ โ ฆษณาแฝงเป็ น สิ่ ง ที่ กระตุ้ นให้ ผู้ ชมเกิ ดการรั บรู้ โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการสอดแทรกตราสินค้าเข้าไปในเนื้อเรื่องได้อย่างแนบเนียนจะทาให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ และเกิดการ
ยอมรับในตราสินค้านั้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการวางตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่ง กับเนื้อหาในรายการบนสื่อ ยู ทูบ
ประเภทรายการวาไรตี้ แ ละการสอดแทรกตราสินค้าเข้ าไปในเนื้อ เรื่องภาพยนตร์นั้น มีแนวทางของผลลั พ ธ์ ที่
เหมือนกัน กล่าวคือ ต้องการให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ในตราสินค้าและเกิดการยอมรับในตราสินค้านั้น โดยไม่เป็นการถูก
ยัดเยียดข้อมูลจนเกินไป
ข้อน่าสังเกตระหว่างการศึกษาครั้งนี้คือหากเป็นรายการที่ออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ การวางตรา
สินค้าควรกลืนไปกั บรายการมากที่สุ ด หรือมองไม่ออกว่านั่นคือการแฝงโฆษณา รวมไปถึง ระยะเวลาในก าร
ออกอากาศ เช่น การออกอากาศโฆษณาแฝงในรูปแบบสปอตสั้นทางโทรทัศน์ จากัดเวลา 3-5 วินาที ซึ่งมีหน่วยงาน
ที่ดูแลโฆษณาบนสื่อโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) สอดคล้องกับประเสริฐอภิปุญญา(2555 อ้างใน สานักข่าวอิศรา, 2555) รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงเรื่อง โฆษณาแฝงในรายการ
โทรทัศน์ว่า ได้มีการกากับดูแลโฆษณาแฝง หลักการเบื้องต้นคือให้นับเวลาออกอากาศโฆษณาแฝง ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดโลโก้ ตั้งแก้ว ยิงวีทีอาร์ ฯลฯ ให้นับรวมกับเวลาของ “โฆษณาตรง” ซึ่งตามกฎหมายกาหนดให้ฟรีทีวีทุกช่องมีได้
ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีส่วนเคเบิ ล ทีวีไม่ เกิน ชั่วโมงละ 6 นาที หากโฆษณาเกินเวลาจะมีบทลงโทษ อาทิ ปรับ
ตักเตือน ถอนใบอนุญาต” ซึ่งตรงกันข้ามกับรายการที่เป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถแฝงโฆษณาไปกับเนื้อหาได้โดยมี
ความยืดหยุ่นมากกว่าและเป็นช่องทางของคนคิดเนื้อหาเองไม่ใช้สื่อที่เป็นสื่อมวลชนการทาโฆษณาแฝงจึงมีความ
ง่ายและอิสระได้มากกว่า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1.การสร้างช่องรายการบนสื่อยูทูบควรเป็นช่องรายการที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดผู้ชม
และสปอนเซอร์ให้เข้ามารับชม เช่น การเป็นช่องรายการเกี่ยวกับทาอาหารทั้งหมด เป็นช่องรายการเกี่ยวกับเกม
กลุ่มผู้ชมจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแท้มากกว่าการทาช่องยูทูบที่เป็นช่องรายการผสมกันแบบไม่มีจุดยืน ดังนั้น
ควรวางตาแหน่งของช่องรายการตนเองพร้อมทั้งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อผลิตเนื้อหารายการให้ตรงความ
ต้องการของผู้ชม และดึงดูดการเข้ามาสนับสนุนของสปอนเซอร์
2.การสร้างช่องรายการบนสื่อยูทูบที่มีการผลิตรายการที่แฝงไปด้วยโฆษณาควรใช้รูปแบบที่หลากหลายไม่
ซ้าจากตอนเก่าที่เคยใช้มาก่อน เช่นเปลี่ยนการวางตาแหน่งหรือวางให้ผู้ชมรู้สึกกลืนกับ รายการเพื่อไม่ให้เกิดความ
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เบื่อหน่าย และไม่อยากรับชมรายการ และควรออกอากาศที่มีสินค้าแฝงโฆษณาและไม่มีสินค้าแฝงโฆษณาสลับกัน
สับเปลี่ยนบ้าง เพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกถูกบังคับให้รับชมมากจนเกินไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ ใน
รายการบนสื่อยูทูบ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป ควรพิจารณาถึงการศึกษาในสื่อออนไลน์อื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแก
รม เป็นต้น
2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาโฆษณาแฝง (Tie in) ของสปอนเซอร์ในรายการ
ประเภทรายการวาไรตี้ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจพิจารณาถึงการศึกษากลยุทธ์โฆษณาแฝงในประเภทรายการ
ต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักธุรกิจและผู้สนใจผลการศึกษานี้ต่อไป
3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้านของคนทารายการ การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในด้านทัศนคติของ
ผู้รับสารเพิ่มขึ้นด้วย ว่ามีความคิดเห็นต่อการวางสินค้าในรายการเป็นไปในทิศทางไหนรวมถึงอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ชมรายการ
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การสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
Reflective Thinking towards Community Based Learning
บุญแทน กิ่งสายหยุด¹
¹อาจารย์ประจากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
เป็ น ที่ ย อมรับ ทั่ วโลกว่า ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 เป็ น ทั ก ษะที่ จ าเป็ นส าหรั บการจั ด การศึ กษา ดั ง นั้น
วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ นธร จั ง หวั ด ตรั ง จึ ง มี น โยบายบู ร ณาการวิ ช าชี พสาธารณสุ ข ชุ ม ชนนอกจากเพื่อ
เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเสริมทักษะการบริการสุขภาพแบบเป็นองค์รวม และการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการสะท้ อ นคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด เรี ย นการสอนโดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(Community Based Learning: CBL) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 2 จานวน 45 คน
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview guide) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสั ม ภาษณ์ แ บบสนทนากลุ่ ม (Focus group discussion) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ แ ก่ น สาระ
(Thematic analysis) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.89 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 86.67 มี
ภูมิลาเนาในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 57.58 เกรดเฉลี่ย (GPAX) สูงสุด 3.52 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พบ 6 แก่นสาระหลักจากข้อมูล คือ 1) ระยะเวลาการ
ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 2) การเสริมพลังอานาจและสร้างกาลังใจ 3) ผลตอบรับจากการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
4) การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 5) จุดแข็งของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 6) สิ่งที่ ควรพัฒนาใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนศึกษาเป็นฐาน
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน, ทักษะในศตวรรษที่ 21, การสะท้อนคิด
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ABSTRACT
The 21st Century learning skills have been crucial for current education. To establish and
develop these skills, Sirindhorn College of Public Health, Trang has launched the policy which
focusing on integrating Community Based Learning ( CBL) into the Community Public Health
program. Therefore, students could reach the expected graduates regarding holistic care and
humanized care.
This qualitative research aimed to study the reflection of students toward the CBL.
Research population and participants were the 45 students who were the second year Community
Public Health program. Data collection tool was semi-structured interview guide which was used
for focus group discussions. Descriptive statistics was used for samples’ personal data analysis.
Thematic analysis was applied for qualitative data analysis.
Results showed that most participants were female ( 88. 89% ) , Buddhist ( 86. 67% ) , their
hometowns were in Southern of Thailand (57.58%) and the highest GPAX was 3.52. The six themes
emerged from data: 1) duration of CBL 2) empowerment and motivation 3) patient’s feedback
after CBL 4) role model in health 5) strengths of CBL 6) the improvable areas of CBL. Results of
this study could be implied for community public health education regarding Sirindhorn College
of Public Health context and similar health care educations.
KEY WORDS: Community Based Learning, 21st Century learning skills, Reflective thinking

บทนา
ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 (21 st Century Learning) จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา (P21, 2007)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขชุมชน ทักษะดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) การจั ดการสุขภาพชุมชน วางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บนพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค ตรวจประเมินและบาบัดโรคเบื้องต้น ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ส่ง
ต่อผู้ป่วย ฟื้นฟูสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวม 3) บริหารสาธารณสุข
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุข 5) มี
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ทักษะในการสื่อสาร ให้สุขศึกษา และให้คาปรึกษาแก่ผู้รับบริการ 6) มี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักษา
สิทธิของผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 7) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 8) สามารถทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 9) ใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ,
2560: 25-26)
ดัง นั้นกลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนจึง มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูร ณาการ
รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนใช้กรณีศึกษาในชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร การบูรณาการรายวิชา ประกอบด้วย วิชาสุขภาพผู้สูงอายุ และวิชาสุขภาพจิตชุมชนในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 และ รายวิชาการฟื้นฟูสภาพครอบครัว บุคคล และชุมชนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2561 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 โดยผู้เรียนกลุ่มละ 3
คน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลครอบครัวในชุมชน กลุ่มละ 1 ครอบครัว อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ควบคู่ไ ปกับการเรียนภาคทฤษฎี ให้การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากกรณีศึกษาที่เป็น
บุคคลจริง ที่มีทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญ ญาณที่มีความเฉพาะของแต่บุคคล ดัง นั้นผู้เรียนต้องใช้ทักษะการ
ประเมินสุขภาพและวางแผนการดูแลกรณีศึกษาที่ได้รับ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การให้บริการทางด้านสุขภาพ และทักษะการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่ม การประสานงานกับผู้ดูแลผู้ป่วย อาจารย์
บุ ค คล และองค์ ก รต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน ซึ่ ง ความรู้ แ ละทั ก ษะดั ง กล่ า วมี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อการ
วางรากฐานทั้งด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการสุขภาพ การวางแผนการดูแลโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นองค์รวมโดยเน้นการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
การสะท้อนคิดถูกนามาใช้ในการศึกษาพยาบาลเพื่อฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ การประยุกต์ใช้
การสะท้อนคิดทางการพยาบาล เริ่มต้นพัฒนามาจากประเทศออสเตรเลีย โดย Taylor และถูกนามาขยายผลใน
ประเทศอังกฤษในปี 1990 โดย Freshwater และ John และต่อมาขยายมีการใช้แนวคิดการสะท้อนคิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย Benner โดยเชื่อว่าการสะท้อนคิดทาให้เกิดการพัฒนาทั กษะจากผู้ เริ่มต้น (Novice) เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) เมื่อเปรียบเทียบการเขียนบันทึกการเรียนรู้แบบไม่มีโครงสร้าง และไม่มีแนวทางอย่างชัดเจน
การเปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบบรรยาย ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูล (Passive learner) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นผู้กระทา (Active learner) โดยการใช้คาถามจากกรณีศึกษาและประสบการณ์จริง ในชุมชนเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ครูมีหน้าที่เป็นโค้ช หรือ ผู้นาทางในการกระตุ้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการ
สะท้อนคิดทาให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเหตุผลในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการฝึกการสะท้อนคิดจึงเป็นการ
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ปฏิบัติที่เน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ 1) การผสมผสานเกี่ยวเนื่องกันระหว่างห้องเรียนและคลินิก 2) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 3) การรวมกลุ่ม และความสามัคคีกัน 4) มีการตระหนักถึงสถานการณ์จริง รับรู้ถึงสิ่งที่เกิด และ
ปฏิบัติมากกว่าการนาเสนอเนื้อหา (Horton-Deutsch and Sherwood, 2017)
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนและนิเทศการปฏิบัติง านในชุมชนพบปัญ หา คือ นักศึกษายัง ไม่สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ให้เข้ากับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในชุมชนได้ เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทาความเข้าใจกรณีศึกษาโดยไม่สามารถประเมินสุขภาพและเชื่อมโยงข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
เข้าด้วยกันเพื่อวางแผนการดูแลกรณีศึกษาที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชน นอกจากนี้การวางแผนเพื่อการดูแลสุข ภาพ
เป็นไปโดยมิได้วิเคราะห์และวางแผนจากความต้องการทางด้านสุขภาพของผู้รั บบริการสุขภาพ จากการทบทวน
วรรณกรรมส่วนใหญ่พบว่าเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านการพยาบาล
ที่มีข้อจากัดในการนาผลการวิจัยมาใช้เนื่องจากความแตกต่างกันของหลักสูตรการสอน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
สะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อนาผลการวิจัยมาใช้วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายต่อไป
คาถามการวิจัย
การสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการสะท้ อ นคิ ด ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL) เป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา (Head) หัวใจ ซึ่งอาจหมายความรวมถึงทัศนคติต่อการทางาน (Heart) และการ
ปฏิบัติ (Hand) เข้าด้วยกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาความรู้จากแนวคิดทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชน
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในชุ ม ชน เพื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable) ต่ อ ไป (Portland State
University, 2018)
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2. หลักการสะท้อนคิด
การสะท้อนคิด (Reflective practice) เป็นกระบวนคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
รูปแบบการสะท้อนคิด มี 3 รูปแบบ คือ 1) การสะท้อนคิดก่อนลงมือปฏิบัติ (Reflection before action) เป็น
การสะท้อนคิดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติโดยอาศัย ความรู้หรือ ประสบการณ์เดิ ม 2) การสะท้อนคิดขณะปฏิ บั ติ
(Reflection in action) ในขณะปฏิบัติมีการสะท้อนคิดในสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้น 3) การสะท้ อ นคิ ด หลั ง การ
ปฏิบัติ (Reflection on action) เป็นการทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นและพิจารณาในผลที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความรู้และ
บริบทที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันในอนาคต (Horton-Deutsch and Sherwood,
2017) วงจรของการสะท้อนคิด เป็นวงจรที่มีความต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด โดยเริ่มจาก การสะท้อน (Reflect)
วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Action) และสังเกต (Observe) (Freshwater, 2007)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Srisung (2008) ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าจิ ต วิ ท ยาสั ง คมโดยใช้ ชุ ม ชนและ
ประสบการณ์เป็น ฐาน เพื่อ เสริม สร้าง คุณลักษณะ ของ บัณฑิต ที่ พึง ประสงค์ หลังการทดลองพบว่า การเรียน
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ความรู้สึก และทักษะอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะการสังเกต
พรศิริ พันธสี และ อรพินท์ สีขาว (2552) ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการ
พั ฒ นาความสามารถในการใช้ ก ระบวนการพยาบาลในคลิ นิ ก ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล พบว่ ากลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001
ตามลาดับ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในระดับมาก ในประเด็น 1) การมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นในขณะเรียน 2) การได้ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล และ 3) บรรยากาศในการเรียนที่ไม่ทาให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอึดอัดที่จะปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์
Apichutboonchock (2015) ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบกรณี ศึ ก ษา และ
ความสามารถในการประเมินสภาพปัญหาการหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดของนักศึกษาพยาบาล พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการประเมินสภาพปัญหาการหายใจทารกวิกฤต ขณะนั้นและหลัง สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ <0.01 และ นักศึกษามีคะแนนรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษาระหว่างฝึก
ปฏิบัติร้อยละ 80 และหลังฝึกปฏิบัติร้อยละ 85 กรณีศึกษาเป็ นรูปแบบหนึ่งสาหรับการเตรียมนักศึกษาพยาบาล
ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติ ช่วยพัฒนาทักษะและ ความมั่นใจในการพยาบาลทารกวิกฤตการหายใจ
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รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อคัดเลือกให้นักศึกษา
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีจานวนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 ที่ ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จานวน 45 คน
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria)
1. เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้น
ปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
2. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria)
ป่วย หรือขาดเรียนอย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล
เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria)
ปฏิเสธและขอถอนตัวออกจากการวิจัย
การจัดผู้เข้าร่วมการวิจัยเข้ากลุ่ม (Subject allocation)
การจัดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus group discussion) ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ครั้งละ 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview guide) และแบบบันทึกภาคสนาม (Field
note)
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การสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารสมรรถนะของบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและกรณีศึกษาเป็นฐานและงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้อง ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน จากนั้นนาไปศึกษานาร่อง (Pilot study) โดยทดลอง
นาไปสัมภาษณ์แบบกลุ่มละ 9 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามกึ่ง โครงสร้าง คาถามกระตุ้น
(Prompts) และคาถามเจาะลึก (Probes) นาข้อคาถามเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
เครื่องมือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ศาสนา ภูมิลาเนา และเกรด
เฉลี่ยสะสม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี จานวน 5 ข้อ ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม กลุ่มละ 9 คน จานวน 4 กลุ่ม ใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ผู้วิจัยจดบันทึกการสังเกตใน
แบบบันทึกภาคสนาม
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ในการ
แจกแจง (Frequency) ร้อยละ (Percentage) สาหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ศาสนา
ภูมิลาเนา และเกรดเฉลี่ยสะสม
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้หลักการวิเคราะห์ข้อ มูล แบบแก่น สาระ (Thematic analysis) ตามแนวคิดของ Bruan and Clark
(2006) ผู้วิจัยคานึงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Credibility of data) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะได้รับการยืนยัน
จากกลุ่มตัวอย่าง และใช้การถอดเทปเป็นแบบคาต่อคา (Transcribed verbatim)
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลวิจัย
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data triangulation) จากการใช้ข้อมูลสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกรณีศึกษาในชุมชนแตกต่างกัน ในด้านความต้องการด้านสุขภาพ ความแตกต่างกัน
ด้านเศรษฐานะ และความเชื่อ
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การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย
ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลตามลาดับขั้นตอนที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เลขที่ 056/2562 โดยการแจ้งผู้ให้ข้อมู ลทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล สิทธิในการยินดีเข้าร่วมการ
วิจัย ตลอดจนสิทธิในการถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกเมื่อหากผู้ให้ข้อมูลต้องการ
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
88.89 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 86.67 มีภูมิลาเนาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 57.58 เกรดเฉลี่ย (GPAX)
สูงสุด 3.52 และต่าสุด 2.02
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยการสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานพบว่ามีข้อมูล 6แก่น
สาระหลักจากข้อมูล คือ 1) ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 2) การเสริมพลังอานาจและสร้างกาลังใจ 3) ผล
ตอบรับจากการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 4) การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 5) จุดแข็งของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 6) สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
แก่นสาระที่ 1 ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน
ถึง แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะได้ฝึก ประสบการณ์จริง กั บ ผู้ สูง อายุแ ละผู้รั บบริการสุ ขภาพกลุ่มวัยอื่น ๆ ใน
ครอบครัวที่ใช้เป็นกรณีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่กลุ่มตัวอย่างยัง เห็ นว่าระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติอาจไม่
เพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการสุขภาพ
“ก็คืออยากจะเพิ่มเติมระยะเวลาในการลงชุมชนค่ะ แล้วก็เหมือนกับอยากให้เหมือนกับสุขภาพของลุงใน
บางเรื่องอ่ะคะ คือลุงมีปัญหาโรคหัวใจ แล้วก็จะเหนื่อยหอบง่ายกว่าปีที่แล้วที่ลง(ฝึกปฏิบัติในชุมชน)ค่ะ กับ.....ลุงมี
ความอยากที่จะทาเหมือนร่างกายปกติเมื่อก่อนแล้วอยากให้เหมือนกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรแบบนี้ค่ะ เข้าไปอยู่ ไป
ด้วย...จะได้เหมือนแบบการออกกาลังกายหรืออะไรที่แบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ที่ว่าพวกหนูสอนอ่ะคะ” (S5)
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แก่นสาระที่ 2 การเสริมพลังอานาจและสร้างกาลังใจ
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่าการปฏิบัติงานในชุมชนไม่จาเป็นต้องให้สุขศึกษาเสมอไป เช่น หากประเมินแล้ว
พบว่าผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่ตนเองป่วยเนื่องจากได้รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่ม อาสามัครสาธารณสุข(อสม.)
และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติคือการเสริมพลังอานาจและการสร้างกาลังใจให้แก่
ผู้ป่วย
“คือบางทีบางข้อมูลอ่ะ เขารู้อยู่แล้วครับ แบบเหมือนได้ไ ปช่วยกัน ไปแลกเปลี่ยนกับผู้ป่วยด้วยครั บ
เพราะว่าเหมือนแบบ คือเขารู้ว่าความดันตรงนี้ต้องลดอย่างไงแต่คือเขาก็ไม่สามารถทาได้ แต่คือเราเหมือนเราเข้า
ไปช่วยในการแบบให้กาลังใจให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้ความรู้ในการลดความดันแล้วก็เหมือนได้ควบคู่กับการที่เขามี
ความรู้อยู่แล้วด้วยครับ” (S7)
แก่นสาระที่ 3 ควรวางแผนล่วงหน้า
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพ ขั้ นตอนและเนื้อหาของสุขศึกษา
รวมถึงการดูแลกรณีศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกรณีศึกษาและป้องกัน ความ
สับสนที่อาจเกิดขึ้นจากการเตรียมการที่ไม่ดี
“ก็คือจะมีการพัฒนาความรู้ ในการลงชุ มชนคือไม่ ใ ช่ว่า แค่ลงไปเราต้องประเมินๆในแบบประเมิ น ที่
อาจารย์ให้มาเลยแต่เราต้องมีการ ขั้นตอนในการลงชุมชนอ่ะค่ะ มีการสร้างส้มพันธภาพก่อนแล้วก็เหมือนแบบ
ประเมินเราไม่ใช้เอาแบบประเมินไปเราต้องทาความเข้าใจในการประเมินการไปพูดคุยเพื่อที่จะได้คาตอบที่ไม่ได้
แบบถามตอบถามตอบอ่ะค่ะ แล้วก็ในการลงไปแต่ล่ะครั้งอ่ะค่ะก็ต้ องมีการวางแผนในแต่ล่ะครั้ง ไม่ใช่ว่าเราจะลง
วันนี้ เราก็เตรียมเรื่องแค่ 10-15 นาทีอ่ะค่ะ จะทาให้ผู้ที่ว่าเราไปลงชุมชนอ่ะค่ะมีความไม่มั่นใจแล้วก็อาจไม่ปฏิบัติ
ตามที่เราสอนค่ะ แล้วก็ในเรื่องการลงชุมชนอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าเราสะดวกวันนี้เราจะไปวันนี้ให้ได้อ่ะค่ะ เราต้ องแบบ
ติดต่อเขาถามเขาว่าคุณลงว่าช่วงไหนค่ะหรือว่าสะดวกกี่โมงอะไรอย่างเนี่ยค่ะ อาจเป็นช่วงเวลาที่ว่าต้องขึ้นอยู่
กับเคสที่เราไปค่ะไม่ใช่ว่าเอาที่เราสะดวก” (S4)
แก่นสาระที่ 3 ผลตอบรับจากการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนเกี่ยวกับความสาเร็จในการสร้างสัมพันธภาพกับกรณีศึกษาที่ได้รับ และผลตอบรับ
จากความสาเร็จด้านการดูแลสุขภาพกรณีศึกษาที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากกว่าการดูแลสุขภาพกาย
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“เหมือนคือด้านจิตใจของหนูค่ะ เหมือนกับว่าเมื่อก่อนที่พวกหนูจะเสร็จงานกลุ่มที่ผ่านมา พอพวกหนูบอก
ว่าพวกหนูเสร็จแล้วนะ ก็ปีหน้าจะมีน้องกลุ่มใหม่มาอีกอะไรแบบนี้ค่ะ คุณลุงกับจะแบบ...จะแบบหน้าแบบเสียไป
เลยค่ะ แล้วก็บอก เอ่อนะมาอีกได้ไหม เอ่อแบบมาหาลุงอีกได้ไหม แต่ว่าก่อนไป...ก่อนพวกหนูไป(ปฏิบัติงานใน
ชุมชน)ลุงไม่มีทางไว้ใจอะไรพวกหนูเลยแบบ ไม่ค่อยพูด พูดถึงแต่พี่กลุ่มเก่าอ่ะค่ะ เอ่อ คิดถึงพี่คนนั้นจังคนนี้จัง
อะไรแบบนี้ไม่ได้สนใจพวกหนู 3 คน มากมายอะไรขนาดนั้น แต่พอมา 2 ปี ตั้งแต่ปี 1 เอ้ย ปี 2 สิเนอะ ก็แบบคุณ
ลุงก็สนใจพวกหนูมากขึ้น ไม่ค่อยพูดถึงพี่กลุ่มก่อนแล้ว แต่จะพูดถึงพวกเรา เหมือนแบบปีใหม่ ไปเที่ยวไหนกันไหม
ชวนไปนู้นชวนไปนี่ ก็แบบพวกหนูไม่ได้แค่ไปดูแลลุงแค่เรื่องโรคอ่ะคะแต่พวกหนูยังไปช่วยเรื่องด้านจิตใจของลุง
อะไรแบบนั้น” (S2)
แก่นสาระที่ 4 การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนเกี่ยวกับการตระหนักว่าไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในด้านการดูแล
สุขภาพได้
“เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีคะ (หัวเราะ) เพราะว่าก็ยังแบบยังอ้วนอะไรแบบนี้อ่ะค่ะ แล้วหนูก็ไปสอนให้ลุง
ควบคุมน้าหนัก กินอาหารให้ดี แล้วเหมือนแบบลุงก็จะได้แค่ข้อมูลความรู้ค่ะ แต่ว่าตัวอย่างลุงก็จะไม่ได้ตัวอย่างที่ดี
คะ (หัวเราะ)” (S2)
แก่นสาระที่ 5 จุดแข็งของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนเกี่ยวกับจุดแข็ง หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน คือ
การได้รับประสบการณ์จริง และการได้ปฏิบัติเพื่อฝึกฝนความชานาญทางวิชาชีพ
“จุดแข็งที่เราได้เรียนรู้เคสคือเราได้ปฏิบัติจริง เรามีการได้ดูแ ลคนจริง ๆ ก็คือถ้าเราทาดีมันก็ส่งผลดีต่อ
สุขภาพของเราจริง ๆ แต่ถ้าเรามีความรู้หรือความเข้าใจที่ผิดเราสอนเขาในทางที่ผิดเขาก็จะจาและปฏิบัติในทางที่
ผิดก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเขาจริง ๆ แล้วก็การที่เราได้ทากับคนจริง ๆ ก็ต้องคานึงถึงทางด้านร่างกายและจิตใจ
ด้วยไม่ใช่ว่าเราดูแลแค่ร่างกายอย่างเดียวอย่างเนี่ยอ่ะค่ะ” (S9)
“เราได้ฝึกประสบการณ์จริงค่ะ คืออนาคตเราต้องได้ทางานแบบนี้เราต้องได้ลงชุมชน ถ้าๆได้เรียนแบบนี้
คือได้ทาฝึกประสบการณ์จริง ๆ ก่อนที่จะไปทางานก็จะมีประสบการณ์อนาคตเราไปทางานก็จะง่ายค่ะ ”(S26)
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“คือเกี่ยวกับวิชาชีพเราอ่ะค่ะคือจบไปทางานอะไรแบบนี้อ่ะค่ะ เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงค่ะ ก็คือเรามี
ความคุ้นเคย เคยได้ทามาแล้ว ก็สามารถแบบทามันมาได้ดีได้ (หัวเราะ)” (S40)
“ทาให้เราเข้าใจเคสมากขึ้น เข้าใจความเจ็บป่วยของเขาค่ะ คือว่าโรคความดัน โรคเขาหวานแบบขี้ค่ะ ก็
เป็นโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุอยู่แล้ว เรามีความรู้เรื่องโรคนี้มากขึ้นค่ะ โรคเบาหวานเราก็รู้ว่าควรทาอะไรได้บ้าง ออก
กาลังกายได้บ้าง ราก็สามารถไปปรับใช้กับเคสอื่น ๆ ที่ป่วยได้ด้วยค่ะ” (S14)
แก่นสาระที่ 6 สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
กลุ่มตัวอย่างมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับดูแลกรณีศึกษาที่มีภาวะแทรกซ้อนและเห็นว่าอาจารย์ประจารายวิชา
ควรให้คาตอบกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนหรืออาจแนะนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เป็นที่
ปรึกษา
“ในด้านข้อเสียในตัวหนูเองก็คือไม่มีการผ่านการเก็บข้อมูลที่ดีแล้ว ก็เหมือนกับในเรื่องบางเรื่องที่อาจารย์
สอนเนี่ยค่ะหนูก็อาจไม่ได้ตั้งเรียนก็อาจทาให้ต้องมาหาข้อมูลซ้าอีกรอบว่าที่อาจารย์สั่งหนูต้องงทายังไงกันแน่อย่าง
เนี่ยอ่ะค่ะแล้วก็ในข้อเสียหนูอยากเพิ่มเติมก็คืออยากให้อาจารย์มีอาจารย์พี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ที่เกี่ยวกับด้านฟื้นฟู
จริง ๆ อ่ะค่ะไปกับพวกหนูด้วยเพราะว่าเหมือนอาการของลุงจะแรงขึ้น หนูอยากให้ลุงแบบมีสุขภาพที่ดีกว่าตอนนี้
อ่ะค่ะแค่เดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านลุงบอกเหนื่อย แต่เหมือนปีที่แล้วรอบที่แล้วที่หนูลงค่ะแค่ไม่กี่เดือนอ่ะค่ะ แค่
สามเดือนลุงสามารถเดินจากหน้าวิทยาลัยเดินไปบ้านลุงได้โดยหอบเหนื่อย แล้วก็อยากให้มีเหมือนกับสนับสนุนใน
ด้านให้พวกหนูใช้จริง ๆ เกี่ยวกับการออกกาลังกายเหมาะสมที่สุดไม่ใช่ให้หนูมาหาข้อมูลว่าออกกาลังกายแบบนี้ก็
ไม่ได้เข้าใจ”(S12)
“อยากให้มีบุคคลกรทางแพทย์ที่เฉพาะทางหรืออาจารย์เฉพาะทางไปด้วยครับคือบางที่เราลงชุมชนไป
บาบัดโรคปวดขาหรือสโตรกเจ็บขาอะไรอย่างเนี่ยครับคือพวกผมไม่รู้ว่าจริง ๆ มันต้องทาอย่างไรถึงจะถูกต้อง อาจ
ทาไปแล้วผิดหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้มันถูกหรือว่ามันยังไงก็อยากให้มีเฉพาะทางนักกายภาพบาบัดลงไปด้วยอาจปีล่ะ
ครั้งเดียวแบบนี้ครับ”(S9)
กลุ่มตัวอย่ างเสนอแนะการจัดกรณีศึกษาที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่าผู้สูงอายุติดเตียงเป็นกรณีศึกษาที่ไม่เหมาะสม
“ผมอยากให้เคสผู้ป่วยที่ให้มาคือเคสก่อนหน้านี้ที่ผมได้มาคือเคสผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมครับแล้วเขาพูดไม่ได้
ซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อในการหาข้อมูลในการเป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งพวกผมบอกได้เลยเคสนั้นพวกผมไม่ได้อะไรเลย
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จากเคสที่ได้ไปศึกษาคือผมอยากจะฝากอาจารย์ว่าถ้าเป็นเคสอยากจะให้เลือกเคสที่ดีหน่อยเลือกเคสที่เหมาะสม
ศึกษาเพราะบางทีเคสบางเคสมันยากเกินไปคือเราไม่สามารถได้รับอะไรจากเขาเลย พูดคุยโต้ตอบก็ไม่ได้อย่างนี้
ครับพอไปที่บ้านของเขา เขาก็หลับซึ่งเราไม่ได้ข้อมูลอะไรจากเขาเลยได้ก็ได้จากลูกเขาอย่างเนี่ยครับถามลูกเขา
แทนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสุขภาพจิตของเขาเป็นยังไงครับ มันทาอะไรไม่ได้” (S9)
อภิปรายผล
1. การสะท้อนคิดเกี่ยวกับด้านความรู้ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ส่งเสริม
ให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพราะการปฏิบัติงานจริงในชุมชนมีความซับซ้อน การมีกรณีศึกษาที่เป็น
บุคคลจริงในชุมชนทาให้ผู้เรียนต้องการหาข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด และดีที่สุดเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ให้แก่กรณีศึกษาที่ได้รับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Srisung (2008) พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
เกิดขึ้นกับนิสิตภายหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านสติปัญญามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
2. การสะท้อนคิดเกี่ยวกับด้ านทั ศนคติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการบริก ารสุ ขภาพด้ ว ยหั ว
ใจความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Srisung (2008) พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่เกิด
ขึ้นกับนิสิตภายหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
กล่าวได้ว่าการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการสุขภาพแบบองค์รวม
และการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการเรียนรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ (Active learning) และการเรียนรู้โดยการนาตนเอง (Self- direct
learning) (Hiemstra, 2012; Netthamosa, 2013) น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดการเรียนรู้โดยการนาตนเอง
ดังจะเห็นได้ความต้องการให้อาจารย์ผู้สอนกากับติดตามอย่างเข้มงวดให้มากขึ้น ข้อมูลดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างขาดการนาตนเองจะส่งผลต่อการขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย
3. การสะท้อนคิดด้านการปฏิบัติ พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐานทาให้ผู้เรียนมี
การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติทั้งด้านการสื่อสาร การวางแผน การทางานเป็นทีม ทักษะด้านการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมและการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจที่สื่อให้เห็ นการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุ ษย์
สอดคล้องกับการศึกษาของ Srisung (2008) ด้านทักษะทุกทักษะมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นทักษะ
การสังเกตอยู่ในระดับมากที่สุด และการศึกษาของ Apichutboonchock (2015) ผลการศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการใช้กรณีศึกษามรการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีคะแนนรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างฝึกปฏิบัติ และหลังฝึกปฏิบัติร้อยละ การใช้กรณีศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่ง
สาหรับการเตรียมนักศึกษา และช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในปฏิบัติการพยาบาล ส่งเสริมให้ นักศึกษามีการ
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คิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อนามาแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการพยาบาลด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามผลจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าตนเองมีมีความรู้และประสบการณ์น้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติใน
ชุมชน จึงพยามยามค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และพยายามใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนสุขศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์
การจั ด การเรี ยนรู้โ ดยใช้ ชุ มชนเป็ นฐาน (Community Based Learning : CBL) และการใช้กรณี
ศึกษาเป็นฐาน (Case Based Learning: CBL) เป็นที่ยอมรับในระดับ สากลว่ าเป็นหลั กการจั ดการเรียนรู้ เ พื่ อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงที่เน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) การเกิดประโยชน์ร่วมกัน
ของผู้เรียนและชุมชน 2) การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในชุมชนจึงมีความสาคัญ และ 3) ส่งเสริมให้เกิดการ
สะท้อนคิด ดังนั้นวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามจากการวิจัยพบว่าวิทยาลัยควรมี
ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคล เช่น ครู หรือผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางสาหรับการเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติการในชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อให้ได้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยแบบ Longitudinal study
เพื่อให้เห็นประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ และชัดเจนมากขึ้น
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ประสบการณที่มีต่อแบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์
Users’ Brand Experience toward Triumph Motorcycle
สิทธิเดช เฉลิมลาภวรบูรณ์1 และ อัญชลี พิเชษฐพันธ์2
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กรรมการผู้จัดการบริษัท อัลติเ มทไรด์ จากัด และ ผู้บริโภค 4 คน ผลการวิจัยพบว่า 1)
ประสบการณ์ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ที่เกิดจากการสื่อสารการตลาดของไทรอัมพ์คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด
กิจกรรมพิเศษ (Event) และ การใช้พนักงานขาย โดยสร้างประสบกาณ์การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่เชื่อมโยงกัน
การได้เห็นรถจักรยานยนต์ การได้สัมผัสและทดลองขับขี่ ได้ฟังการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ใช้ด้วยกัน
ส่วนด้านประสบการณ์ความรู้สึก ผู้ใช้ได้รู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่ ความรู้สึกปลอดภัย และความเป็นมิตรของแบ
รนด์ สาหรับด้านประสบการณ์การเชื่อมโยงต่อกลุ่มสังคม ผู้ใช้ ได้พบปะผู้ใช้ด้วยกันจากกลุ่มต่างๆ ได้เพื่อนใหม่
กลุ่มใหม่ๆ จากการจัดกิ จกรรมของทางแบรนด์ การได้เห็นพนักงานที่พร้ อมให้ บริ ก าร การรับฟัง ข้อมู ล และ
ค าอธิ บ ายและความรู้ สึ ก ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ต านาน และความคลาสสิ ค ของ
รถจักรยานยนต์ไ ทรอัม พ์ และ 2) ประสบการณ์ แ บรนด์ ที่เ กิ ดจากชุ ม ชนผู้ ใ ช้แ บรนด์ ด้ว ยกัน เองพบว่ า ผู้ใ ช้ มี
ประสบการณ์ ความรู้ สึ กเป็น กันเอง สนุกสนาน เมื่อรวมกลุ่มมีก ารชั ก ชวนเข้ าร่ว มกลุ่ ม ไม่มีแบ่ง ผู้ใช้ เก่ า ใหม่
ประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนผู้ใช้แบรนด์มี 2 ลักษณะคือ แบบกลุ่มย่อย และแบบกลุ่มใหญ่
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มมีหลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้แบรนด์มีลักษณะการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์โดยมีลักษณะการ
เชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มแบบต่อๆ กันมาจากการพบปะและจะมีประสบการณ์ร่วมกันเมื่อได้นัดรวมกลุ่มพบปะหรือ
ออกทริปต่างๆ
คาสาคัญ: ประสบการณ์ตราสินค้า บิ๊กไบค์ รถจักรยานยนต์คลาสสิค ชุมชนผู้ใช้แบรนด์
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The main qualitative objective of this research was to study the Users’ Brand Experience
toward Triumph Motorcycle. In- depth interviewing technique with managerial staffs of the
Altimatride Company and 4 consumers was employed. Research results found that 1) Customers’
Brand experiences from Triumph's marketing communication were as public relations via special
events management, and sale staffs by making perceptual experience through the connected
senses mapping, such as seeing, touching, and driving a motorcycle, hearing some stories and
transfer from other users. In terms of feeling experiences, users feel good for caring, safety, and
friendly from brand. Also, in terms of connecting experiences to social groups, users met with
another user groups, new friends from new groups, from activities management of brands,
readiness for services, hearing some information and explanation. Feeling receiving from transfer,
proud of old stories, of classic of Triumph motorcycles; 2) Customers’ brand experience which
occurred from user community, friendly feeling, having fun when joining groups, persuading to
join the groups and no separating new and old users. Finally, experience in terms of social
relationship of brand user community, two styles were separated: small group style and large
group style. Their criterion was provided into many forms, brand users applied them via
application line by inviting them to join the group in succession from the meeting, and sharing
participatory experiences when meeting groups or various trips.
Keywords: Brand Experience, Big bike, Classic motorcycle, Brand community

บทนา
ปัจจุบันผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยในปี 2559 มีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จานวน 986,908 คัน
และในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.46 อยู่ที่ 1,914,131 คัน (กรมขนส่งทางบก, 2559) ภาพรวมตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 – 2561รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) กาลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยกรรมการบริหาร บริษัทเอ.
พี.ฮอนด้า จากัด สุชาติ อรุณแสงโรจน์ (2558) กล่าวว่า ตลาดบิ๊กไบค์มีโอกาสเติบโตอีกมาก ทาให้ผู้ผลิตหลายราย
เข้ามาตั้ง ฐานการผลิตในไทย บิ๊กไบค์หรือ Big bike ก็คือคาใช้เรียกรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ จะมีขนาดของ
เครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 cc. ขึ้นไป จนถึง 2,400 cc. (“บิ๊กไบค์ คืออะไร?.” 2558) จากสถิติข้อมูล รถจักรยานยนต์
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ใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ 251cc ขึ้นไป อันดับ 1 คือ Honda จานวน 5,263 คัน
อันดับ 2 คือ Kawasaki จานวน 3,655 คัน อันดับ 3 คือ Yamaha จานวน 1,500 คัน อันดับ 4 คือ Triumph
จานวน 1,159 คัน อันดับ 5 คือ Ducati จานวน 608 คัน (กรมขนส่ง, 2560)
อั ต ราการการขยายตั ว ของรถจั ก รยานยนต์ แ นวบิ๊ ก ไบค์ ยั ง คงเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ลู ก ค้ า ที่ เ คยใช้
รถจักรยานยนต์ขนาด 100-150 cc. ขยับขึ้นไปเล่นบิ๊กไบค์มากขึ้น ปีที่ผ่านมามียอดขายรวมสูงถึง 30,000 คัน โต
จากปีก่อน 20% ขณะที่ตลาดรวมมอเตอร์ไซค์ปีนี้มีมากถึง 1.87 ล้านคันเติบโต 4% จากปีก่อน (ประชาชาติธุรกิจ,
2561) หลั ง จากที่ ก ระแสวิ น เทจนั้ น เริ่ ม แพร่ ห ลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น เสื้ อ ผ้ า ทรงผม ล้ ว นมี ค นสนใจมอเตอร์ ไซค์แนว Retro ก็เช่นกัน ผู้บริโภคอะไรที่ดูคลาสสิคในปัจจุบันจึงมีรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิคที่เข้ามาแข่งขันในตลาด
ม า ก ม า ย Harley Davidson Forty- Eight, Royal enfield Continental GT, Yamaha SR400, Kawasaki
W800,MotoGuzzi V7, Triumph Bonneville, Yamaha XJR1300, Honda CB110EX, BMW R nine T, Ducati
Scramble (“สวยใช่ป่ะล่ะ? 10 อันดับ,” 2559)
Retro marketing หรือ การตลาดแบบย้อนยุค คือการหยิบเอาพฤติกรรมความโหยหาอดีตมาประยุกต์ให้
เข้ากับการตลาดสมัยใหม่ โดยการเอาสินค้าหรือบริการที่ประสบความสาเร็จในอดีต ทั้งที่เลิกผลิตไปแล้วหรือยังคง
มีอยู่มาปรับปรุง ซ่อมแซมใหม่หรือตั้งใจผลิตใหม่โดยโหนกระแสความนิยมในอดีตให้เกิดกระแสขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ซึ่งรถจักรยานยนต์หลายแบรนด์ใช้กลยุทธ์การตลาดนี้ในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความโหยหาอดีตของผู้
ขับขี่ (Brandage Online, 2561) ตลาดรถบิ๊กไบค์กลุ่มพรีเมี่ยมประกอบด้วยแบรนด์ Triumph (อังกฤษ), BMW
(เยอรมนี) Ducati (อิตาลี) และ Harley Davidson(อเมริกา) (Brand buffet, 2561) โดยสถิติข้อมูล จานวน
รถจักรยานยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อ ปี พ.ศ. 2560 พบว่าTriumph จานวน 1,159 คัน
รองลงมาคือ BMW จานวน 641 คัน รองลงมาคือ Ducati จานวน 608 คัน (กรมขนส่ง, 2560) ตลาดพรีเมี่ยมที่มี
เครื่องยนต์ 500 ซีซี ขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2559 มียอดขายรวมอยู่ที่ 6,000 คัน ผู้ที่ถือส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดถึง
48 เปอร์เซ็นต์คือ บริษัทไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิล (ไทยแลนด์) (จักรพงษ์ ศานติรัตน์, 2561)
ไทรอัมพ์ถือกาเนิดขึ้นในปื 2445 มีอายุ 115 ปี มีตัวแทนจาหน่าย 700 รายทั่วโลก มาตรฐานการผลิต
เต็ ม รู ป แบบ 2 ที่ คื อ ฮิ ง ค์ ลี ย์ เขตเลสเตอร์ ไ ซค์ ประเทศอั ง กฤษ และที่ ป ระเทศไทย ปั จ จุ บั น มี ก ารผลิ ต รถ
จักรยานยนต์ 65,000 คันต่อปี (ไทยรัฐ, 2561) ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิล สามารถขึ้นมาเป็นผู้นาในตลาดบิ๊กไบค์
แบบคลาสสิคในประเทศไทย บนแนวคิดที่ว่าถ้าอยากมีประสบการณ์การขี่บิ๊กไบค์แบบอังกฤษ ไทรอัมพ์เป็นสิ่งแรก
ที่คนจะนึกถึงเสมอ รถประเภทคลาสิค ตระกูล Bonneville เป็นรถที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทมาโดยตลอด โดย
คุณค่าหลักของแบรนด์มี 3 คุณค่า ประกอบด้วย พรีเมี่ยม บริติช และไลฟ์สไตล์ ซึ่ง เป็นแนวทางในการทาการ
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สื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือต่างๆ แนวคิดหลักของไทรอัมพ์ มอเตอร์ ไซเคิล จะเน้นการสร้างประสบการณ์การ
ขับขี่ระดับพรีเมี่ยม โดยเน้น 2 หลักคือ ช่องทางการจัดจาหน่าย โชว์รูม และบริการ (จักรพงษ์ ศานติรัตน์, 2561)
ในยุคที่ทุกสินค้าทาเหมือนกัน การตลาดคล้ายๆ กัน มีการใช้ RTB (Reason to believe) ที่เหมือนๆกัน
การทาให้ผู้บริโภคนั้น กลายเป็นลูกค้าแบรนด์ และการสร้าง Customer Loyalty เป็นเรื่องสาคัญ และการสร้าง
ความประทั บ ใจและสร้ า งให้ ลู กค้ า เกิ ด ความจงรั กภั ก ดีไ ปนาน ๆ นั้ น คื อ การสร้ า ง Customer Experience
(“Brand Experience การสร้าง,” 2559) ประสบการณ์ตราสินค้า คือ ความรู้สึก , อารมณ์, ความคิดและการ
ตอบสนองด้านพฤติกรรม โดยประสบการณ์ตราสินค้าจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านจุดสัมผัส
ของตราสินค้า (Meyer และ Schwager, 2007) และ Schmitt (1999) กล่าวว่ามิติของประสบการณ์ แบ่งออกเป็น
5 ด้าน คือด้านการรับรู้ (Sense) ได้แก่ ประสบการณ์ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้งห้า อันได้แก่ การมองเห็น (Sight)
การได้ ยิ น (Sound) การได้ ก ลิ่ น (Smell) การรั บ รู้ ร ส (Taste) และการสั ม ผั ส (Touch) ความรู้ สึ ก (Feel)
ประสบการณ์ในด้านอารมณ์และความรู้สึก การคิด (Think) ประสบการณ์ในการตระหนักรู้ และการแก้ไขปัญหา
การกระทา (Act) ประสบการณ์ทางลักษณะกายภาพที่แสดงออกในรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) และ
พฤติกรรม (Behavior) ความสัมพันธ์ (Relate) ประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มทางสังคม
แนวคิดหลักในการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือของไทรอัมพ์ คือการสร้างประสบการณ์การขับขี่
ระดับพรีเมี่ยม (Triumph Motorcycle, 2561) โดยนาแนวคิด ประสบการณ์แ บรนด์ ที่ ปรั บ ปรุง จาก Schmitt
(1999) ในองค์ประกอบที่ 1 เรื่อง ประสาทสัมผัสตราสินค้า (Brand sense) ไทรอัมพ์สร้าง การรับรู้แบรนด์ โดย
ผ่านประสบการณ์ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยไทรอัมพ์สร้างประสบการณ์ในทุก จุดสัมผัสที่ลูกค้าได้สัมผัส
กับแบรนด์ ตั้งแต่การจัดโชว์รูมที่มีการพลิกโฉมโชว์รูมไทรอัมพ์ทั่วไป ให้เป็น “Triumph World” บรรยากาศองค์
รวมเน้นความพรีเมียม ดูน่าเชื่อถือ แต่ยังอบอุ่น และเข้าถึงได้แบบสไตล์อังกฤษ ที่สาคัญในโชว์รูมมีรถไทรอัมพ์ทุก
รุ่น เกือบทุกสี เพื่อให้ลูกค้าสามารถทดลองนั่ง ได้ทุก คัน และดูว่ารุ่นไหน สีอะไรที่ชอบ และเหมาะกับตัว เอง
(Brandbuffet, 2561) ด้านการได้ยิน ไทรอัมพ์สร้างประสบการณ์ผ่านพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงาน คนที่มี
บทบาทในการนาเสนอ Premium Riding Experience คือ บุคลากรที่ให้บริการลูกค้า (Autospin, 2561) ด้าน
การรับรู้ผ่านการสัมผัส มีการจัดคอร์สฝึกอบรมการขับขี่บิ๊กไบค์มากขึ้น เพื่อสร้าง Brand Engagement ทั้งกับ
ลูกค้าเดิม ควบคู่ไปกับผู้บริโภคทั่วไปที่สนใจบิ๊กไบค์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการให้โชว์รูมมีรถ Demo สาหรับให้
ลูกค้าได้ทดลองขับขี่จริง (Brandbuffet, 2561) ในส่วนองค์ประกอบที่ 2 ประสบการณ์ด้านอารมณ์และความรู้สึก
คอนเซ็ปต์หลักของไทรอัมพ์คือ การสร้างความรู้สึกพรีเมี่ยมสไตล์อังกฤษให้กับผู้ขับขี่ มีการนาเสนอ การขับขี่ที่มี
ความสุข เป็นรถที่ขี่ง่าย ปลอดภัย และมีดีไซน์สวยงาม ทาให้ผู้ขับขี่มีความภู มิใจในที่สุด (Brandbuffet, 2561)
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องค์ประกอบที่ 3 ประสบการณ์ที่เกิดจากความเชื่อมโยงทางสัง คมของผู้ใช้แบรนด์หรือเกิดจากชุมชนแบรนด์
(Brand Community) โดย Muniz และ Oguinn (2001) อธิบายว่า ชุมชนตราสินค้า (Brand Community) คือ
กลุ่มผู้บริโภคที่รักหรือชื่นชอบในแบรนด์รวมตัวกันและมีความเกี่ยวพันกับ แบรนด์ซึ่งการรวมตัวนี้จะไม่มีข้อจากัด
ทางประชากรศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์ ซึ่งผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์มีการรวมกลุ่มกันเกิดเป็นสังคมผู้ใช้แบรนด์ที่
มีมากมายหลายกลุ่มซึ่งจะแบ่งกลุ่มออกตามลักษณะต่างๆ เช่น รุ่นรถที่ใช้ พื้นที่อ าศัย กลุ่มผู้ขับขี่ด้วยกัน กลุ่มร้าน
แต่งรถ ฯลฯ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่นั้นไม่ได้มีเพียงแบรนด์เท่านั้นที่เป็นผู้สร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นฝ่าย
เดียว แต่ผู้ขับขี่เองก็มีการสร้างประสบการณ์ในมิติของผู้ขับขี่ส่งต่อกันมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งไม่มีข้อจากัดทาง
ประชากรศาสตร์ แ ละภู มิ ศ าสตร์ ดั ง เห็ น ได้ จ าก กลุ่ ม Triumph Motorcycle ประเทศไทย, กลุ่ ม Triumph
Thruxton & Bonneville Thailand และยังมีกลุ่มอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจานวนสมาชิกในหลายๆกลุ่มมีมากกว่า
หมื่นคนขึ้นไป (เฟสบุ๊คกลุ่ม Triumph Motorcycle ประเทศไทย, 2561) (เฟสบุ๊คกลุ่ม Triumph Thruxton &
Bonneville Thailand, 2561)
เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดรถจักรยานยนต์สูง ขึ้น การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งแบ
รนด์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายแบรนด์กาลังเข้ามาทาการตลาดในไทย ในด้านราคามีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ทางไทรอัมพ์
จึงต้องการแข่งขันในด้านความผูกพันที่มีต่อแบรนด์ของผู้ใช้ ซึ่งเกิดจากการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ ให้เกิด
ความรั ก ในแบรนด์ ชั ด เจนรวมไปถึ งการเข้ า ถึง ชุ ม ชนผู้ ใ ช้ ไ ทรอั มพ์ ผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ถึง ความส าคั ญ ในการศึกษา
ประสบการณ์ที่เกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไ ทรอั มพ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงองค์ประกอบความเป็นชุมชนผู้ ใช้ แบ
รนด์นั้นมีผลต่อการรับรู้ประสบการณ์ผู้ขับขี่อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์
วิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารการตลาดของไทรอัมพ์ ที่เน้น การสร้างประสบการณ์ แบรนด์แ ละข้ อมู ลทุ ติย ภูมิ จาก บทสัมภาษณ์
บทความ ข่าวสารและสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อทราบถึง ประสบการณ์ที่ผู้บริโภครับรู้ได้จากแบรนด์ไทรอัมพ์และ
ประสบการณ์ที่เกิดจากชุมชนแบรนด์ ซึ่งผลที่ได้จะนาเสนอแบบพรรณาวิเคราะห์ (Analysis Descriptive) โดยใช้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์แบรนด์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์
โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ กรรมการผู้จัดการบริษัท อัลติเมทไรด์ จากัด และ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ตั้งแต่ 2 ปี
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ขึ้นไป เป็นผู้มีตาแหน่งหรือเป็นผู้มีอิทธิพลในกลุ่มผู้ขับขี่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แนว
คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยมีรายละเอียด คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ชื่อ อายุ กลุ่มที่ขับขี่อยู่ อายุการขับขี่ รุ่นรถ ตาแหน่งในกลุ่ม และแบบสัมภาษณ์
เกี่ยบกับประสบการณ์เกี่ยวกับตัวผู้ใช้กับรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ตั้งแต่เริ่มซื้อรถ จนถึงปัจจุบัน เมื่อได้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์และจดบันทึกมาแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดย การตีความ (interpretation) ซึ่งได้จากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือ ปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลาย ๆ เหตุการณ์
และได้ทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว ข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกกาจัดออกไปได้ หลังจากนั้นทาการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) โดยการเขียนเป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหา
ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ ความถูกต้องเพียงพอและความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าจะสามารถตอบปัญหาของ
การศึกษาได้อย่าง ครบถ้วน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งจะ
ทาการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและตอบปัญหาการวิจัย โดยการตรวจสอบ
แหล่ง ข้อมูลพิจารณาใน แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมู ลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ใน
การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้การตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากที่สุด โดยการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม
ในคาถามเดียวกัน และจากกลุ่มตัวอย่างคน เดียวกันจากแหล่งบุคคลหลาย ๆ คน เพื่อเป็นการยืนยันในข้อมูลที่
ได้รับว่ามีความถูกต้องกันหรือไม่
ผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาประสบการณ์ แ บรนด์ ที่ เ กิ ด กับ ผู้ ใ ช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ไ ทร์ อั ม พ์นั้ น พบว่ า เกิ ด จาก
ประสบการณ์ 2 ด้านคือ ประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ที่เกิดจากการสื่อสารการตลาดของ
แบรนด์ ไทรอัมพ์มีการใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์โดยเครื่องมือหลั กที่มีส่วนสาคัญ
ในการสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ (Public Relations) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยสร้ า ง
ประสบการณ์ ร ะหว่ า งผู้ ใ ช้ กั บ แบรนด์ ไ ด้ โ ดยตรงผ่ า น การจั ด กิ จ กรรมแสดงสิ น ค้ า ต่ า งๆและโชว์รู ม ซึ่ ง ท าให้
ประสบการณ์การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส จากการเห็นตัวรถจริงๆ มิติของรถ วัสดุส่วนประกอบต่างๆที่งาน รวมไป
ถึงได้สัมผัสรถจริงๆ และได้ยินคาแนะนาจากพนักงานขายหรือช่างซ่อมบารุง ประสบการณ์ด้านความรู้สึก มีการ
สร้างประสบการณ์ในด้านความเป็นมิตรความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ในเรื่องความจริงๆใจในการให้ข้อมูล กิจกรรมการ
สาธิ ต รถ (Demonstration), ทดสอบรถ (Test Drive) และคอร์ ส อบรมการขั บ ขี่ (Basic Riding Course)
ประสบการณ์การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส นอกจากการได้เห็นรถการได้ฟังพนักงานขายอธิบายแล้ว โดยจะเน้น
ประสบการณ์ที่เกิดจากการสัมผัสเป็นหลัก กิจกรรมที่ทางไทรอัมพ์เป็นผู้จัด ได้แก่ กิจกรรมขับขี่ 1 วัน (One day
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trip), กิจกรรมออกทริปแบบค้างคืน ประสบการณ์ด้านการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ในกิจกรรมนี้จะมีการเชื่อมโยง
การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสในหลายด้านเริ่มตั้งแต่เห็นรถรุ่นต่างๆที่มาออกทริปการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์
การขับขี่ที่เกิดจากการสัมผัสตัวรถการรับรู้ถึงสมรรถะของรถเมื่อได้ขับขี่ออกทริป และการได้รับประทานอาหารที่
อร่อย เช่น การออกทริปพาไปทานอาหาร หรือดื่มกาแฟ ประสบการณ์ในด้านความรู้สึก ผู้ใช้มีความรู้สึกดีในการ
ดูแลเอาใจใส่ของทางแบรนด์ตลอดการออกทริปรู้สึกถึงความปลอดภัย ประสบการณ์การเชื่อมโยงทางสังคม ในการ
จัดทริปแต่ละครั้งนั่นคือการพบปะของผู้ใช้แบรนด์จากกลุ่มต่างๆทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน และอีกหนึ่งเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพมากคือ พนักงานขาย (Personal Selling) เมื่อไทร์อัมพ์มองว่าการใช้พรีเซนเตอร์ไม่สามารถจูงใจผู้
ใช้ได้ แต่เป็นพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการชักจูงโน้มน้าวใจผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ทาให้เกิด
ประสบการณ์ด้านการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ผู้ใช้จะได้พบกับพนักงานขาย และช่างซ่อมบารุงที่พร้อมให้บริการ
การอธิบายข้อ มู ล ต่างๆ รวมไปถึง การเอาใจใส่ ในบริก าร ความเป็นมิตรการแสดงออกทางภา ษากาย และ
มาตรฐานการให้ข้อมูลการเข้ารับบริการของผู้ใช้ ประสบการณ์ด้านความรู้สึก มีการถ่ายทอดประวัติความเป็นมา
ความคลาสสิคของแบรนด์และตัวรถเองด้วย อีกทั้งยังสื่อสารในลักษณะความเป็นกันเอง จริงใจในการให้บริการ
ประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้นั้นไม่ได้เกิดจากเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อผู้ใช้
แบรนด์ เ กิ ด การรวมตั ว กั น ขึ้ น จนเกิ ด เป็ น ชุ ม ชนผู้ ใ ช้ แ บรนด์ (Brand Community) ผู้ ใ ช้ แ บรนด์ ก็ จ ะได้ รั บ
ประสบการณ์แบรนด์ผ่านชุมชนผู้ใช้แบรนด์ด้วย ซึ่งมีความหลากหลาย และน่าเชื่อถือ เพราะมาจากผู้ใช้ด้วยกันเอง
ในชุมชนผู้ใช้แบรนด์ประสบการณ์ด้านความรู้สึก เกิดขึ้นการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มผู้ใช้แบรนด์แต่ละกลุ่ม ผู้ใช้แบ
รนด์มีลักษณะการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์โดยมีลักษณะการเชิญชวนเข้ามาร่วมกลุ่มแบบต่อๆกันมาจากการ
พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ทั้งในเชิงเทคนิค และทัศนะความคิดเห็นต่างๆ จะมีประสบการณ์จริงร่วมกันเมื่อได้
นั ด รวมกลุ่ ม พบปะ หรื อ ออกทริ ป ต่ า งๆ จากการศึ ก ษาพบว่ า ในภาพรวมในชุ ม ชนผู้ ใ ช้ แ บรนด์ ไ ทรอั มพ์ จะมี
ความรู้สึกเป็นกันเองเมื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมในกลุ่ม รู้สึกสนุกสนาน และประสบการณ์การเชื่อมโยงทางสังคม
พบว่าประสบการณ์ด้านสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ มีลักษณะความสัมพันธ์ในสอง
ลักษณะ คือ 1. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มย่อย และ 2. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มใหญ่นั้นอาจจะเกิดจาก
การตั้งกลุ่มจากพนักงานขาย หรือโชว์รูมนั้นๆตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุดพบปะให้กับผู้ใช้และพนักงานขายได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน ส่วนกลุ่มย่อยนั้นเกิดจากการพบปะ ชักชวนกันเข้ากลุ่ม โดยมีการแบ่งหลายรูปแบบ เช่น รุ่นรถที่ใช้,พื้นที่
อาศัยอยู,่ ร้านจาหน่ายอะไหล่หรือสานักแต่งรถต่างๆ เป็นต้น
อภิปรายผล
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ประสบการณ์แบรนด์ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์ที่เกิดจากการสื่อสารการตลาดของแบรนด์และ
เกิดจากชุมชนผู้ใช้แบรนด์ด้วยกัน จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านประสบการณ์ผ่านประสาท
สัมผัส ด้านประสบการณ์จากความรู้สึก ด้านประสบการณ์ความสัมพันธ์ทางกลุ่มสังคม โดยอ้างอิงจาก (Schmitt,
1999) ซึ่ง สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิง ประสบการณ์ สามารถอภิปรายได้ดัง นี้ 1) ด้าน
ประสบการณ์ที่เกิดจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส อันได้แก่การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส และการชิมรส จาก
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสมากกว่าหนึ่งด้าน ในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
แบรนด์จนเกิดเป็นประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ (ชลิดา อู่ผลเจริญ , 2559) กล่าวไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การรับรู้ผ่านประสบการณ์การมองเห็นและการณ์ได้ยิน กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าประสาทสัมผัสในแต่ละด้านมี
ลักษณะที่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การรับรู้รส 2) ด้านประสบการณ์ที่เกิดจาก
การเชื่อมโยงกับกลุ่มสังคม จากผลการวิเคราะห์เนื้อหา ไทรอัมพ์มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้
กั บ แบรนด์ แ ละเพื่ อ เชื่ อมโยงกับ สั ง คมผู้ ใ ช้ ด้ วยกั นเอง สอดคล้ อ งกั บ ชั ช ชพั น ธ์ เล็ ก เจริ ญ (2559) อธิ บ ายว่า
การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการเชื่อมโยงนอกจากการเชื่อมโยงประสบการณ์ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว ยัง
รวมไปถึงการที่ ผู้บริโภคได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆทั้งที่มีส่วนเกี่ยวของและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จะมีปฏิสัมพันธ์ กับกลุ่มผู้ใช้ด้วยกันเอง 3) ประสบการณ์แบรนด์ที่เกิดจาก
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดหลักของแบรนด์ คือ พนักงานขาย เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดหนึ่งที่ทาง
ไทรอัมพ์ใช้ในการสื่อสารไปยังผู้ใ ช้โดยทางไทรอัมพ์เองมี ความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานพนัก งานที่
ให้บริการลูกค้า ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพราะรถจักรยานยนต์ไทรอัมพ์มีข้อมูลทางเทคนิคมากมาย ในส่วนต่างๆของรถ
ประสิทธิภาพต่างๆของรถ จึงจาเป็นต้องใช้พนักงานขายในการให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก สอดคล้องกับ เสรี วงษ์
มณฑา (2547) ที่อธิบายว่า เมื่อลักษณะผลิตภัณฑ์ต้องมีความรู้เ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน
ไม่สามารถสื่อสารผ่านสื่อดั้งเดิม ได้ทั้งหมดจึง ต้องอาศัยพนักงานในการให้ข้อมูล เพราะรถจักรยานยนต์ความ
ซับซ้อนในตัวผลิตภัณฑ์ดังนั้นพนักงานขายจึงมีความสาคัญในการดูแลให้คาแนะนาตั้งแต่ ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และ
หลังการซื้อ และ 4) การประชาสัมพันธ์ ในด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นการสร้างประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับ
แบรนด์ให้กับผู้ใช้ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สาคัญของไทรอัมพ์ ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2549) ที่
อธิบายว่า Event Marketing เป็นการนาแบรนด์ไ ปสู่ผู้บริโภค โดยการสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผ่า น
ประสาทสัมผัส ซึ่งในทุกกิจกรรมของไทรอัมพ์มีการสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ , ผลิตภัณฑ์, รวมไปถึง
ผู้ใช้ด้วยกันอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
การจัดกิจกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้แบรนด์ต่างๆเข้าหากัน แต่การจัดกิจกรรมต่างๆ
เป็นการจัดจากโชว์รูมใดโชว์รูมหนึ่ง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้แบรนด์ ได้มักจะเป็นลูกค้าของโชว์รูมนั้นๆเท่านั้น แต่จะประสบ
ความสาเร็จมากยิ่งขึ้น หากทุกโชว์รูม หรือหลายๆโชว์รูมมีการจัดกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะช่วยในการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้
แบรนด์มากและกว้างยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้เกิดความผูกพันกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ใช้หลักที่มีการใช้รถมาระยะหนึ่ง หากทาการศึกษาเพิ่มเติมกับ
กลุ่มผู้ใช้ใหม่ หรือกลุ่มผู้ใช้ในต่างจังหวัด จะได้ผลสรุปในเรื่องประสบการณ์ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ในแต่ละกลุ่มที่แยกประเภทความชื่นชอนในรุ่นรถที่แตกต่างกันควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของไลฟ์
สไตล์ของผู้ใช้จริงว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากสิ่งที่แบรนด์สื่อสารอย่างไร
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ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อ ของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร
Satisfaction Toward Marketing Communication and Purchasing Decisions Houses
of Customers in The Im Amphon Project
ภิญญาพัชญ์ เจริญทรัพย์1 และ โสภาค พาณิชพาพิบูล2
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศสาตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อซื้อบ้าน
ของผู้บริโภคในโครงการอิ่มอัมพร แบบสอบถามของผู้บริโภคจานวน 200 คน ถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการ
สื่อสารการตลาดโครงการอิ่มอั มพรสูง สุด คือ ด้านพนั กงานขาย รองลงมาได้แก่ โฆษณา และ ประชาสัมพัน ธ์
ตามลาดับ 2) การตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพรของผู้บริโภค สูงสุดคือ การตระหนักถึงปัญหา รองลงมา
ได้แก่ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ และ การเสาะแสวงหาข้อมูล ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ การสื่อสารการตลาด การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร

Abstract
The objectives of this research were to study the satisfaction toward marketing
communication and purchasing decision houses of consumers in the Im Amphon Project. Two
hundred customers ( by houses) questionnaires were collected and analyzed by following
statistics; percentage, means and standard deviation. Research results were as follows: 1)
Customers’ most satisfaction toward marketing communication of the Im Amphon Project was as
sale officers, following by advertising, and public relation, respectively; 2) Most decision buying
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houses of the Im Amphon Project was as awareness of problems, following by the optional
evaluation, purchasing decision, behaviors after buying, and information seeking, respectively.
Keywords: Satisfaction, Marketing Communication, Buying Decision, Housing Estate
บทนา
ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจของไทยเป็นไป
ในเชิงบวก ในส่วนของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 มีมูลค่าการซื้อขาย 576,396 ล้านบาท ซึ่งที่อยู่อาศัยในประเทศ
ไทยในปี 2561 มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ปณชัย อารี-เพิ่มพร. 2561,
20 สิงหาคม 2561)
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น 65.6% เพราะมี 5 ทาเลแนวรถไฟฟ้า 5 เส้นทางที่มีราคาเฉลี่ย
ขึ้นปีละ 24-29% ในปี 2561 คาดว่า ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 55.8% และคอนโดมิเนียม 44.2%
ในทาเลกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยภาพรวมจะเติบโตเพิ่ม 10-15% จากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่มีราคาสูงขึ้น
(เปิดโผ 5 ทาเลแนวรถไฟฟ้า ราคาที่ดินพุ่ง. 2561, 20 สิงหาคม 2561)
สาหรับประเภทที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนในไตรมาส 1 ปี 2561 ได้มีจานวนของผู้ที่อยู่อาศัย
แยกตามประเภทที่อยู่อาศัยได้ดังภาพ 1
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บ้ านเดี่ยว

อาคารชุด

ทาวน์เฮ้ าส์

อาคารพาณิชย์

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
แผนภาพ 1 ประเภทที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจานวนผู้ที่อาศัยแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย

ประเภทที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนใหม่ เป็นประเภทห้องชุดมากที่สุดมีจานวน 20,453 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาเป็นประเภทบ้านเดี่ยวมีจานวน 8,103 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24.40
ประเภทที่อยู่อาศัยโครงการบ้านจัดสรรในประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ ผู้บริโภคให้ความสนใจใน
ระดับต้นๆ ทาให้มีการแข่งขันกันสูงในประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ทาให้ตลาดมีการ
แข่งขันที่รุนแรง โดยการเปิดโครงการเพิ่มมากขึ้นประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึ้น บริษัท 3 ยักษ์ใหญ่ที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อนาไปสู่การสร้างตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการ
รับรู้ให้ผู้บริโภค
สาหรับบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) ยัง คงยึดนโยบาย “สร้างบ้านเสร็จก่อนขาย” โดยมี
แนวคิด คือ บ้านที่เย็นสบาย ประหยัดพลัง งาน มีพื้นที่ใช้สอยครบครันและจัดวาง Layout ได้เหมาะสมเน้ น
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กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่อายุ 30 ปีตอนต้น การสื่อสาร TVC ใช้การถ่ายทอดทางอารมณ์และความรู้สึก เพื่อที่จะ
สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) เป็นผู้นาตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับกลาง-ล่าง เน้นกลุ่ม
ลูกค้าที่มีรายได้น้อย โดยบริษัทมีแนวคิด คือ “ความสุขที่เป็นไปได้ (Better living)” พฤกษาได้เห็นถึงความสาคัญ
ของยุคดิจิตอลและการใช้ Internet ที่เข้ามามีบทบาทในการขายเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคยุคใหม่นิยมค้นหาข้อมูลและ
ทาธุรกรรมต่างๆ ทาง Internet มากขึ้น โดยบริษัท พฤกษาได้มีการปรับเพิ่มช่องทางการขายบ้านแบบ One Stop
Service: บริการขายบ้าน 24 ชั่วโมง
บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) เป็นโครงการอสังหาริมทรั พย์ที่ตอบโจทย์ Lifestyle คนรุ่นใหม่ ด้วยการ
ออกแบบที่เน้นความเรียบหรูและทันสมัย และยังเป็นผู้นาด้านกลยุทธ์การตลาด Emotional Approach แสนสิริ
ใช้สื่อดิจิตอลในรูปของเว็บไซต์ รวมไปถึงการใช้ Facebook, Twitter และYouTube เพื่อต้องการสื่อสารให้เข้าถึง
ผู้บริโภคกลุ่ มวัยทางานอายุ 25 - 30 ปี ซึ่ง โมเดลที่แสนสิริวางเอาไว้ Twitter – Facebook – YouTube โดย
ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เว็บหลักคือ Sansiri.com (บทความโดย: TerraBKK คลังความรู้. 2557, 20 ตุลาคม).
โครงการอิ่มอัมพร เป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีรูปแบบบ้านที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ที่อยู่อาศัย โดยในปี 2524-2526 ได้มีโครงการอิ่มอัมพร 28 และอิ่มอัมพร 48 ดาเนินการโดย นายสมเกียรติ
เรืองปัญ ญาวุฒิ ต่อมาในปี 2528 มีโครงการอิ่มอัมพร 1 ดาเนินการโดย บจก.เรืองปัญ ญาบ้านและที่ดิน ในปี
2535-2539 ได้มีโครงการอิ่มอัมพร 2 อิ่มอัมพร 3 อิ่มอัมพร 4 และอิ่มอัมพร 5 ถัดมาปี 2542-2544 ได้มีโครงการ
อิ่มอัมพร 9 และโครงการอิ่มอัมพร(หาดแม่พิมพ์) ในปี 2552-2558 ได้มีโครงการอิ่มอัมพร 2 เฟสใหม่ โครงการอิ่ม
อัมพร(ภูมิวารินทร์) โครงการอิ่มอัมพร(วัดสะพาน) โครงการอิ่มอัมพร(ค่ายทหาร) และโครงการอิ่มอั มพร (กระทุ่ม
แบน)
โครงการอิ่มอัมพร 2 มีเฟสใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มีจานวนบ้านที่ขายได้ทั้งหมด 865 หลังและในช่วง
5 ปีหลัง ในปี 2556 โครงการอิ่มอัมพร 2 ขายบ้านได้จานวน 57 หลัง ปี 2557 ขายบ้านได้จานวน 62 หลัง ปี
2558 ขายบ้านได้จานวน 71 หลัง ในปี 2559 ขายบ้านได้จานวน 68 หลัง และในปี 2560 ขายบ้านได้จานวน 75
หลัง
โครงการอิ่มอัมพรมีแผนในการที่จะสร้างบ้านในเฟสใหม่โดยนาเสนอผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด ที่เน้น
ในเรื่องความสะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้า
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สานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร มีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย
สายสีลมหรือสายสีเขียว (บางหว้า-ตลิ่งชัน) โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปี 2562 แล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่ง
แนวเส้นทางที่ 1 นี้ มีระยะทางรวม 7.5 กิโลเมตร จานวน 6 สถานี ได้แก่
• สถานีบางแวก อยู่บริเวณปากทางเข้าซอยราชพฤกษ์ 6
• สถานีบางเชือกหนัง อยู่บริเวณจุดตัดถนนบางแวกและซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
• สถานีบางพรมอยู่บริเวณจุดตัดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4
• สถานีอินทราวาส อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเดอะเซอร์เคิล
• สถานีบรมราชชนนี อยู่บริเวณจุดตัดถนนบรมราชชนนี
• สถานีตลิ่งชัน อยู่บริเวณหน้าซอยราชพฤกษ์ 24
ในการทาการสื่อสารการตลาดของโครงการอิ่มอัมพรใช้เครื่องมือ Advertising ในรูปแบบ Offline คือ
การทา Out of home media บิลบอร์ด ,Poster Ad และในรูปแบบ Online บนเว็บไซต์ Print Ad แผ่นพับและ
โบร์ชัว ใช้เครื่องมือ Public Relations บนเว็บไซต์ และใช้เครื่องมือ Personal Selling คือพนักงานขายของ
โครงการอิ่มอัมพร
โครงการอิ่มอัมพร 2 เป็นโครงการบ้านที่ไม่ได้ใหญ่ แต่มีเฟสใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และจะมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลมหรือสายสีเขียว (บางหว้า -ตลิ่งชัน)
ตัดผ่านบริเวณของโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ จึงจะทาการสื่อสารการตลาด โดยเน้นเนื้อหาในเรื่องการเดินทางที่
สะดวกสบายยิ่งขึ้นและการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภค ประกอบกับโครงการอิ่มอัมพรไม่เคยทาการวิจัยการ
สื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ซื้อบ้านในโครงการจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาความพึง
พอใจต่อการสื่อสารและการตัดสินใจซื้อของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และวางแผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อบ้านใน
โครงการอิ่มอัมพร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร
2. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการอิ่มอัมพร
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
Kotler & Keller (2008 อ้างถึงใน สมบูรณ์ ภุมรินทร์, 2558: 8-9) เป็นแนวคิดการวางแผนการสื่ อ สาร
โดยการประเมินบทบาทใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริมการขาย การ
ขายโดยพนักงาน เป็นการผสมผสานกันเพื่อให้ผลสูงสุด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 อ้างถึงใน จิลมิกา เจริญทนัง, 2551: 16) การที่บริษัทหนึ่งสามารถ
ผสมผสานการสื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือเพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและสินค้าหรือบริการได้อย่างชัดเจน
และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2540: 28-29 อ้ า งถึ ง ใน พนิ ต สิ ริ ศิ ล ประเสริ ฐ , 2555: 17-18) ให้ ค วามหมายว่ า
กระบวนการของการพัฒนาแผนงานสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูง ใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการป้อนข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
การโฆษณา
ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2544: 68) กลยุทธ์การโฆษณา เป็นการถ่ายทอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น
ภาพและเสียง จึงมีความสาคัญที่จะสร้างความจดจา ความชอบสินค้าหรือบริการที่โฆษณาออกไปให้กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้
ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2553: 100-103 อ้างถึง ใน วรินทร สัง ขกุญ ชร, 2554: 32-33) การโฆษณาสามารถ
เผยแพร่ออกผ่านสื่อโฆษณาช่องทางต่างๆ ดัง นี้ 1) สื่อวิทยุ 2) โทรทัศน์ 3) หนัง สือพิมพ์ 4) นิตยสาร 5) สื่อ
ภายนอกอื่น ๆ 6) ป้ายโฆษณา 7) แผ่นพับ/ใบปลิว 8) เว็บไซต์
การขายโดยใช้พนักงาน
เสรี วงษ์มณฑา (2540: 28-29 อ้างถึงใน พนิตสิริ ศิลประเสริฐ, 2555: 20) เป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ผู้ส่งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผู้รับสารได้ทันที ถือเป็นสื่อที่สาคัญมาก
การประชาสัมพันธ์
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สิทธิ์ ธีรสรณ์ ( 2551 อ้างถึงใน ทนตวรรณ คณะเจริญ, 2558: 21) เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ
เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรหรือตราผลิตภัณฑ์
สรุปได้ว่าการสื่อสารการตลาด เป็นการวางแผนการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
โฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงาน เพื่อเป็นการส่งข่าวสารองค์กรและสินค้า
หรือบริการ สร้างความประทับใจ และเป็นการจูงใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 46-55) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจซื้อเป็นกระบวนการที่ สาคัญ แม้ว่า
ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน ความต้องการที่แตกต่างกัน แต่จะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึง กัน ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจซื้อแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 2) การเสาะแสวงหา
ความรู้ 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ
สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในการเลือกสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคมี
ความแตกต่างกัน แต่จะมีกระบวนการการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ต้องการ 2) การเสาะแสวงหาความรู้ 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
มูลินส์ (Mullins. 1985: 280 อ้างถึงใน เกล้ากลม สุริยันต์, 2554: 20) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจต
คติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะ
บรรลุถึงเป้าหมาย เพื่อตอบสนองควาวต้องการ หรือ ความคาดหวังที่มีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิด
ความพอใจ
สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจ เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์ ที่ มี เ จตคติ ต่ อ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ
ความรู้สึกที่ประสบความสาเร็จ เป็นแรงผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ทางด้านการสื่อสารนั้น
ควรที่จะทาทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ผู้รับสารเกิดความพึง
พอใจ
วิธีการศึกษา
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การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 ชุด
ประชากรในงานวิจัยคือ ผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวแทนผู้บริโภคจากผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการและที่อาศัยอยู่ มีกาหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูตรคานวณของ Yamane (1967) โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และค่าระดับความคลาดเคลื่อน
ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ระดับนัยสาคัญ .05 คานวณจากกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยได้ 200 คน แต่เก็บ
ข้อมูลในครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 210 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่แ บบสอบถามที่มีลักษณะคาถามปลายปิด เลือกตอบแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดและ
การตัดสินใจซื้อ
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมาย มีดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.81 -2.60
หมายถึง น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก, ค่าเฉลี่ย 4.21 –
5.00 หมายถึง มากที่สุด
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.30 มีอายุระหว่าง 4650ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.40 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.80 อาชีพพนักงานบริษัทมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.60 มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00
2. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดโครงการอิ่มอัมพรของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการ
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาด จาแนกตามเครื่องมือสื่อสารทั้ง 3 ด้าน ผู้บริโภคมีความ พึงพอใจ
ด้านพนักงานขาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.32 ด้านโฆษณา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.86 และด้านประชาสัมพันธ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
1.83 ตามลาดับ
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2.1 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านโฆษณา โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย
2.86 ในส่วนประเภทป้ายโฆษณากลางแจ้งบนตึก อาคารสูง ท้องถนน (Billboard) อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
3.55 รองลงมาได้แก่ โฆษณาทางเว็บไซต์ของบริษัท คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.47 โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
2.40 โฆษณาทางแผ่นพับ / ใบปลิว / ที่ให้รายละเอียดของโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.10 ตามลาดับ
2.2 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจประเภทโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ ในเรื่องรูปแบบการนาเสนอในนิตยสาร
เช่น การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร ฯลฯ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.44 รองลงมาได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียด
คุณลักษณะ ส่วนประกอบพร้อมภาพของสินค้าในนิตยสาร เช่น สถานที่ตั้งโครงการ เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 2.40 และในเรื่องการแจ้งราคาในนิตยสาร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนน้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
2.37
2.3 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจประเภทป้ายโฆษณากลางแจ้งบนตึก อาคารสูง ท้องถนน ที่ท่านพบเห็น
(Billboard) ในเรื่องการให้รายละเอียดในช่องทางการจัดจาหน่ายที่ชัดเจนบนป้ายโฆษณา เช่น สถานที่ตั้งโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ และการแจ้งราคาบนป้ายโฆษณาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมาได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียด คุณลักษณะ ส่วนประกอบพร้อมภาพสินค้าบนป้ายโฆษณา
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.56 และในรูปแบบการนาเสนอบนป้ายโฆษณา เช่น การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร ฯลฯ น้อย
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.47
2.4 ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามพึงพอใจประเภทโฆษณาทางแผ่ นพั บ / ใบปลิ ว ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล รายละเอี ยดของ
โครงการ ในเรื่องการจัดหมวดหมู่ของประเภทบ้านอย่างชัดเจนบนแผ่นพับ / ใบปลิวมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
2.13 รองลงมาได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียด คุณลักษณะ ส่วนประกอบพร้อมภาพประกอบสินค้าบนแผ่นพับ /
ใบปลิว การแจ้งราคาบ้านบนแผ่นพับ / ใบปลิว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะราคาบ้านที่
จัดโปรโมชั่นและราคาบ้านปกติ การให้ข้อมูลรายละเอียดในช่องทางการจัดจาหน่ายที่ชัดเจนบนแผ่นพับ / ใบปลิว
เช่น สถานที่ตั้งโครงการ การเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.11 และในเรื่องรูปแบบการ
นาเสนอแผ่นพับ / ใบปลิว เช่น การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร ฯลฯน้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.07
2.5 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจประเภทโฆษณาทางเว็บไซต์ของบริษัท ในเรื่องการแจ้งราคาบ้านในสื่อ
เว็บไซต์ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกแยะราคาบ้านที่จัดโปรโมชั่นและราคาบ้านปกติ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.52 รองลงมาได้แก่ การให้ข้อมูลรายละเอียดในช่องทางการจัดจาหน่ายที่ชัดเจนในสื่อเว็บไซต์ เช่น
สถานที่ตั้ง โครงการ การเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.50 และในเรื่องการให้ข้อ มู ล
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รายละเอียด คุณลักษณะ ส่วนประกอบพร้อมภาพประกอบสินค้าในสื่อเว็บไซต์ รูปแบบการนาเสนอในสื่อเว็บไซต์
เช่น การจัดวาง สีสัน ขนาดตัวอักษร ฯลฯ น้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.45
2.6 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านพนักงานขาย กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.32 ในส่วนประเภทพนักงานขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี หน้าตายิ้มแย้มมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.40
รองลงมาได้แก่ พนักงานขายสามารถติดต่อได้สะดวกและบริการลูกค้าเป็นอย่างดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.35 และด้าน
พนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการน้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.30
2.7 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจพนักงานขายให้ข้อมู ลเกี่ยวกั บโครงการ ในเรื่องการให้รายละเอี ย ด
คุณลักษณะ ส่วนประกอบของสินค้าจากพนักงานขายมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมาได้แก่ การแจ้งราคา
สินค้าจากพนักงานขายมีความถูกต้องชัดเจนพร้อมให้ข้อมูลราคาสินค้าที่จัดโปรโมชั่นและสินค้าราคาปกติได้ คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.44 และในเรื่องการให้ข้อมูลอัตราส่วนลด / ของแถม ในช่วงจัดโปรโมชั่น จากพนักงานขายน้อย
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.18
2.8 ผู้บริโภค มีความพึงพอใจด้านระชาสัมพันธ์ ในส่วนประเภทออกบูธในงานบ้านและคอนโด หรือ
ตามห้างสรรพสินค้า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.83
3. การตัดสินใจซื้อบ้านในโครงอิ่มอัมพรของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการ
การตัดสินใจซื้อบ้านในโครงอิ่มอัมพรของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการ จาแนกตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5
ขั้น
3.1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ผู้บริโภคมให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.58 ในเรื่องต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้ใกล้กับที่ทางาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67
รองลงมา ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.64 ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่และขนาด
ใหญ่กว่าเดิม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.61 ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ที่ใกล้ชุมชนและสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
4.60 ต้องการแยกครอบครัวหรือสร้างครอบครัวใหม่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54 และต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เพราะมี
รายได้ที่เปลี่ยนแปลง 4.43 ตามลาดับ
3.2 การเสาะแสวงหาข้อมูล ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.59 ในเรื่องท่านสารวจเส้นทางการเดินทางจากโครงการที่ทางานหรือโรงเรียนของบุตรก่อนตัดสินใจซื้อ
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาได้แก่ ท่านศึกษาวิธีการผ่อนชาระที่เหมาะสมกับรายได้และความสามารถในการ
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ผ่อนชาระ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.58 ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจากสื่อโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณาต่างๆ แผ่นพับ
/ ใบปลิว นิตยสารเกี่ยวกับบ้าน จากเว็บไซต์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.84 และท่านเข้าขมโครงการมากกว่า 2 ครั้ง คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 2.32 ตามลาดับ
3.3 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.49 ในเรื่องท่านเลือกซื้อบ้านจากระบบก่อสร้างที่มีความแข็งแรง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมาได้แก่
ท่านเปรียบเทียบข้อมูลศักยภาพของทาเลที่ตั้งโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.50 และชื่อเสียงบริษัท / โครงการเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.41 ตามลาดับ
3.4 การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.34 ในเรื่องท่านตัดสินใจซื้อเพราะทาเลที่ตั้งโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมาได้แก่ ท่านตัดสินใจ
ซื้อเพราะราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54 ท่านตัดสินใจซื้อเพราะชอบฟังก์ชั่นการใช้งานแบบบ้าน
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51 ท่านตัดสินใจซื้อโดยมีสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42
ท่านตัดสินใจซื้อเพราะสภาพบรรยากาศในโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.15 ท่านตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นใน
ชื่อเสียงของโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13 และท่านตัดสินใจซื้อเพราะการให้บริการของพนักงานขาย คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ
3.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้บริโภคให้ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.73 ในเรื่องท่านพึงพอใจในคุณภาพของที่อยู่อาศัย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมา ท่านพึงพอใจในการ
ให้บริการหลังการขาย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.90 ท่านมีความภาคภูมิใจที่อยู่ในสังคมบ้านจัดสรร คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.78
ท่านพึงพอใจสภาพแวดล้อมภายในโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.60 ท่านมีความรู้สึกพอใจและอยากแนะนาผู้อื่น คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.51 และท่านพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดโครงการอิ่มอัมพรของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการ โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการสื่ อ สารการตลาดจะสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ประดิ ษ ฐ์ จุ ม พลเสถี ย ร (2554, 68) ให้ ร ายละเอี ย ดว่า
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดมีมากมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทาการตลาด โดยมีเครื่องมือในการสื่อสาร
การตลาดหลั ก ๆ ในด้ า นโฆษณา เป็ น การถ่ า ยทอดจุ ด เด่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกมาเป็ น ภาพและเสี ย งเพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ กลยุทธ์การโฆษณาจึงมีความสาคัญที่จะสร้างความจดจา และความชอบสินค้า หรือบริการที่
โฆษณาออกไป ผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาด ด้านโฆษณา ในประประเภทโฆษณา
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กลางแจ้งบนตึก อาคารสูง ท้องถนน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรายุส พูลสวัสดิ์ (2553) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโฆษณาวุฒิศักดิ์คลินิกผ่านสื่อภายนอก โดยรวมในระดับมาก โดยการ
เลือกใช้ขนาดและรูปแบบตัวอักษร การเลือกใช้สีสัน มากที่สุด จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคพึง พอใจในป้ายโฆษณา
กลางแจ้งในรูปแบบของการใช้สีสัน รูปภาพ รวมถึงการให้รายละเอียดข้อมูล
2. ด้านพนักงานขาย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพล สาลี (2549) พบว่าสื่อตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารการตลาด (สื่อบุคคล เช่น พนักงานของโรงภาพยนตร์ (Esplanade) ในระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจในระดับมากต่อประเด็นที่ สามารถโน้มน้าวใจได้ดี มากที่สุด เนื่องด้วยสินค้าภาพยนตร์เป็นสินค้าที่ไ ม่ไ ด้มี
มูลค่าสูง ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึก ดังนั้นพนักงานขายมีการสื่อสารโดยเน้นการโน้มน้าวใจ
มากกว่า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบ้านมีมูลค่าสูง ผู้บริการมีความต้องการรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งทางโครงการไม่ได้
มีการอบรมทักษะให้กับพนักงานในเรื่องของการให้ข้อมูลมากนัก จึงทาให้ผู้บริโภคไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน
และเนื่องด้วยจานวนพนักงานที่น้อย จึงไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคในการหาข้อมูล
3. การตัดสินใจซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพรของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการ โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อจะ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, 46) อธิบายว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ถึงแม้
ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกัน มีความต้องการที่ แตกต่างกัน แต่จะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจซื้อแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 1) การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 2) การเสาะแสวงหา
ข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร
มีระดับความคิดเห็นในการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ในเรื่องของบการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ สร้างครอบครัว
ใหม่ ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชนา ทองเมือง
หลวง (2554) พบว่า ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการที่ ความสาคัญต่อการซื้อที่อยู่อาศัย ในระดับมาก โดยให้
ความสาคัญในเรื่องของ ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กร
1. โครงการอิ่มอัมพรมีการทาการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด 3 เครื่องมือ ได้แก่ ด้าน
โฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านพนักงานขาย สื่อที่ใช้ในการสื่อสารมีน้อย ซึ่งทางโครงการควรเพิ่มเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดให้ครบทุกเครื่องมือ เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
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2. จากความพึงพอใจของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพรต่อการสื่อสารการตลาด โดยทางโครงการใช้
เครื่องมือสื่อสารการตลาด 3 เครื่องมือ ได้แก่ ด้านโฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านพนักงานขาย ผู้ที่ซื้อบ้าน
ในโครงการมีความพึงใจด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง ทางโครงการควรทาการสื่อสารด้านต่างๆ ให้ผู้ที่ซื้อ
บ้านเกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการอิ่มอัมพร
2. ควรศึกษาการเปิดรับและความคาดหวังจากการสื่อสารการตลาด โดยใช้พนักงานขายของของผู้ที่ซื้อ
บ้านในโครงการอิ่มอัมพร เนื่องจากการศึกษา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ความพึงพอใจทางด้านพนักงานขายน้อย จึง
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ
จากพนักงานขายจริงๆ
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การรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชายของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา คริสสิงโต
Perception of the Marketing Communications Homosexual actors:
A Case Study of Krist Singto
ริญญารัตน์ อภิเลิศศิริชัย1 ตระหนักจิตร ยุตบรรยง2 และ ผศ.มานา ปัจฉิมนันท์3
1นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้น ชายรักชาย
ของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา คริสสิงโต ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม สาววายจานวน 6 คน และวิเคราะห์เนื้อหา
จากสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า (1) สาววายมีการรับรู้ผ่านกระบวนทางอารมณ์ ที่เรียกว่า ความรู้สึก เป็น
ส่วนใหญ่และพัฒนาไปเป็นความจงรักภักดี รวมถึงมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมของความเป็นสาววายอย่างเปิดเผย
(2) เพื่อนเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ของสาววาย อีกทั้ง กลุ่มสาววายยัง เลือกใช้ ช่องทางออนไลน์ เ ป็ น
ช่องทางหลักในการติดตามและและแลกเปลี่ยนข่าวสาร โดยเนื้อหาและคอนเทนท์ส่วนมากที่สาววายมีการรับรู้มาก
ที่สุด เป็นคอนเทนท์เกี่ยวกับ ซีรีย์ ที่ทั้งคู่ทาการแสดงร่วมกันและเป็นต้นกาเนิ ดของคาว่าคู่จิ้น รวมถึงผลงานต่างๆ
ทั้ง การได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ ให้กั บแบรนด์ต่ างๆ การจัดงานแฟนมีตติ้ง หรือแม้กระทั่ง การเรียนที่ถู กนามาเป็ น
แบบอย่างในการดาเนินชีวิตให้กับสาววายบางคน
คาสาคัญ: แบรนด์บุคคล คู่จิ้นชายรักชาย สาววาย การสื่อสารการตลาด การรับรู้
Abstract
The purpose of this study was to examine Perception of the Marketing Communications
of Homosexual actors: A Case Study of Krist Singto. An in- depth interviewing technique was
employed with six Yaois. Content was analyzed from the online social media. The results of this
study indicated that ( 1) Yaois has a perception of the marketing communication of homosexual
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actors through emotional process called the feeling and developed into loyalty They express the
behavior of the Yaoi being openly, (2) Friends influenced the perception of Yaois Most Yaois chose
to use online channels as the main channel for tracking and exchanging news. Most perceived
content is about series that both Homosexual actors perform together and their works such as
being a led presenter for various brands, fan meeting in Asia, or being brought as a role model for
Yaoi.
Keywords: Personal brand, Homosexual actors, Yaoi, Marketing Communication, Perception
บทนา
การแสดงแบบชายรักชาย ในวงการละครเรียกว่า “ละครชุด” หรือ “ซีรีย์” โดยส่วนใหญ่จะนาเรื่องราวมา
จากนิยายมาปรับเป็นบทละคร โดยผู้ชมจะนิยมเรียกว่า “ซีรีย์วาย” ซึ่งคาว่า วาย ย่อมาจากคาว่า Yaoi (ยาโอย) ที่
เป็นคาเรียกหมวดการ์ตูนร่วมเพศชายรักชายของญี่ปุ่น ซีรีย์วายเรื่องแรกที่นานิยายมาปรับเป็นบทละครและสร้าง
เป็นละครโทรทัศน์ ได้แก่เรื่อง เลิฟซิค เดอะซีรีย์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (Love Sick The Series) ซึ่งเป็นเรื่องราวความ
รักในแบบฉบับของ ชายรักชาย ออกฉายในปี 2557 ซึ่งได้รับความนิยมที่ดีเกินคาด จนทาให้ติดอันดับสื่อสัง คม
ออนไลน์ อย่าง ทวิตเตอร์ อีกทั้งทีมนักแสดงจาก เลิฟซิค เดอะซีรีย์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (Love Sick The Series) ได้
เข้ า ร่ ว มพบปะและทั ก ทายระหว่ า งกลุ่ ม นั ก แสดงกั บ กลุ่ ม แฟนคลั บ ภายใต้ ชื่ อ งานว่ า “LOVE SICK LOVE
ACTUALLY MEET&GREET FESTIVAL ฟิน มัน สุดสุด!!” ในเดือนตุลาคม 2558 โดยจัดขึ้นที่ ห้างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 ซึ่งเป็นครั้งแรกของซีรีย์ชายรักชายในประเทศไทยที่จัดงานดังกล่าวขึ้น และจาก
ความสาเร็จของซีรีย์รวมถึงการเรียกร้องจากกลุ่มแฟนคลับทั้งในประเทศ แฟนคลับชาวจีน และแฟนคลับชาวญี่ปุ่น
ที่ยังอยากติดตามเรื่องราวของตัวนักแสดงจาก เลิฟซิค เดอะซีรีย์ รักวุ่น วัยรุ่นแสบ (Love Sick The Series) จน
ทาให้มีการถ่ายทาภาคต่อออกมา และในช่วงก่อนที่จะทาการออกอากาศภาคต่อให้ได้ชม ได้มีการเชิญกลุ่มแฟน
คลับมาร่วมทากิจกรรม ที่ชื่อว่า “ดูหนังจิ้นฟินจิกหมอนกับเลิฟซิค ซีซั่น 2” ส่งผลให้นักแสดงนาของเรื่องเป็นที่รู้จัก
อย่างรวดเร็วและกลายเป็นคู่จิ้น ชายรักชายที่มีกลุ่มสาววายคอยสนับสนุนและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีบริษัทผู้ผลิตซีรีย์ชายรักชายออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับบริษัท
ของตนเอง
Sotus The Series ถือเป็นละครชุดที่ประสบความสาเร็จอย่างมาก ส่งผลให้นักแสดงนาของเรื่อง อย่าง
คริส และ สิงโต กลายเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามและสนับสนุนผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัดได้จากงานพบปะกลุ่ม
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แฟนคลับที่ถูกเรียกร้องให้จัดขึ้นจากกลุ่มแฟนคลับที่เป็นสาววายของนักแสดงนาของเรื่อง โดยจัดขึ้น 6 ประเทศใน
แถบเอเชีย รวมถึงมีการถ่ายทาภาคต่อออกมาให้ได้รับชมกัน อีกทั้งนักแสดงนาของเรื่อง อย่าง คริสและสิงโต ยังได้
ถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงถูกเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันในระหว่างที่
“SOTUS The Series ภาคแรกทาการออกอากาศ ก็เกิดกระแส “คู่จิ้น” ขึ้นอย่างมากในกลุ่มของสาววาย “สาว
วาย” คือกลุ่มแฟนพันธุ์แท้และดั้งเดิมของคอนเทนต์วาย สาววายเริ่มต้นมาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบ
และหลงใหลในการ “จิ้น” หรือจินตนาการจับคู่ให้กับเพศเดียวกัน ถ้าจิ้นชายรักชายจะเรียกว่า “ยาโอย” (Yaoi)
แต่ถ้าจิ้นหญิงรักหญิงจะเรียกว่า “ยูริ” (Yuri) โดยสาววายส่วนใหญ่จะเน้นจิ้น ชายรักชาย มากกว่า สาววายมี
จุดเริ่มต้นของการจิ้นมาจากในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นซีรีย์อย่างในปัจจุบัน ซึ่งเราไม่สามารถที่
จะระบุชัดเจนได้ว่าสาววายเป็นใคร อายุเท่าไร การศึกษาระดับไหน เพราะกลุ่มสาววายจะรวมตัวกั นด้วยความ
ศรัทธาและชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน กลายเป็นกลุ่มสาวกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น ซึ่งหมายความว่า จะ
เอาวิธีคิดแบบหลักประชากรศาสตร์มาแบ่งกลุ่มไม่ไ ด้ แต่สาววายมีพฤติกรรมที่น่าสนใจ ก็คือ สาววายจะมีก าร
รวมกลุ่ ม กั นทั้ งในออนไลน์แ ละออฟไลน์ และพร้ อ มสนับ สนุนศิ ล ปิ น ที่ ชื่ นชอบอย่า งเหนีย วแน่น และมี ค วาม
จงรักภักดีสูงมาก อย่างเช่น กรณีของ คริส-สิงโต กลุ่มแฟนคลับที่เป็นสาววายมีการรวมกลุ่มกันในการทาเซอร์ไพรส์
ให้กับนักแสดงที่ ตนเองชื่น ชอบ โดยมีการเช่าบิ ลบอร์ ด ที่ไ ทม์สแควร์ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา , เช่ า
บิลบอร์ดที่ หน้าสยามเซ็นเตอร์และรวมตัวกันหน้าบิลบอร์ดเพื่อทาเซอร์ไพรส์ให้เป็นของขวัญวันเกิดและวันรับ
ปริญ ญาของ คริส นักแสดงนาของเรื่อง (คมชัดลึก แฟนทั่วทุกมุมโลกทาเซอร์ไพรส์วันเกิด คริส -พีรวัส, 2561)
รวมถึง มีการซื้อ ชื่อดวงดาวและตั้งชื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับ สิง โต นักแสดงนาของเรื่อง และถือว่าเป็น
นักแสดงคนแรกของประเทศไทยที่มี ดวงดาวเป็นชื่อของตนเอง (อมรินทร์เทเลวิชั่น สิงโต ปราชญา เปิดใจหลัง
แฟนคลับเปย์หนัก จดลิขสิทธิ์ตั้งชื่อดวงดาวเป็นของขวัญวันเกิด , 2560) ซึ่ง จากเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับที่
เว็บไซต์ Marketingoops (2560) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของสาววาย กูรูด้านการตลาดระดับโลกอย่าง Seth Godin
เคยได้กล่าวไว้บนเวที TED ว่า นักการตลาดต้องตามหากลุ่ม Geek หรือคนที่หลงใหลคลั่งไคล้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้วทาการสื่อสารกับพวกเขา ถ้าสามารถทาให้พวกเขารับรู้และมีส่วนร่วมได้ ก็หมายความว่าแบรนด์ดังกล่าวจะทา
รายได้ให้กับสินค้าของตนเองได้เป็นอีกเท่าตัว
นอกจากความน่าสนใจในความสาเร็จของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย คริสสิงโต ที่เป็นนักแสดงใหม่ทั้งคู่และ
ทาการแสดงคู่กันเพียงแค่ เรื่องเดียว แต่กลับมีกลุ่มแฟนคลั บ ที่เ ป็นสาววายติ ดตามเป็น จานวนมากทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และยังโด่งดังไปไกลถึงต่างแดน จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชายในมุมมองของสาววาย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษา การรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชายของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา คริส-สิงโต ซึ่งเป็น
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กรณีศึกษาที่ผู้วิจัยต้องการหาคาตอบเพื่อนาไปเป็น ประโยชน์ ในการใช้ เป็นแนวทางให้ ต้นสัง กัด หรือ ผู้จั ด การ
นักแสดงนาไปประยุกต์ใช้กับนักแสดง “คู่จิ้น” คนต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเจ้าของแบ
รนด์ต่างๆสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสื่อสารไปยัง กลุ่มผู้บริโภคให้ไ ด้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้น ชายรักชาย ในกลุ่มสาววาย
ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษา การรับรู้ก ารสื่อสารแบรนด์บุคคลของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชายที่ของกลุ่มสาววาย ครั้งนี้นั้น
ทาการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาววาย ที่อยู่ใน Facebook ทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวบรวมสาววาย ที่มีความชื่นชอบใน
ตัวของนักแสดงทั้ง 2 คน คือ คริส-สิงโต และเป็นกลุ่มที่ดูซีรีย์ที่นักแสดงทั้ ง 2 คนทาการแสดง จนเกิดกระแส “คู่
จิ้น” ขึ้นมาโดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Sotus The Series (Real) , The Series Y. Thailand, SSTKristSingto_fc ซึ่งทั้ง 3
กลุ่ม ถือว่าเป็นสังคมใหญ่ในการแบ่งปันเรื่องราวที่ตนเองรับรู้เกี่ยวกับ “คู่จิ้น” คริส-สิงโต ในกลุ่มของสาววาย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1. ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะทาให้นักการตลาดสามารถนาผลที่ไ ด้ จากการศึก ษาไปเป็นแนวทางใน
การทาการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มสาววาย
2. ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะทาให้ทราบถึงการรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรั กชาย
ในกลุ่มสาววาย ซึ่งผู้ผลิตซีรีย์วายสามารถนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการผลิตซีรีย์ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสาววาย
3. เพื่อต่อยอดการศึกษาเกี่ยวกับแบรด์บุคคลผู้มีชื่อเสียงในกรณีศึกษาประเภทชายรักชาย
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชายของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา
คริส-สิงโต ” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรักของกลุ่มสาว
วาย ผู้ ศึ ก ษาเลื อ กวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview)
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1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การศึกษาเรื่อง “การรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชายของกลุ่มสาววาย : กรณีศึกษา คริส สิ ง โต” ผู้ ศึ ก ษาใช้ ก ารวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ได้ ก าหนดจานวนผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล โดยเน้ น ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิด การรับรู้ของบุคคล ทาการศึกษาเฉพาะสาววายที่มาจากกลุ่มในเฟซบุ๊กทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2
คน รวม 6 คน
2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ สาววายที่ชื่นชอบและติดตามนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย คริส -สิงโต
และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เพื่อประเมินการรับรู้ของสาววาย
2.1 อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มแรกๆหลังจากที่นักแสดงคู่จิ้น คริส-สิงโต มีผลงานร่วมกัน ได้แก่
1) Sotus The Series (Real)
2) The Series Y. Thailand
3) SSTKristSingto_fc
2.2 มีส่วนร่วมและมีข้อความแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. จานวนผู้ให้ข้อมูลหลัก
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยคัดเลือกจากกลุ่มในเฟซบุ๊กทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 6
คน
4. การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) เลือกใช้เทคนิคการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะดวก ใช้วิธีการ
ติดต่อผ่านทาง Inbox เพื่อสอบถามถึงความสะดวกและทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่สะดวกในการให้
สัมภาษณ์ โดยมีกระบวนการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปออกมาเป็นการรับรู้ของกลุ่มสาววาย ซึ่ง
ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561
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เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การพัฒนาเครื่องมือ
ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1.1 แนวคาถาม (Interview Guideline) เป็นคาถามปลายเปิ ด ที่ ผู้ ศึกษาไม่ไ ด้ จัด เตรีย มคาตอบไว้
ล่วงหน้า ด้วยการเตรียมประเด็นคาถามที่ต้องการคาตอบไว้ชุดหนึ่ง ซึ่งผู้ศึกษาสามารถพลิกแพลงเพิ่มเติมประเด็น
ต่อได้จากคาตอบที่ได้ จ ากการสัมภาษณ์ เพื่อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนยิ่ง ขึ้น และช่วยให้ผู้ศึก ษาได้ข้ อมู ล เชิง ลึ ก ที่ มี
รายละเอียดหลากหลายมากขึ้น ผู้ศึกษาใช้วิธีการตั้งคาถาม Pilot จากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ทบทวนวรรณกรรม
เพื่อเป็นการทดลองการตั้งคาถามที่จะใช้ในงานวิจัย
1.2 สมุดจดบันทึก (Notebook) ผู้ศึกษาใช้เพื่อจดบันทึกรายละเอียดคาสาคัญ ต่างๆ ที่ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งในประเด็นที่สาคัญจากผู้ให้ข้อมูล จดรายละเอียดที่ได้จากการทอดเทปสัมภาษณ์ จดบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตบุคลิกลักษณะของ
ผู้ให้ข้อมูลเพื่อนามาประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.3 เครื่องบันทึกเสียง (Recorder) ผู้ศึกษาใช้เครื่องบันทึกเสี ยงเป็นอุปกรณ์ห ลักในการบัน ทึ ก ค า
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก เมื่อผู้ศึกษานามาถอดเทปคาสัมภาษณ์ทาให้ไ ด้ข้อมูลที่มีความละเอียด สามารถ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี
1.4 ผู้ศึกษา มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้ง นี้ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงควรมีทัก ษะในด้านการสัมภาษณ์ การตะล่อมถาม การพูด การเขียน และ
จรรยาบรรณในการวิจัย

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้แนว
คาถาม (Interview Guideline) ซึ่งผู้ศึกษามีการทดสอบแนวคาถามเพื่อให้เกิดความถูกต้องของเนื้อหาคาถาม และ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการให้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แนวคาถาม
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 2 แบบ ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างผู้ศึกษา กับผู้ให้
ข้อมูลหลัก
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นผู้ศึกษาได้ คัดเลือกคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคาถาม Pilot สัมภาษณ์ในเบื้องต้น ด้วยการนัดขอสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักจานวน 6 คน แต่ระหว่างการเก็บข้อมูลได้เกิดข้อขัดข้องกับการเดินทางมาให้สัมภาษณ์ ผู้ ศึกษาจึงได้
แก้ปัญหาด้วยการขอนัดสัมภาษณ์ผ่านทางไลน์ โดยพิมพ์บทสัมภาษณ์ส่งให้กับผู้ให้ข้อมูลหลักและให้ตอบกลับมา
ผ่านช่องทางไลน์ อีกทั้งผู้สัมภาษณ์ได้ขอสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ส่งแบบ
สัมภาษณ์กลับมา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้สัมภาษณ์
2. การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูล
จากสิ่งพิมพ์ ข่าว นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ในการสร้างสรรค์เนื้อหาทางการรับรู้การสื่อสารการตลาดของ
นักแสดงคู่จิ้น ชายรักชาย คริส-สิงโต ของกลุ่มสาววาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ ศึ ก ษาได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) โดยใช้ แ นวค าถาม
(Interview Guideline) โดยผู้ศึกษาได้ติดต่อขอนัดสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบตัวต่อตัว (Face to Face) และ
เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนไม่สะดวกในการมาให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ผู้ศึกษาจึงได้ติดต่อส่งแนวคาถามให้
ทางไลน์ (Line) โดยได้รับคาตอบที่ครบถ้วน
ผู้ศึกษาได้ทาการถอดเทปคาสัมภาษณ์อย่างละเอียด จากนั้นนาคาสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่
ของข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยดูกรอบแนวแนวทางการจัดหมวดหมู่จากการทบทวนวรรณกรรม และเขียน
นาเสนอผลการศึกษา
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การรั บ รู้ ก ารสื่ อ สารการตลาดของนั ก แสดงคู่ จิ้ น ชายรั ก ชายของกลุ่ ม สาววาย
กรณีศึกษา คริส-สิงโต” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้น ชายรักชาย
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ในกลุ่มสาววาย ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดในกลุ่มสาววาย ได้ 2 ด้าน ประกอบ
ไปด้วย
1. ด้านการสื่อสารการตลาด ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักที่สาววายเลือกใช้ในการรับข่าวสารและ
ติดตามนักแสดงคู่จิ้น คริส-สิงโต และแบ่งปันให้กับสาววายคนอื่นๆ โดยเนื้อหาและคอนเทนท์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานของทั้ง คริส-สิงโต โดยเฉพาะ Sotus The series ที่ทั้งคู่ทาการแสดงคู่กันเป็นเรื่องแรก รองลงมาจะเป็น
งานมีตติ้งที่จัดขึ้นในทวีปเอเชีย ซึ่งภายในงานมีการแสดงออกถึงบทบาทของการเป็นคู่รัก ทาให้สาววายเกิดความ
ฟินและจิ้น เพราะสาววายชื่นชอบการแสดงออกของนักแสดงคู่จิ้น คริส -สิงโต ที่กระทาต่อกันในเชิงของคู่รัก ทั้ง
การสบตา การสัมผัสทางร่างกาย รวมถึงคาพูดที่มีการหยอกล้อกัน
2. ด้านการรับรู้สาววาย มีการรับรู้ผ่าน 4 ช่องทาง คือ ผ่านการบอกเล่าของเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่มี
ความชื่นชอบในตัวของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย คริส-สิงโต มาก่อนแล้ว ผ่านองค์กรที่เป็นต้นสังกัดของนักแสดงคู่
จิ้นชายรักชาย คริส-สิงโต นั้นก็คือ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด ที่เป็นผู้ผลิตละครชุดและนาเสนอผลงานของทั้ง
คู่ให้กับกลุ่มสาววายได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง Line TV Facebook YouTube และช่องทางออฟไลน์ ทั้ง
ทางโทรทัศน์ การติดบิลบอร์ดตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่ร่วมงานกับนักแสดงคู่จิ้นทั้ง 2 คน
ทั้งการไปออกอีเว้นท์ การเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆ และผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการแชร์ต่อ ๆกัน
มา รวมถึงการสร้างเป็นคอมมูนิตี้ที่ใช้รวมตัวกลุ่มสาววายที่มีความชื่นชอบในตัวของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย คริส สิงโต
อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านการสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้น
1.1 ช่องทางที่ใช้ในการติดตามและรับข่าวสาร
ผลการศึกษาพบว่าในด้านของช่องทางที่ใ ช้ในการติดตามและรับข่าวสารของนักแสดงคู่จิ้น สาววายมีการ
รับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้น คริส-สิงโต ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เมื่อกล่าวถึง ซึ่งเป็น
ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มสาววายได้ง่ายและทั่วถึงที่สุด อีกทั้งเป็นช่องทางในการรวมตัวของกลุ่มสาววายที่มีความชื่น
ชอบนักแสดงคู่จิ้น คริส-สิงโต เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สกุลศรี ศรีสารคาม (1997) ได้อธิบายแนวคิดในเรื่อง
การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ สื่อที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตมี
ลักษณะสร้างให้ผู้ใช้เกิดการแลกเปลี่ยน พูดคุยกันระหว่างผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลด้วยผู้ใช้เองแลกเปลี่ยน
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ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นกับผู้อื่น โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีสื่อสังคมมีลักษณะ
สาคัญคือ การมีส่วนร่วม (Participation) คือเป็นช่องทางสนับสนุนให้เกิดการให้ข้ อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กั น ผู้ สื่ อ สารบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ น ทั้ งผู้ ส่ ง สารและรับ สารในกระบวนการสื่ อ สารสองทาง การเปิ ด กว้าง
(Openness) คือการเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงตัวตน ความเห็น ความรู้สึกอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ และเปิดพื้นที่ให้
มีการตอบโต้ ปฏิสัมพันธ์กันได้ อย่างกว้างขวาง การสร้างบทสนทนา (Conversation) สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่
ของการสนทนาและแลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ระหว่างคนที่อยู่ในเครือข่ายการสื่อสารเดียวกัน การสนทนาจะเกิดขึ้น
จากการต้องการข้อมูล ข่าวสาร หรือมีความคิด ความเห็นและความชอบใกล้เคียงกันและต้องการแลกเปลี่ยนกับ
อีกฝ่าย ซึ่งการสนทนานี้เมื่อเกิดเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง แบ่งปันให้ผู้อื่นทั้งในและนอกเครือข่าย
ได้รับรู้ ทาให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนออนไลน์ (Community) ขึ้น
1.2 เนื้อหาและคอนเทนท์ที่ส่งผลต่อการรับรู้
ในด้านของเนื้อหาและคอนเทนท์ที่สาววายรับรู้เกี่ยวกับ คริส-สิงโต ผลการศึกษาพบว่า เมื่อกล่าวถึงเนื้อหา
หรือคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงคู่จิ้น คริส -สิงโต สาววายส่วนมากจะนึกถึงผลงานของนักแสดงคู่จิ้น คริส สิงโต เป็นอันดับแรก โดยผลงานที่นึกถึงจะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมทางการตลาด อาทิเช่น พรีเซ็นเตอร์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงงานเปิดตัวสินค้า ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิง กิจกรรมของ Belch & Belch
(2003) อ้างถึง เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ใน ปัญญา แซ่เฮ้ง (2558) ที่ได้กล่าวว่า ตลาดเชิงกิจกรรมเป็น
เครื่องมือการสื่อสารที่อาศัยการสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับแบรนด์ ส่งผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมุ่งหมายให้
เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่จัดขึ้นมักสอดคล้องกับสถานการณ์
หรือเหตุการณ์พิเศษที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในขณะนั้นมักมีการกาหนดธีม (Theme) ของงานเพื่อ
ดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการพร้อมกับสอดแทรกการสร้างประสบการณ์ควบคู่กันไป บ่อยครั้ง
ที่นักการตลาดเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการพร้อมกับสอดแทรกการสร้างประสบการณ์ควบคู่กันไป
1.3 คุณลักษณะที่แสดงออกผ่านการสื่อสาร
ในด้านของการคุณลักษณะที่แสดงออกผ่านการสื่อสารของนักแสดงคู่จิ้น คริส-สิงโต ของกลุ่มสาววาย ผล
การศึกษาพบว่า สาววายมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อนักแสดงคู่จิ้น คริส -สิงโต ต้องไปทาการแสดง
ร่วมกับนักแสดงท่านอื่น และสาววายมีการคาดหวังให้นักแสดงคู่จิ้น คริส -สิงโต มีการแสดงออกต่อกันเหมือนคู่รัก
คือมีโมเม้นท์ที่น่ารัก เพื่อให้เกิดความรู้สึกฟินในกลุ่มสาววาย แต่อย่างไรก็ตามหากนักแสดงคู่จิ้น คริส-สิงโต ต้องไป
ทาก่ารแสดงร่วมกับนักแสดงท่านอื่น สาววายก็ยินดีเปิดรับเพราะชื่นชอบในตัวของนักแสดง ไม่ได้ยึดติดที่ผลงาน
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และพร้อมสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของนัก แสดงคู่จิ้น คริส -สิง โต ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดแบรนด์บุคคลของ
(Montoya & Vandehey, 2009 อ้างใน เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554) ที่กล่าวไว้ว่า การสร้างแบรนด์บุคคลหรือการ
สร้างตราเฉพาะบุคคล เป็นการแสดงตัวตนของบุคคลสู่สาธารณะที่มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองและมี
ความหมายเชิ ง อารมณ์ ต่ อ ผู้ ช มหรื อ บุ ค คลอื่ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า หรื อ คุ ณ ภาพของบุ ค คลนั้ น ๆ หรื อ อาจเรี ย กว่ า
“กระบวนการขายตัวเอง” ซึ่งอาจสอดคล้องกับธุรกิจที่บุคคลนั้นทาอยู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงภาพลักษณ์ (Image)
ของตัวบุคคล ภาพลักษณ์ที่บุคคลนั้นๆ ต้องการจะสื่อความหมายถึงบุคคลภายนอก
2. ด้านการรับรู้ของกลุ่มสาววาย
2.1 การรับรู้ของกลุ่มสาววาย
ในด้านของการรับรู้ของกลุ่มสาววาย พบว่า สาววายเกิดการรับรู้และรู้จักนักแสดง คริส-สิงโต ผ่านองค์กร
ที่มี่การนาเสนอในรู ปแบบของละครชุ ด และจากเพื่อนในรูป แบบของค าบอกเล่ า ซึ่ง ตรงกับแนวคิดเกี่ ย วกั บ
กระบวนการสื่อสารของ Schramm,quoted in Belch (1993) ที่ได้กล่าวว่า การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้จาเป็นจะต้อง
มีความคิดร่วมกันบางอย่างระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยมีข่าวสารหรือข้อมูลส่งผ่านไป จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่าย
หนึ่ง ประกอบไปด้วย ผู้ส่งข่าวสาร หมายถึง บุคคลหรือองค์การ ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารที่จะส่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือ
กลุ่มบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน ผู้ส่งข่าวสารอาจเป็นบุคคลคนเดียว เช่น ผู้มีชื่อเสียง หรืออาจจะ
ไม่ใช้ตัวบุคคล เช่น อาจเป็นบริษัทหรือองค์การกาได้ทาหน้าที่เป็นผู้ส่งข่าวสาร เนื่องจากผู้ส่ งข่าวสารมีอิ ทธิ พล
เหนือจิตใจต่อผู้รับข่าวสาร ดังนั้นนักการตลาดจึงจาเป็นจะต้องพิจารณาเลือกผู้ส่งข่าวสารอย่างพิถีพิถัน จะต้อง
เป็นคนที่ผู้รับข่าวสารมีความเชื่อถือในด้านความรู้ความสามารถ ความไว้วางใจ หรือสามารถระบุหรือมีความ
เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง กระบวนการสื่อสารจะเริ่มจากผู้ส่งข่าวสารเลือกคาพูด สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือสิ่งอื่น
ๆ เพื่อจะแสดงเป็นข่าวสารเพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดไปยังผู้รับ และจากผลการศึกษายังพบว่าเพื่อนเป็นบุคคล
สาคัญที่ส่งผลต่อการรับรู้ ซึ่งสอดคล้อล้องกับที่ Kata and Lazars Feld (1995) ได้กล่าวว่าสื่อบุคคลมีความสาคัญ
มากในขั้นตอนการจูงใจ เพราะจะมีผลทาให้ผู้รับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากที่สุด และกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลว่าจะเกิดขึ้นในโอกาสที่เหมาะสม มีการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่จะส่งผ่านให้น่าสนใจ สอดคล้องกับแรงจูง ใจหากมีการปฏิเสธสารที่ส่งไป ผู้ส่งสารหรือ ผู้นา
ความคิดสามารถชี้แจง โต้แย้ง ให้เหตุผลเพิ่มเติมได้เป็นการสื่อสารกลับอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ส่งสารยังสามารถ
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว และสถานภาพทางสังคมเอื้อให้เกิดการส่งและรับสารอย่างได้ผล (Lazars Feld, 1948,
p.151)
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2.2 การแสดงออกเมื่อเกิดการรับรู้
ในด้านของการแสดงออกของสาววายเมื่อเกิดการรับรู้ ผลการศึกษาพบว่า สาววายมีการแสดงออกต่อการรับรู้ใน
รูปแบบของการกระทา การแบ่งปันเรื่องราวผ่านคาบอกเล่า การโพสรูป การตัดต่อรูป และการแต่งนวนิยายที่
เกี่ยวกับนักแสดงคู่จิ้น คริส-สิงโต รวมถึงการสละเวลาส่วนตัวของตนเองเพื่อมาให้กาลังใจนักแสดงคู่จิ้น คริส-สิงโต
ในวันสาคัญต่างๆ อาทิเช่น วันเกิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องแฟนคลับและแฟนด้อม ของ ภัทรนันท์ หนุนภักดี
(2550) ได้กล่าวว่า แฟนคลับว่า คือกลุ่มที่อุทิศให้แก่บุคคลที่ มีชื่อเสียง หรือกลุ่มทางความคิด ดาเนินการโดย
(Fans) ซึ่งพวกเขาได้อุทิศเวลาอันสาคัญ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อติดตามสิ่งที่เขาชื่นชอบอย่างใกล้ชิด สนใจและให้
ความสาคัญในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น วันเกิน สถานที่เกิด สีที่ชอบ อาหารที่ชอบ เป็นต้น และการแสดงออกของแฟน
ด้อมนั้นมักจะแสดงออกด้วยการแต่งนวนิยายขึ้นเอง (Fan Fiction) บางคนแต่งตัวเป็นตัวละครในนวนิยาย หรือ
เป็นศิลปิน นักร้อง นักแสดงที่พวกเขาชื่น ชอบ หรือที่นิยมเรียกกันว่า “Cosplay” โดยทั่วไปจะหมายรวมถึ ง
Fandom ของการ์ตูนด้วนเช่นกัน บรรดาแฟนๆที่หลงใหล คลั่ง ไคล้ในการ์ตู นอย่างหนักจะถูกเรียกว่า โอตาคุ
(Otaku) (Wikipedia, 2006)
ข้อเสนอแนะในทางปฎิบัติ
1. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชายของกลุ่มสาววาย เป็น
กลุ่มบุคคลที่พร้อมจะสนับสนุนทุกกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงคู่จิ้นที่ตนเองมีความชื่นชอบ ไม่ว่า
จะเป็นผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่นักแสดงคู่จิ้นเป็นพรีเซ็นเตอร์ อีกทั้งยังสละเวลาเพื่อมาร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางการตลาด อย่างเช่น งานวันเกิดของนักแสดงทั้ง 2 คน รวมถึงงานรับปริญญา สาววายเป็นกลุ่มแฟน
คลับที่พร้อมใช้จ่ายกับสิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงคู่จิ้นที่ตนชื่นชอบ ซึ่งในส่วนนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก
ข้อมูลคือ บางผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายเฉพาะโอกาสสาคัญ ยังมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมค่อนข้างซับซ้อน อย่างเช่นของ
สะสมที่ทาออกมาในงานวันเกิดของ คริส -สิง โต ที่มีสถานที่จาหน่ายจากัด และไม่มีการจาหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ศึกษาคือสามารถเพิ่มช่องทางการในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มแฟนคลับที่อยู่ต่างจังหวัด
2. จากการศึกษาพบว่าการรับรู้การสื่อสารการตลาดของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชายของกลุ่มสาววาย เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตัวของแบรนด์บุคคล นั้นก็คือ นักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย คริส -สิงโต เห็นได้จาก
บทสัมภาษณ์ของสาววายบางคนที่มีการเปลี่ยนแบรนด์ช่องทางในการซื้อสินค้า เพียงเพราะนักแสดงคู่จิ้น คริส สิงโต ได้มีโอกาสไปร่วมงานให้กับแบรนด์คู่แข่ง ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ศึกษา คือ องค์กรหรือแบรนด์ต่างๆสามารถ
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ทาการตลาดกับกลุ่มสาววายผ่านแบรนด์บุคคลของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย คริส-สิงโต ได้เพราะกลุ่มสาววายเป็น
กลุ่มที่มีความจงรักภักดีและพร้อมสนับสนุนทุกๆกิจกรรมของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย คริส-สิงโต
ข้อเสนอแนะในการศึกษา
1. เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ์ (In-depth
Interview) สาววายจากกลุ่มในเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นการศึกษาในแง่มุมของผู้รับสารเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ศึกษาจึง
เสนอให้ศึกษาในมุมของผู้ส่งสารหรือนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย เพื่อวัดผลหรือเปรียบเทียบว่านักแสดงคู่จิ้นมีการทา
การสื่อสารอย่างไร บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และส่งผลในแง่ของการตลาดกับสาววายอย่างไร
2. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผ่านตัวแปรต้นในลักษณะของการสื่อสารการตลาดของนักแสดง
คู่จิ้นชายรักชาย คริส -สิงโต ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือการรับรู้การสื่อสารของนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย ซึ่ง เป็น
การศึกษาในส่วนของผู้รับสารนั้นก็คือสาววาย ผู้ศึกษาจึงเสนอให้ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อและติดตามนักแสดงคู่จิ้นชายรักชาย คริส-สิงโต เพื่อให้ครอบคลุมในประเด็นของกระบวนการรับรู้ที่
นาไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ
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การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า เดอะเฟสช็อป (THE FACE SHOP) ผ่านพรีเซนเตอร์ GOT7
อรอนงค์ นุภักดิ์¹ และ ไพโรจน์ วิไลนุช2
¹นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
²อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ THE FACE SHOP ผ่ า น GOT7 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 ข้อมูลที่ใช้
ศึกษาได้มาจากการใช้ปรากฏการณ์วิทยาและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกของ ผู้บริหารองค์กร THE FACE
SHOP จานวน 1 คน และกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแฟนคลับของวง GOT7 จานวน 15 คน ผลการวิจัย
พบว่าผู้บริโภครับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องสาอางเกาหลี THE FACE SHOP ผ่าน พรีเซนเตอร์ ทั้ง่ผู
น้ ้บริโภคมีความ
คิดเห็นว่าพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ สามารถสะท้อนบุคลิกภาพแบรนด์ไ ด้ ผลการวิจัยพบว่าผู้ บริโภคยัง มีความ
คิดเห็นว่าการใช้พรีเซนเตอร์ว่ามีส่วนทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โดยองค์ประกอบ ด้านความ
ดึงดูดใจของพรีเซ็นเตอร์ คุณภาพของสินค้า ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้่อผลิตภัณฑ์แบรนด์ และพรีเซนเตอร์ยังทาให้
ผู้บริโภครู้จัก แบรนด์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดทางแบรนด์ ทาให้ผู้บริโภคเกิดการจดจา
และการจัดตาแหน่งร้านก็เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า เพราะผู้บริโภคมีข้อมูลมีการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในเชิงบวก
คาสาคัญ: การรับรู้ภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่าน GOT7
Abstract
Title: The Perception of Image of “The Face Shop” through GOT7
This study aims to investigate the building of the image of FACE SHOP through GOT7 and
its perception by the methodology of phenomenology. Data were collected by interviewing one
CEO and 15 targeted customers. The study showed that customer groups perceived the brand
image through GOT 7 as its presenter. The presenter was able to represent the brand personality.
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The presenter was also related to the decision to purchasing. The attraction of the presenter and
the quality of products were also significant in the purchasing decision. The presenter allowed
customers to know more about the brand and brought about recognition. The way in which the
shop was located was also meaningful for purchasing.
บทนา
ในสัง คมยุคปัจจุบันตลาดเครื่องส าอางจากประเทศเกาหลี ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่ง ขันสูง และกระแส
“เกาหลี” กาลังเป็นที่นิยม มีผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์เกาหลีเข้ามาทาตลาดในประเทศไทยมากขึ้น และมีผลิตภัณฑ์
เสริมความงามที่ผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่นึกถึงจะมี ด้วยกันอยู่ 2-3 แบรนด์ และหนึ่งในนั้น คือ แบรนด์ “เดอะ
เฟสช็อป” (THE FACE SHOP) * ผู้ศึกษาขอใช้คาว่า THE FACE SHOP และ GOT7 ทับศัพท์ตลอดบทความ ซึ่ง
เป็นแบรนด์ THE FACE SHOP เป็นแบรนด์ดัง Top3 ในประเทศเกาหลี ใต้ แต่เพิ่ง เป็นที่นิยมและท าตลาดใน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ 2558 ปัจจุบันมีการนาเข้าเครื่องสาอางเกาหลี THE FACE SHOP โดยนาย
พิธาน องค์โฆษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จากัด และคณะ ซึ่งได้มีการเข้าซื้อกิจการ
บริษัท ทีเอฟเอส และได้รับสิทธิ์ในแบรนด์ THE FACE SHOP แบรนด์เครื่องสาอางจากเกาหลีในไทย ตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2558 นายพิธาน องค์โฆษิต ได้มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดคือ การขยายสาขา การลดราคา และการ
ขยายช่องทางการตลาด โดยมีช่องทางการจั ด จาหน่า ยตาม ห้างสรรพสินค้าต่ างๆ ในประเทศ แลในปัจ จุ บั น
เทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจากัด ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ในการประกอบการตัดสินใจ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้านผู้ประกอบการธุรกิจจึงมีการปรับตัวให้พร้อมกับสถานการณ์การ
แข่งจันการตลาดที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สินค้าและบริการของตนเองสามารถดารงอยู่ในตลาดได้อย่าง
มั่นคงต่อไปในอนาคตโดยการนาแบรนด์มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างการรับรู้แบรนด์
ที่มา: https://marketeeronline.co/archives/24706
การสร้างบุคลิกภาพแบรนด์ (Brand Personality) เป็นวิธิสาคัญวิธีห่งที
น่ ่ช่วยสร้างความแตกต่าง ให้กับ
สินค้าและบริการที่นักสื่อสารการตลาดนามาใช้อย่ างแพร่หลายเป็นการนาลักษณะบุค ลิกภาพของ มนุษย์มา
เชื่อมโยงกับแบรนด์และสื่อสารออกไปส่่สาธารณะ เพ่่อให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจถึงลักษณะของแบรนด์ (Aaker,
D. A., 1996) ผ่านการเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกของผู้บริโ ภคและแบรนด์ เข้ าไว้ด้วยกันหลากหลาย
ประการไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจต่อแบรนด์ ความตั้งใจซื้อแบรนด์ การประเมินแบรนด์และความผูกพันต่อแบ
รนด์ซึ่งล้วนเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภคที่จะพัฒนาไปสู่ความภักดีต่อแบรนดได้ในอนาคต ที่มา:
https://contentshifu.com/brand-character-content-marketing/
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ผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็ตามการเลือกใช้ พรีเซนเตอร์ GOT7 ในฐานะตัวแทนของสินค้า น่าจะ
ส่งผลต่อการรับรู้ บุคลิกภาพของแบรนด์ ทาให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติ ที่ดีต่อแบรนด์ซึ่งทัศนคติเหล่านี้เป็นตัวตัดสิน
พฤติกรรม ของกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มแฟนคลับให้เป็นในทิศทางเดียวกันกับที่แบรนด์ต้องการจะสื่อให้กับกลุ่ม
ผู้บริโภค และยังสามารถส่งผลต่อการตอบสนองของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 ว่ามีความสาคัญต่อการเลื อกซื้อสินค้าหรือไม่ และ
ผู้บริโภคมีการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ตามที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารหรือไม่ อย่างไรวัตถุประสงค์วิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่านพรีเซนเตอร์ GOT7
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ THE FACE SHOP ผ่านพรีเซนเตอร์ GOT7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการศึกษามุมมองต่างๆจาก การ
ใช้ GOT7 ในฐานะพรีเซนเตอร์ THE FACE SHOP ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร
2. ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงมุมองของผู้บริโภคที่มีต่อ THE FACE SHOP เพื่อเพิ่มคุณค่าต่อตรา
สินค้าและนามาปรับปรุงการสื่อสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เป็นข้อมูลอ้างอิงให้เจ้าของ THE FACE SHOP เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับ
แผนกลยุทธ์การโฆษณาสินค้าต่างๆ ตามที่ได้กาหนดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เป็นแนวทางให้แก่บริษัทผู้ผลิตของ THE FACE SHOP นาไปแก้ไขและปรับปรุง การสร้างภาพลักษณ์
ของตราสินค้าอื่นๆ
5. เป็นข้อมูลสาหรับนักวิชาการหรือนักวิจัยในการนาไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ ของ
ตราสินค้าอื่นๆ ในครั้งต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
บุคลิกภาพตราสินค้ามีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการรั บรู้ของผู้บริโภค การศึกษาและทาความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการรับรู้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้
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ภาสธร ภูรเทพ (2558) กล่าวว่า การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรีย นรู้ที่สาคัญ ของบุคคล เพราะการตอบสนอง
พฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพ
นั้นๆซึ่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพปัจจัยการรับรู้จึงประกอบไป
ด้วย ประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิตคือ ความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ
จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคเป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย
ความเชื่อ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และมีความสาคัญต่อการวัดภาพลักษณ์
ผู้ศึกษานาแนวคิดนี้มาใช้ในงานนี้โดยนามาเป็นแนวทางในการตั้งคาถามในการสัมภาษณ์ผู้บริโภคในส่วนของ
การรับรู้ภาพลักษณ์ ตราสินค้า THE FACE SHOP เช่น กลุ่มแฟนคลับ GOT7 มองสินค้าอย่างไร นอกจากนี้ผู้ศึกษา
ยังนาแนวคิดนี้ไปใช้ในการอภิปรายผลการศึกษาในบทสุดท้ายด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า
กระบวนการสร้างแบรนด์เกิดขึ้นโดยอาศัยการสื่อสารการตลาดและพนักงานที่สามารถสะท้อนความเป็น
THE FACE SHOP ได้ และยังมีตัวแทนกระจายสินค้าและผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า
ของเครื่องสาอางเกาหลี THE FACE SHOP พนิดา โลเกตุ และ สราวุธ อนันตชาติ (2550) (อ้างถึงในปราณี เอี่ยม
ละออภักดี 2552) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าส่ง ผลต่อ ชื่อเสี ยงของตราสินค้าซึ่ง ภาพลั ก ษณ์
โดยรวมของตราสินค้าเกิดจากการแสดงออกอย่างสม่าเสมอและถ่ายทอดไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า
แนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ (Image) หมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิด
ที่มีต่อองค์กรสถาบันบุคคลหรือการดาเนินงานภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้อาจจะเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์
โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มาทั้งจากประสบการณ์และความทรงจาที่มีต่อตราสินค้านั้นๆซึ่ง
ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีการรับรู้ประสบการณ์ทัศนคติการตีความที่ไม่เหมือนกันซึ่งได้รับมาจากการสื่อสารผ่าน
โฆษณารูปแบบและสัญลักษณ์ต่างๆที่สะท้อนจากตัวตนของตราสินค้า
ผู้ศึกษานาไปใช้สร้างแนวคาถามเกี่ยวการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ THE FACE SHOP ผ่าน GOT7
เพื่อให้ทราบถึงภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้บริโภครวมถึงภาพลักษณ์ใดอยู่ในความทรงจา
ต่อตราสินค้า THE FACE SHOP นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวคาถามกับนักสื่อสารการตลาดของ THE FACE SHOP
เพื่อทราบแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้พรีเซนเตอร์ (Celebrity Marketing)
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ศุภร เสรีรัตน์ (2554) ที่กล่าวว่า การรับรู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับพรีเซ็นเตอร์
โดยผู้บริโภคบอกว่า มีการรับรู้เกี่ยวกับพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ว่ามีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมและ
เข้ากับบุคลิกภาพของสินค้า และยังช่วยส่งผลทาให้ แบรนด์ดูดีขึ้น ดูหรูหรา ดูอบอุ่นทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ
ในตัวของผลิตภัณฑ์ และพรีเซนเตอร์ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และเกิดการจดจาและนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ
ผู้ศึกษาได้นาแนวคิดนี้มาใช้ในงานนี้โดยนามาเป็นแนวทางในการตั้งคาถามในการสัมภาษณ์ผู้บริโภคในส่วน
ของการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่านกลุ่มแฟนคลับ GOT7 นอกจากนี้ผู้ศึกษายังนาแนวคิดนี้
ไปใช้ในการอภิปรายผลการศึกษาในบทสุดท้ายด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
Kotler (2000) กล่าวว่า ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด คือ กลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่
องค์กรใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) และ เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัท
ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทางการติดต่อสื่อสารขององค์การ
ผู้ศึกษา ได้นาส่วนประสมทางการตลาดในส่วนของผลิ ตภั ณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่ง เสริ ม
การตลาด มาใช้ศึกษาเพื่อค้นหาคาตอบเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการใช้ GOT7 ใน
ฐานะพรีเซนเตอร์ของ THE FACE SHOP หรือไม่ อย่างไร
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลโดย การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แนวคาถามในการสัมภาษณ์เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพและมีการศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร บทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2ส่วน คือ นักการตลาด ตาแหน่ง นัก
สื่อสารการตาด บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จากัด และกลุ่มแฟนคลับ GOT7 เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและทัศนะ
คติของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ของกลุ่มผู้บริโภค โดยใช้วิธีดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
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วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย แบ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มแฟนคลับ GOT7 จานวน 15 คน จึง ทาให้มี
ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวนรวมทั้งสิ้น 16 คน เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อที่จะได้นาข้อมูลจากวิธีการ วิจัยเชิง
คุณภาพมาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาแบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน
1. ด้ า นเอกสาร โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นวิ ช าการจากแหล่ ง ข้ อ มู ล และ นิ ต ยสาร, ข้ อ มู ล จาก
อินเทอร์เน็ต และและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บข้อมูลโดย การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและ มีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่มีการคัดเลือกไว้ โดยจะมีลักษณะในการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ โดยมี
การถามคาถามกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและมีการพูดถึงประเด็นปัญหาที่มีการสอดคล้องกับการวิจัย
3. นาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้ ในการใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
หรือเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง ควรมีการทดลองใช้กับกลุ่ม ที่ ใกล้ เ คียงกับกลุ่ม ตัวอย่างจ านวนไม่ม ากก่อนเพื่ อ ดู
ข้อบกพร่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือและผู้วิจัยเองต้องนาเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไขหรืออาจจะต้อง
สร้างใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่ทา เพื่อให้เกิดคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ที่สาคัญ คือจะต้องมีความตรงและ
ความเที่ยงของเครื่องมือ การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
นั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนั้น จะต้องตรวจสอบแหล่งที่ มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และ
บุคคล
3.1 การตรวจแหล่ ง เวลาหมายถึ ง การตรวจสอบว่ า ตั วแปรอยู่ ใ นช่ ว งเวลาต่ า งกั น หรื อ เหมื อ นกั น ถ้ า
เหมือนกันควรตรวจสอบในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วย
- การตรวจสอบสถานที่หมายถึง การตรวจสอบตัวแปรในสถานที่เดียวกันหรือไม่ หากมาจากสถานที่เ ดียวกันมีผล
ออกมาเหมือนกัน ผู้วิจัยควรตรวจสอบในแหล่งสถานที่ ที่แตกต่างกันด้วย
- การตรวจสอบบุคคลหมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
3.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคน
จะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตแทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสร้างความแน่ใจได้
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ดีกว่าผู้วิจัยเพียงคนเดียวมาก
3.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจัยสามารถใช้
แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจทาได้ง่ายกว่าใน ระดับสมมุติฐาน
ชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์ และแต่ละอย่าง ซึ่งโดย
ปกตินั้น การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีนั้นทาได้ยาก
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นขั้นตอนที่สาคัญ และยากในกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะ วิธีการหลัก
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบ หรือข้อมูลจานวนหนึ่ง มักไม่ใช้สถิติช่วยในการ
วิเคราะห์ หรือถ้าใช้สถิติก็ไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีวิเคราะห์หลัก แต่ใช้เป็นข้อมูลเสริม ดังนั้ น ผู้วิเคราะห์
ข้อมูลจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการวิจัย ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎี มีความรู้จริง
ด้วยตัวเอง สามารถสร้างข้อสรุปผลเป็นกรอบแนวคิด โดยปกติแล้ว ผู้เขียนจะนาวิธีการวิเคราะห์มาแบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ จะ
เป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก
4.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ การกระทากับข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด
1. การวิเคราะห์แบบอุปนัย
2. การจาแนกชนิดข้อมูล
3. การเปรียบเทียบข้อมูล
สรุปผลการศึกษา
ผู้ศึกษาขอสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภค THE FACE SHOP ผ่านพรีเซนเตอร์ GOT7
ผู้ศึกษาค้นพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 เป็นไปตามที่องค์กรวางไว้ เนื่องจากว่า
GOT7 ประกอบไปด้วยศิลปินจานวน7 คน โดยแต่ละคนก็จะมีบุคคลิกลักษณะหรือว่ามีความสามารถที่แตกต่างกัน
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ซึ่งถือว่าส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในส่วนของการสนับสนุนให้ลูกค้ารักสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยทั้ง 7 คน ก็จะมี
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้การรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ THE FACE SHOP1) ภาพลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ด้านสินค้า ซึ่งผู้บริโภครับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ 2)
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามราคา ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความเหมาะสมและความยุติธรรมของราคาผลิตภัณฑ์ โดย
เปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้ 3) ภาพลักษณ์ที่พึง ประสงค์ด้านช่องทางการกระจายสิน ค้า สถานที่ จัด จาหน่ า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ชอบบริ โ ภคสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสะดวกซึ่ ง ทั่ ว โลกจ านวนมากซื้ อ ได้ จ ากร้ า นสะดวกซื้ อ หรื อ
ห้างสรรพสินค้า ที่ใกล้แหล่งที่พักอาศัยและที่ทางาน 4) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านพรีเซ็นเตอร์ เช่นพรีเซนเตอร์
มีส่วนทาให้ผู้บริโภคเกิดการจดจาและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าจึงเกิดการรับรู้ และมีการบอกต่อทาให้ผู้บริโภค
มีความคิดในด้านบวกกับสินค้าและบริการของทางแบรนด์ 5) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด
เช่นการทากิจกรรมนอกสถานที่ การทากิจกรรมบนแฟนเพจ การจัดอีเวนท์ หรือรวมถึงการส่งเสริมการตลาดที่นัก
สื่อสารการตลาดได้ทาอยู่ในปัจจุบันแต่ในบางกลุ่มกล่าวว่า การที่ THE FACE SHOP ใช้ GOT7 ในการเป็นพรีเซน
เตอร์ครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ตัวสินค้าทาให้ผู้บริโภคสนใจ และเกิดการตัดสินใจซื้อและยัง
กล่าวอีกว่า ทางแบรนด์ไม่จาเป็นต้องมีพรีเซนเตอร์มาเป็นตัวกระตุ้นก็ทาให้ผู้บริโ ภค ตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะ
คุณภาพของสินค้ามากกว่าตัวพรีเซนเตอร์
2. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภค THE FACE SHOP ผ่าน GOT7
ผู้ศึกษาค้นพบว่ากลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีวง GOT7 มีการรับรู้ดังนี้ 1) การรับรู้เกี่ยวกับร้านค้า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่รู้จักร้านค้าผ่านทางห้างสรรพสินค้าที่ใกล้บ้านหรือที่ทางาน 2) การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ผู้บริโภคมี
การรับรู้ภาพลักษณ์ว่าเป็น สินค้าราคาแพง มีคุณภาพที่ดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติ มีความน่าเชื่อถือ
และดูอบอุ่น สมเหตุสมผลและคุ่มค่าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายไป 3) ในเรื่องการรับรู้ที่เกี่ยวกับพรีเซนเตอร์ นั้นพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าแบรนด์ ควรมีก ารเลื อกพรีเซนเตอร์ ที่ มีภ าพลัก ษณ์แ ละบุ ค ลิก ที่เ ข้ ากั บแบรนด์
สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ออกมาได้ อย่างที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารให้กับกลุ่มผู้บริโภคแต่ใ น
บางกลุ่มกล่าวว่า การที่ THE FACE SHOP ใช้ GOT7 ในการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ แต่ตัวสินค้าทาให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดการตัดสินใจซื้อและยังกล่าวอีกว่าแบรนด์อาจจะไม่จาเป็นต้อง
มีพรีเซนเตอร์มาเป็นตัวกระตุ้นก็ทาให้ผู้บริโภค ตั ดสินใจซื้อสินค้าเพราะ คุณภาพของสินค้าสาคัญมากกว่าตัวพรี
เซนเตอร์ 4) ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด การสื่อสารการตลาด นั้นพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดตัว การจัดกิจกรรมส่ง เสริมการตลาด
กิจกรรมส่งเสริมการชาย ลดราคาสินค้า ณ จุดขาย รวมถึงงานต่างๆ ข้อมูลบางส่วนแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการ
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รับรู้ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและตัวพรีเซนเตอร์ เกิดการชัดจูงและทาให้ผู้บริโภคลองใช้สินค้าและเกิดความ
มั่นใจในคุณภาพของสินค้า
อภิปรายผล
ผู้ศึกษาอภิปรายผลด้วยการนาประเด็นใดที่มีความน่าสนใจและเป็นข้อสังเกต ผู้ศึกษาขออภิปรายผลโดย
ยึดตามประเด็นที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
1. การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7
นักสื่อสารการตลาดมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแบรนด์ให้เกิดความแตกต่างจากแบรนด์ เครื่องสาอางเกาหลี
แบรนด์อื่น โดยพยายามทาให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ ของความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพ และเป็นสินค้าที่สามารถซื้อได้
ทุกเพศทุกวัย กระบวนการสร้างแบรนด์เกิดขึ้นโดยอาศัยการสื่อสารการตลาดและพนักงานที่สามารถสะท้อนความ
เป็น THE FACE SHOP สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับที่ พนิดา โลเกตุ และ สราวุธ อนันตชาติ (2550) (อ้างถึงในปราณี
เอี่ยมละออภักดี,2552) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อชื่อเสียงของตราสินค้าซึ่งภาพลักษณ์
โดยรวมของตราสินค้าเกิดจากการแสดงออกอย่างสม่าเสมอและถ่ายทอดไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ วรัต อินทสละ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ตราสินค้าจะช่วยให้แยกแยะสินค้าหรือบริการได้
ซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในสินค้าซึ่งคุณภาพของตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคจากที่กล่าวมาข้างต้นส่งผล เกิดภาพลักษณ์ของเครื่องสาอางเกาหลี THE FACE
SHOP ในด้านความโดดเด่นของสินค้าทาให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้นรวมถึงการขยายตราสินค้า
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Keller (2003 อ้างถึงใน ณัฐชยา ใจจูน, 2557) ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์ตราสินค้า
คือภาพลักษณ์โดยรวมของตราสินค้ามักจะเป็นภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเชิงบวกจากนักการตลาดและนักสื่อสาร
การตลาดที่พยายามเชื่อมโยงความมีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับตราสินค้าให้ติดอยู่ในความทรงจาและการจดจาของ
ผู้บริโภค การสร้างภาพลักษณ์ แ บรนด์เ ครื่ องสาอางเกาหลี THE FACE SHOP ในการสื่อสารออฟไลน์ไ ด้ ผ ลที่
สอดคล้ อ งกั บ ณั ฐ ชยา ปนั ด ดาพร (2558) เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการเพื่ อ การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าไอศครีมแท่งแม็กนั่ม ที่ให้ข้อมูลสรุปการใช้สื่อออฟไลน์เป็นการตอกย้าเพื่อส่ง เสริ ม
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้า ส่วนในเรื่องของวิธีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของงานศึกษานี้
สอดคล้องกับที่ได้กล่าวไว้ว่าการรับรู้จากภาพลักษณ์ที่องค์กรสื่อสารออกไปอย่างต่อเนื่องสามารถนามาซึ่งชื่อเสียงที่
สร้างมูลค่าราคาโดยรวมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นการเลือกใช้จึงต้องให้น้าหนัก ตามความเหมาะสมของแต่ละ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารการตลาดเครื่องสาอางเกาหลี THE FACE SHOP ยังสอดคล้องกับ
งานของ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา (2552) ได้กล่าวว่าการนาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดมาใช้เพื่อการสร้างภาพลั กษณ์
โดยนักสื่อสารการตลาดรู้ธรรมชาติของแต่ละเครื่องมือเป็นอย่างดีโดยการสร้างภาพลักษณ์เครื่องสาอางเกาหลี
THE FACE SHOP ผ่ า นพรี เ ซนเตอร์ เ ป็ น การจั ด กิ จ กรรมทางการสื่ อ สารการตลาด ที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก คื อ สร้ า ง
ประสบการณ์ที่มีให้กับกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้ทดลองใช้สินค้าให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมแฟนเพจ โดยใช้พรีเซนเตอร์เป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องสาอางเกาหลี
THE FACE SHOP และนักการสื่อสารการตลาดใช้การประชาสัมพันธ์ช่วยในการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ให้ตรา
สินค้าดังจะเห็นจากข้อความต่างๆที่สื่อสารถึงคุณภาพสินค้าที่ดีเป็นสินค้านาเข้า เป็นสินค้าที่ผลิตมาจากธรรมชาติมี
วัตถุดิบที่ดีเป็นวัตถุดิบที่มีการยอมรับและให้ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเท่านั้น
2. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคต่อตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7
การที่ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสาร และได้ทดลองใช้สินค้า THE FACE SHOP ด้วยตนเอง สามารถทา
ให้ผู้บริโภคเกิดการจดจาเกี่ยวกับคุณภาพของตราสินค้าได้ซึ่งสอดคล้องกับงานของภาสธร ภูรเทพ (2558) กล่าวว่า
การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สาคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จาก
สภาพแวดล้อมของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ และยังสอดคล้องกับ วชิระ ขิน
หนองจอก (2012) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง การรู้สึกหรือสัมผัส ที่ได้รับการตีความให้เกิดความหมาย การ
รับรู้เป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัย วะรับสัมผัซึ่งเรีย กว่า เครื่อ งรับ ทั้ง 5 ชนิดคือ ตา หู จมูก ลิ้น
และผิวหนัง จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค เช่น โฆษณาตราสินค้าบรรจุภัณฑ์หรือการแสดงของสินค้า
ขายสิ่งแปลกใหม่ทาให้เกิดการจดจา นอกจากนี้งานศึกษานี้ยังพบว่า หลังจากที่ผู้บริโภคได้มีการทดลองใช้สินค้าทา
ให้เกิดการรับรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัสตราสินค้ายอมรับในคุณภาพของตราสินค้ าและ
สอดคล้องกับงานของ กุณฑรี รื่นรมย์ (2556) กล่าวว่าผู้บริโภค สามารถรับรู้ และเกิดความรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อสิ่ง
นั้นเริ่มมีความหมายต่อบริโภค อาจเป็นเรื่องของคุณภาพ คุณลักษณะที่ตอบสนองความต้องการ รวมไปถึงการจดจา
ตราสินค้าและสีสันของบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ดี ในกลุ่มของ
ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP มีการรับรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ศุภร เสรีรัตน์ (2554) ที่กล่าวว่า การ
รับรู้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้แก่ 1) การรับรู้ที่เกี่ยวกับร้านค้าซึ่งเป็นสถานที่ที่ลูกค้าไปซื้อสินค้า อาจเป็นผล
มาจากทาเลที่ตั้งของร้านหรือสาขา โดยสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้า
และอยู่ใกล้แหล่งที่พักอาศัยหรือว่าที่ทางาน 2) การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดังผู้ให้ข้อมูลรับรู้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ THE
FACE SHOP มีคุณภาพที่ดี ผลิตมาจากธรรมชาติ 3) การรับรู้เกี่ยวกับพรีเซ็นเตอร์ โดยผู้บริโภคบอกว่า มีการรับรู้
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เกี่ยวกับพรีเซ็น ผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ว่ามีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมและเข้ากับบุคลิกภาพของสินค้า และยัง
ช่วยส่งผลทาให้แบรนด์ดูดีขึ้น ดูหรูหรา 4) การรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดโดยผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ THE FACE
SHOP รับรู้การสื่อสารการตลาดของทางแบรนด์โดยผ่านการพีอาร์หรือการประชาสัมพั นธ์ผ่านการจัดโปรโมชั่น
หรือรับรู้ข่าวสารทางสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวนี้ทาให้พวกเรานั้นเกิดการจดจาและการจัดตาแหน่งร้าน
เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการเลือกซื้อสินค้า เพราะบริโภคมีข้อมูลมีการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเชิงบวก
นอกจากนี้การรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ THE FACE SHOP สอดคล้องกับงานของ ภูมิพัฒน์ ธารายศ
(2555) 1) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านสินค้า ซึ่งผู้บริโภครับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ THE FACE SHOP ว่าเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพดี น่าเชื่อถือ 2) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามราคา ผู้บริโภครับรู้ได้ ถึงความเหมาะสมและความยุติธรรม
ของราคาผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้ 3) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านช่องทางการกระจายสินค้า
สถานที่จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือชอบบริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 4) ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านพรีเซ็น
เตอร์ เช่นพรีเซนเตอร์มีส่วนทาให้ผู้บริโภคเกิดการจดจาและมีภาพลัก ษณ์ ที่ดีต่อ ตราสินค้า จึง เกิดการรับรู้ 5)
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด เช่นการทากิจกรรมนอกสถานที่ การทากิจกรรมบนแฟนเพจ
การจัดอีเวนท์ หรือรวมถึงการส่งเสริมการตลาดที่นักสื่อสารการตลาดได้ทาอยู่ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในเชิงปฏิบัติ
1. การศึกษาการรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 พบว่ากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่
ตราสินค้าต้องการมีการรับรู้เกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 ค่อนข้างเป็นไปใน
ทิศทางที่ทางแบรนด์ต้องการจะสื่อสารให้กับผู้บริโภคแต่ในขณะที่บางกลุ่มให้ความเห็นขัดแย้งกันว่าการเลือกใช้พรี
เซนเตอร์ในครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม
2. การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องสาอางเกาหลี THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 ทั้งในกลุ่มผู้บริโภค ยังขาดการรับรู้
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ก็สาอางเกาหลี THE FACE SHOP ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงขอมีข้อเสนอแนะให้ทาการสื่อ สาร
การตลาดโดยมีเนื้อหาบอกเรื่องราวของแบรนด์รวมถึง เรื่องราวของโลโก้ซึ่ง จากการสัมภาษณ์ พบว่าเป็นสิ่ง ที่
ผู้บริโภคจดจา ได้แต่ขาดความเข้าใจในความหมายหากทาการสื่อสารการตลาดออกไปให้ผู้บริโภคได้เข้าใจใน
ความหมายก็น่าจะทาให้ผู้บริโภค สามารถรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์มากขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1. เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการ
รับรู้ถึง การ ส่งเสริมการตลาดของเครื่ องส าอางเกาหลี THE FACE SHOPข้อเสนอแนะจึง ควรเพิ่มการส่ง เสริ ม
การตลาดในสถานที่ที่ไว้ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเกาหลีให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มรูปแบบการ
สื่อสารที่หนึ่งดูดโดยใช้ภาพและเสียงในสถานที่ดังกล่าว
2. การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า THE FACE SHOP ผ่าน GOT7 พบว่า กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่ม
ยังให้ความเห็นขัดแย้งกันว่าการเลือกใช้พรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น
ควรทาการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ให้ไปในแนวทางเดียวกับสิ่ งที่ผู้บริโภคต้องการ หรือควรทาการสื่อสาร
การตลาดกลุ่มใหม่กลับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศทางเลือก เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสาคัญ กับตัวผลิตภัณฑ์
มากกว่าตัวพรีเซนเตอร์ จากการสารวจพบว่า กลุ่มเพศทางเลือกมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากกว่า เพศ
อื่นๆ
3. งานศึ กษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะประการสุดท้ายว่าผู้ประกอบการควรนาคาพูดที่ผู้ให้ข้อมูลมาแสดง
เพราะการปฏิบัติเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้คุณภาพของสินค้าและมีส่วนช่วยในการสร้างการจดจาชื่อสินค้า
คาพูดเหล่านี้ได้แก่ THE FACE SHOP natural Story เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสาอางเกาหลีการเปิดรับสื่อและการ รับรู้ตราสินค้า
เครื่องสาอางเกาหลีโดยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากคนในครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลที่มีอานาจในการซื้อและตัดสินใจซื้อ
เครื่องสาอางเกาหลีในกลุ่มผู้โภคเป้าหมายอายุ 10 ปีเป็นต้นไปเนื่องจากข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ทาให้ทราบว่ากลุ่ม
บริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมาย บางกลุ่ ม ไม่ ไ ด้ มี อ านาจในการซื้ อ แต่ ก ลุ่ ม เหล่ า นี้ ส ามารถรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ แ ละจดจ า
เครื่องสาอางเกาหลีจากบุคคลรอบข้างและภายในครอบครัวและมีโอกาสในการเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสาอางเกาหลีของตราสินค้าอื่นๆ
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสื่อสารภาพลักษณ์เกาหลีศึกษาถึงจุดเด่นของการทาการสื่อสารตราสินค้าอื่นๆ เพื่อนา
ความรู้มาใช้ในการออกแบบและสร้างความแตกต่างในการสื่อสารตราสินค้าในครั้งต่อไป
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Digital television marketing strategy: from Offline to On Ground
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกลยุทธ์ก ารตลาดโทรทั ศน์ดิ จิ ทัล จาก Offline สู่ On
Ground โทรทัศน์ดิจิทัลเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด เพื่อความอยู่รอดผู้ประกอบการ ต้อง
หาจุดเด่นที่แตกต่างชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ต้องสร้างลูกค้า เฉพาะ
กลุ่ม เน้นเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ชมเพื่อดึงดูดผู้ชมรายการ รวมทั้ง
สร้างการรับรู้จดจาในช่องรายการให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มระดับความนิยม ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของสถานีโทรทัศน์
เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันนี้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ใช่โลกที่แตกต่างในการดูโทรทัศน์ดิจิทัล แต่เป็นโลกเดียวกัน
กลยุทธ์การตลาดแบบออฟไลน์ต้องสามารถส่ง ต่อไปถึง ออนไลน์ และครอบคลุมการวางกลยุทธ์กิ จกรรมทาง
การตลาดรูปแบบต่างๆไปพร้อมกันอีกด้วย เพื่อนาเสนอเนื้อหาให้ครบและต่อเนื่องทุกฐานการนาเสนอ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มความนิยมของรายการ เป็นเพิ่มช่องทางการหารายได้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ กลยุทธ์นี้เป็นการยกระดับการสื่อสารการตลาด
ขององค์กรไปสู่โอกาสในการเพิ่มรายได้ในช่องทางอื่นๆ มากขึ้นและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากขึ้น
ด้วย
คาสาคัญ : กลยุทธ์การตลาด, โทรทัศน์ดิจิทัล, Offline สู่ On Ground

Abstract
The objective of this academic paper is to present the digital television marketing strategy
from offline to on ground area. Digital television business has been fiercely competing for market
share and rating. To survive in the risk situation, the entrepreneur must find distinct advantages
due to changes in consumer media behavior.Digital TV business must create and expand specific
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

938

customer groups along with focusing on effective contents. To meet the needs of the viewers as
well as creating awareness in the channel as much as possible to increase rating popularity which
will result in increased revenue of business. Currently, offline and online channels are in the same
business ecosystem. Offline marketing strategies must be transferred to online and covering
various strategic marketing activities to on ground strategy simultaneously. To present the content
in full and continuously in all platforms in order to maximize the benefits of increasing the
popularity and to increase revenue through modern technology by increasing the reach of the
target groups. This strategy will raise the level of marketing communication to increase revenue
opportunities in other channels and platforms. Also this strategy can optimize the available
resources to be more cost effective as well.
Key words: marketing Strategy Digital Television Offline to On Ground

โทรทัศน์ดิจิทัลแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
ท่ามกลางธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลที่อยู่ในระหว่างการอยู่รอดหรือตายของผู้ประกอบการ เพราะการเปลี่ยน
แปลงครั้งใหญ่ของวงการโทรทัศน์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างมก ทั้งจานวนช่องที่มากขึ้น ทาให้มีการแข่ง ขันที่สูง มาก
ในขณะที่ตลาดก็ยังคงเป็นตลาดเดิม เม็ดเงินโฆษณาไม่ไ ด้เติบโตตามจานวนช่องที่เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ตัดราคาค่ า
โฆษณายิ่งรุนแรง ยิ่งกว่านั้นธุรกิจโทรทัศน์ดิ จิทัลยังเกิดขึ้นมาในภาวะที่สื่อออนไลน์เริ่มเฟื่องฟู และเริ่มแย่งชิงเม็ด
เงินโฆษณาที่มีอยู่อย่างจากัดออกไปเสียอีก ทาให้ผู้ปรกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นต้องมีการปรับตัวอย่างมาก
(daradaily, 22 กุมภาพันธ์ 2561) เพราะในยุคนี้มีถึง 25 ช่องแถมยังมีสารพัด Content ในโลกออนไลน์มาแย่ง
ชิงเวลาผู้ชม ทาให้เรตติ้งทุกช่องหดหายทาให้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไล่ยาวมาถึงต้นปี 2562 หลายช่องเริ่มที่จะปรุง
แต่งปรับเปลี่ยน Content ต่างๆ แย่งชิงเรตติ้งให้มากที่สุด เพื่อเรียกเม็ดเงินโฆษณาจากตราสินค้า (Marketeer,
15 มกราคม 2562)
โทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ทั น สมั ย การพั ฒ นาด้ า นอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต และ
เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณใหม่ๆ ที่ผู้บริโภคเริ่มหันไปสนใจในสื่อออนไลน์ใหม่ๆ และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นหลาย
คน เทคโนโลยีใหม่ก็อาจทาลายช่องทางสื่อเดิมๆที่เคยประสบความสาเร็จมาก่ อน โดยเฉพาะโทรทัศน์ดิจิทัล ด้วย
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ความสามารถในการดูได้ทุกที่ทุกช่วงเวลา สามารถดูซ้า ดูย้อนหลังได้อีกหลายครั้งตาม ต้องการ เทคโนโลยีช่องทาง
การรับชมที่พัฒนามากขึ้นจึงเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดผู้ชม เพิ่มความนิยม เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโ ภค
ได้มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโทรทัศน์จะหมดความหมายสิ่งสาคัญ ถ้ามีเนื้อหาที่ดีและเหมาะสม ผู้ชมก็พร้อม
จะสนใจและติดตาม ไม่ว่าในช่องทางใด สถานีโทรทัศน์ต้องคิดหาทางใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งใน
ช่องทางโทรทัศน์ดิจิทัลเอง และช่องทางอื่นๆ ที่จะช่วยสนับสนุนเพิ่มความนิยมเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์ให้มาก
ที่สุด และรองรับอุปกรณ์เครื่องมือในการรับชมใหม่ๆของผู้บริโภคได้
เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) ที่เป็นเจ้าของสินค้าก็ไม่ยอมใช้จ่ายเงินลงไปกับ
โทรทัศน์ดิจิทัลทุกสถานี เพราะถือเป็นลงทุนที่ต้องรอจังหวะ และต้องขาดทุนอยู่แล้วในช่วงเปิดดาเนินการแรกๆ
แต่ในขณะเดียวกันโทรทัศน์ดิจิทัลบางช่องก็ยังคงทากาไรได้
ปี 2562 มูลค่าโฆษณายังติดลบเพราะปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือการ
ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนเต็มที่ ผู้บริโภคอยู่ตรงไหน สินค้า (Product) และการตลาดก็ต้องตามไปให้ทัน และ
ลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) ก็มีหน้าที่พาสินค้า (Product) ไปหาให้ได้ การซื้อสื่อทาโฆษณาแต่เพียงแค่นั้นคงทาไม่ได้
แล้ว จึงควรต้องเป็นแผนการผลิตสื่อโฆษณาแบบครบวงจรทั้งหมดให้คุ้มค่าการลงทุน ตั้งแต่ต้นจนจบงาน รวมถึง
วางแผนเรื่องสื่อตั้งแต่ออฟไลน์ไปถึงออนไลน์ และวางแคมเปญต่างๆ ให้เป็นระบบตั้งแต่แรก สภาพเศรษฐกิจที่มี
ปัญหาก็จะมีผลกระทบรุนแรงต่อการบริหารน้อยลง เมื่อมีการวางแผนการใช้จ่าย และใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม
นอกจากนี้คู่แข่งในด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เป็นฐานการสื่อสาร (Platform) ตัวผู้ผลิตรายการหรื อ
เจ้าของโทรทัศน์ดิจิทัลไม่ได้แข่งในด้านเทคโนโลยีที่การผลิตเท่านั้น แค่ต้องนาเอาเนื้อหารายการ (Content) ไปใส่
ในอุปกรณ์การสื่อสาร (Platform) ได้สะดวกด้วย สามารถนาเสนอออกอากาศ (Broadcast) ในระบบทางคู่ขนาน
ทั้งออนแอร์และออนไลน์ด้วย ดังนั้นคู่แข่งขันทางอ้อมอาจจะกลายเป็นทางตรงได้ และทุกสถานีก็จะต้องหาเนื้อหา
รายการเป็นจุดขาย ซึ่งอย่างไรก็ตามการไปถึงจุดคุ้มทุนค่อนข้างยาก เพราะคู่แข่งขันมีจานวนมาก อัตราความนิยม
(Rating) ก็น้อยลง เกิดการกระจายตัวและเฉลี่ยไปตามช่องต่างๆ การแข่ง ขันกันในด้านเครื่องมือการสื่อสารที่
สะดวกสบาย ใช้ง่าย คมชัด ช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ทางออนไลน์จึงเป็นคู่แข่งทางอ้อมแข็งแกร่งและขยายตัว
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
โทรทัศน์ดิจิทัลช่องต่าง ๆ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับคู่แข่งที่เป็นโทรทัศน์ดิจิทัลเหมือนกัน แต่กลับไปสนใจ
ในเนื้อหา หรือบทความบนสื่อออนไลน์มากขึ้น และถือว่าเป็นคู่แข่งสาคัญ สินค้าบางชนิดจึงระงับการลงทุนกับสื่อ
โทรทัศน์ลง และหันไปทุ่มงบกับสื่อออนไลน์แทน ซึ่งอาจแข่งขันได้ไม่ดีเท่าสื่อโทรทัศน์ในด้านของพฤติกรรมเดิม ๆ
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ของผู้บริโภครุ่นเก่า แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนอีกกลุ่มที่ไม่ดูโทรทัศน์ได้ และเป็นสื่อที่ทาให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมได้
มากกว่าและสร้างแรงจูงใจได้ดี นับได้ว่าช่องทางการสื่อสารและเนื้อหาจากเครื่องมือการรับชมต่างๆ เป็นคู่แข่งที่
น่ากลัวของโทรทัศน์ดิจิทัลในขณะนี้
ผู้บริโภคมีการรับสื่อต่าง ๆ มากมายในแต่ละวัน หากแต่ว่าการสร้างความจดจาในการสื่อสารของ
สินค้าต่าง ๆ ของโทรทัศน์ดิจิทัลกลับลดลง เพราะความสนใจของผู้บริโภคถูกแบ่งแยกออกไป โดยมีคู่แข่งขันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมมากมาย คู่แข่งขันในฐานการรับชม (Platform) ที่แข็งแกร่งกว่าจึงมีผลให้เกิดปัญหาในการ
บริหารการตลาดของโทรทัศน์ดิจิทัล
การเพิ่มความนิยมหรือเพิ่มเรตติ้งคือหัวใจหลัก
เรตติ้งละครเป็นปัจจัยที่สาคัญของผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล เพราะเหมือนตัวชี้เป็นชี้ตายของละคร
หรือรายการนั้น ๆ ว่าจะสามารถขายโฆษณาได้หรือไม่ หรือถ้าได้แล้วจะได้มากน้อยเท่าไร ดังนั้นการเพิ่มเรตติ้ง คือ
การทาให้เนื้อหารายการนั้นให้เป็นที่โดนใจของผู้ชม เมื่อโดนใจผู้ชมก็จะทาให้โฆษณาตามเข้ามาเอง (daradaily,
22 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการรับรู้และจดจา (Aaker,1991) และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ธนา พงศ์ สิงห์วนาวงศ์ (2556) ที่กล่าวว่า การจดจาตราสินค้าได้ (Brand Recognition) คือการที่ผู้บริโภค
สามารถจดจา หรือนึกถึงตราสินค้าได้ สามารถวัดได้โดยการสอบถามว่าผู้บริโภคเคยเห็นตราสินค้าหรือไม่ ซึ่งการ
นึกถึงตราสินค้า นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้นเคยที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าที่ได้รับมาจากการบริโภคสินค้าในอดีต
และส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าหรือบริษัทต่อไป
การแข่งขันของโทรทัศน์ดิจิทัลค่อนข้างสูง เอเจนซี่ (Agency) จะเลือกลงโฆษณาต้องมั่นใจว่าสิ น ค้ า
(Product) ของเขา ชื่อของเขาต่าง ๆ จะไปถึงผู้บริโภค ความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายเงินในการโฆษณาแต่ละครั้ง มีผล
กับตัวสินค้า (Product) ถ้าช่องที่มีศักยภาพมีความนิยม (Rating) ที่ดี การคุ้มค่าในการลงทุนก็น่าจะคุ้มค่ากว่า ถ้า
ลูกค้าหมดความเชื่อมั่นนั่นหมายความถึงไม่มีการซื้อสื่อโฆษณาในสถานี หรือไปซื้อในสถานีโทรทัศน์อื่นที่น่าเชื่อถือ
มีความนิยม (Rating) สูงกว่า คู่แข่งก็มีผลอย่างยิ่งต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ เมื่อขาดรายได้ไป
ผู้ที่มีอิทธิพลและสาคัญที่สุดของลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) คือ ผู้บริโภคที่เป็นผู้รับชมรายการ โดยวัดจาก
พฤติกรรมการรับชมเนื้อหารายการที่เกิดขึ้น กระแสอะไรที่แปลกใหม่ที่เกิดขึ้นผู้บริโภคพร้อมที่จะไปทันที ฉะนั้ น
การผลิตรายการต้องพยายามพัฒนารูปแบบให้แปลกใหม่ สร้างกระแสขึ้นมาด้วยการหารูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น
การซื้อลิขสิทธิ์ แล้วเอามาพัฒนาต่อหรือจะคิดค้นขึ้นมาเองให้เหมาะกับผู้บริโภคก็ตาม ถ้าพฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนไปเร็วถือว่าเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างแรง จากกระแสการรับชมสื่อชนิดใหม่อาจจะส่งผลต่อราคา ปริมาณ
และระยะเวลาในการซื้อเวลาโฆษณาของลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) โทรทัศน์ดิจิทัลก็ต้องปรับตามให้ทันกระแส
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สังคมที่นิยมเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น ต้องคอยตรวจสอบว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองอยู่ที่ไหน และลูกค้าเอเจนซี่
(Agency) จะใช้ประโยชน์ในการทากาไรจากความนิยมนี้ไ ด้อย่างไรบ้าง ผู้บริโภคไม่ได้ดูโทรทัศน์อย่างเดียว ใน
ระหว่างที่ดูก็ใช้สื่ออื่นควบคู่กันด้วย จึงจะมีกระแสในทุกฐานการรับชม (Platform) และลูกค้าเอเจนซี่ (Agency)
สามารถนาไปต่อยอดพิจารณาการซื้อสื่อในฐานการรับชม (Platform) อื่น ๆ ได้
การส่งออกละครคือโอกาสสร้างรายได้
ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุคที่มีข้อมูลมากมายที่
หลั่ง ไหลไปหาผู้บริโภคนั้น ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง มากขึ้น ส่ง ผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้บริโภค ทั้งในการทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชมรายการโทรทัศน์ การอ่านข่าวสารหรือบทความ การเล่น
เกมส์ หรือแม้แต่การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก (อริสรา ไวยเจริญ, 2558)
โดยที่ผู้บริโภคไม่จาเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน ด้วยความสะดวกสบายที่ง่ายดาย ทาให้เกิดพฤติกรรม
ที่เรียกว่าการเสพสื่อหลายหน้าจอ (Multi-Screen) ในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสมาธิหรือจดจ่อกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งนั้นสั้นลงเรื่อย ๆ ยิ่งถ้าเป็นการตลาดหรือโฆษณาแล้วนั้นยิ่งมีความสนใจที่จะอยากรู้อยากดูนั้นสั้นลงไปอีก
ซึ่งทาให้นักการตลาดนั้นต้องปรับตัวอย่างมากมายจนต้องหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุคนี้ได้ทั้งนี้เมื่อเวลามี
ค่ามากขึ้นทุก ๆ วินาทีต้องถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ ทาให้ผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกว่าจะเลือกหรือไม่เลือกที่จะบริโภค
เนื้อหาอะไรมากขึ้นไปอีก ถ้ายิ่งได้เจอเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ก็จะมีความรู้สึกแย่ต่อตรา
สินค้าดังกล่าวไปเลย หรือถ้าได้เจอเนื้อหาที่ยาวมากไปผู้บริโภคจะเลิกอ่านทันที เพราะต้องมีสิ่งอื่นให้ทาต่อไปใน
ชีวิต
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องการตอบสนองความต้องการ และความ
จาเป็น (Needs) ให้เกิดความพอใจ (Satisfaction) จึงจาเป็นต้องทาความเข้าใจลูกค้า เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าลูกค้า
คือใคร เขาต้องการอะไร ชอบสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใด ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้
ซึ่งผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการที่จะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าการยัดเยียดหรือมีเนื้อหาทาง
การตลาดมากมายถาโถม ทั้งนี้การทาให้เนื้อหาเพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคนั้นจึงมีความสาคัญ ขึ้นมากใน
อนาคต เนื่องจากผู้บริโภคสนใจอ่านเนื้อหาที่เน้นความสนุกบันเทิงก่อนอย่างอื่น ละครหลายเรื่องของโทรทัศน์
ดิจิทัลไปทาชื่อเสียงอย่างมากในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในแถบ CLMV และประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การส่งออกละครไปยังประเทศเหล่านี้ เพราะเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากแฟนละครในประเทศเหล่านี้มี
ความชื่นชอบละครโทรทัศน์ดิจิทัลของไทยอยู่แล้ว และมีความคุ้นเคยกับลักษณะการดาเนินเรื่อง รวมถึง รู้จักดารา
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นั ก แสดงของไทยเป็ นอย่ า งดี จึ ง ไม่ เ ป็ น การยากที่ ล ะครโทรทั ศ น์ดิ จิ ทั ล จะครองใจผู้ ช มในประเทศเพื่อนบ้าน
(daradaily, 22 กุมภาพันธ์ 2561)
บีอีซี เวิลด์ เล็งเห็นช่องทางสาคัญในการส่งออกละครไปยังประเทศเหล่านี้ ได้เดินหน้าร่วมมือกับบริษัท
เท็นเซ็นต์ วีดีโอ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ออกอากาศรายการต่าง ๆ บนออนไลน์
แพลตฟอร์ม เพื่อนาเนื้อหารายการละครช่อง 3 ไปออกอากาศบนแพลตฟอร์มของเท็นเซ็นต์เอาใจแฟนละครชาจีน
ซึ่งประเทศจีนถือว่าป็นประเทศใหญ่ การรับชมละครช่อง 3 สามารถสร้างโอกสที่เพิ่มขึ้นในการต่อยอดธุรกิจต่อไป
โดยก่อนหน้านี้ บีอีซี เวิลด์ ได้บรรลุข้อตกลงกับ PNN TV จากประเทศกัมพูชา เพื่อนาเนื้อหารายการละครของช่อง
3 ไปฉายบน TV ทั้งช่วงบ่ายและช่วงไพรม์ไทม์ของกัมพูชา เป็นการสร้างการรับชมละครที่มากกว่าแค่ภายใน
ประเทศไทยเท่านั้น (daradaily, 22 กุมภาพันธ์ 2561)
บทความเรื่อง “การนาเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ” ของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2558) ได้
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนไป ทั้งช่องทางการเลือกชม วิธีการและเวลาเปิดรับชมที่ผู้ชมเลือกเอง รวมทั้ง
ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีความสาคัญต่อเนื้อหารายการโทรทัศน์ ซึ่งผู้ผลิตต้องมีการปรับตัวเพื่อช่วงชิง ฐานผู้ ชม
ทั้งนี้บทความดังกล่าวไม่ได้ระบุวิธีการปรับตัวหรือแนวทางการบริหารจัดการเนื้อหารายการโทรทัศน์ว่าควรเป็นไป
อย่างไร เพียงแต่วิเคราะห์ภาพกว้างพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
เหมือนตะวัน สุทธิวิ ริวรรณ (2559) ศึกษาเรื่องการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ ช ม
รายการต่อดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative
Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมโดยรวมในระดับทามาก ในประเด็นการใช้รีโมทเพื่อกดเลื่อนช่องรายการ
ดิจิทัลทีวีเพื่อเลือกช่องที่ต้องการมากที่สุด รองลงมาดูรายการเกมส์โชว์จากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวี เดิม
(อะนาล็อก 3,5,7,9) และดูรายการข่าวจากช่องดิจิทัลทีวีมากกว่าช่องฟรีทีวีเดิม (อะนาล็อก 3,5,7,9) ตามลาดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ในโลกยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาธุรกิจ พัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ พร้อมยกระดับประสบการณ์ ให้กับผู้บริโภค ในปี 2019 มี 5 เทรนด์เทคโนโลยีและดิ จิ ทัล
มาร์เก็ตติ้ง ที่ธุรกิจต่างๆ ให้ความสาคัญและนามาใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจ ปัจจุบันคนไทยเข้าถึง อินเทอร์เน็ต
สัดส่วนกว่า 82% ของประชากร ใช้เวลากับออนไลน์วันละ 10 ชั่วโมง รูปแบบการเสพสื่อและเนื้อหารายการ
กระจายตัว (Fragmentation) ด้วยรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบ “ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้” โดยมีโทรศัพท์มือถือเป็น
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อุปกรณ์หลักที่ผู้บริโภคใช้เวลาและให้ความสนใจมากที่สุด พบว่าแต่ละคนจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาเช็กความ
เคลื่อนไหวต่างๆ เฉลี่ยวันละ 80 ครั้ง แต่หากเป็นเด็กรุ่นใหม่ จะเช็กมือถือเฉลี่ย 250 ครั้งต่อวัน (positioning, 17
มีนาคม 2562) กลยุทธ์การสื่อสารและการทาตลาดของสินค้าและตราสินค้าต่างๆ วันนี้ต้องปรับตัว ทาความเข้าใจ
และเริ่มเก็บข้ อมู ล ลู กค้ า จากการใช้ง านผ่ านสื่อออนไลน์ เพื่อนา “ดาต้า” มาใช้ประโยชน์ และก้าวสู่ Digital
Transformation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทา “การค้า” ในโลกยุคใหม่ “ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค” ถือเป็น
ขุมทรัพย์ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะทาให้
“ธุรกิจ” เข้าถึงผู้บริโภคแบบรายบุคคลอย่างแม่นยาตามความสนใจ ในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ จะ
ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่แตกต่างคือการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องบอกว่า “ในยุคนี้ใครพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มากที่สุด จะสามารถสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจเหนือคู่แข่งขันได้"
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ (New technology Management) ได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บ
ข้อมูลบิ๊กดาต้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Liz, Kelley & Maya Barton (2003) พบว่า จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความวิตกโดยรวมในการใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น
เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การตลาดต่อไปควรคานึง ถึง ความ
ต้องการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับเทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี และการพัฒนารูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
การนาสื่อใหม่ (New Media) เข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงคนในสังคมจึง เป็นเรื่องนิยมกันมากใน
ปัจจุบันนอกเหนือจากสื่อเดิม เนื่องจากสามารถเอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารทาหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน
เป็นการสื่อสารสองทาง และยังทาหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพรจิต สมบัติพานิช (2547 : 4) ว่าเป็นการรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเข้ากับ
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบปฏิสัมพันธ์ ทาให้สามารถสื่อสารได้สองทางผ่านระบบเครือข่าย และมี
ศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลายเป็นที่รู้จักและนิยมกันมากคือ
สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้อนาคตสื่อใหม่พัฒนายิ่งขึ้นโดยนาเอาสื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ
โทรทัศน์มาใช้ช่องทางผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง (Multi Platform & Multi
Screen) ทั้ง ในเนื้อหาเดิมหรือนามาผลิตใหม่เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมในช่องทางใหม่เรียกว่าการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
(Trans Media) เพื่อเข้าถึงกับเครื่องมือที่ผู้บริโภครับชมได้อย่างสะดวกที่สุด ทาให้เกิดการเชื่อมต่อ (Engagement) ระหว่างรายการกับผู้ชมได้ตลอดเวลา
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ดังนั้น ถ้ามีเนื้อหารายการที่ดีอยู่ ในกระแสและมีผู้คนพูดถึง จะทาให้ขายโฆษณาได้การตอบรับที่ดี จ าก
บรรดาผู้ซื้อเวลาเพื่อการโฆษณา เนื่องจากมีความนิยม (Rating) สูง และข้อดีของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Trans
Media) คือเกิดการกล่าวถึงเนื้อหารายการนั้นๆ ณ ขณะที่รับชม และตอบโต้ได้ทันที (Real Time Response) ไม่
ว่าจะเป็นในแอพพลิเคชั่นพูดคุยในสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งเนื้อหารายการถูกนาไปผลิตซ้า โดยการแบ่ง ปัน
(Share) การกดถูกใจ (Like) การนาไปเป็นประเด็นพูดถึงบนเว็บบอร์ดที่เป็นกลุ่มชุมชนในสัง คม (Community)
ขนาดใหญ่อย่างในเว็บไซต์พันทิพย์ (Pantip.com) ทาให้กระแสความสนใจขยายไปเป็นวงกว้าง และผู้ชมรู้สึกสนุก
กับการ่วมแสดงความคิดเห็น
เนื่องมาจากการนาเอาเทคโนโลยีการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Trans Media) นาเสนอเนื้อหารายการที่น่าสนใจ
มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Content) สื่อสารไปถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ที่มีการรับสารด้วยเครื่องมือ (Device)
ที่แตกต่างกันไป หลายฐานการรับชม (Multi Platform & Multi Screen) และหลายช่วงเวลา เช่น รับชมผ่านการ
ออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สามารถรับชมย้อนหลังจากยูทูป (Youtube) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
รับชมโดยตรงจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลก็ได้
นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมดูรายการโทรทัศน์บนยูทูป (Youtube) รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ทาง
ออนไลน์ และนี่คือสิ่งที่คนทาโทรทัศน์อาจกาลังกลัวว่าจะนาพาธุรกิจที่ครั้งหนึ่งนาพาความยิ่งใหญ่มาให้กาลังจะถูก
แทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ถ้ามองในแง่บวกยูทูป (Youtube) ไม่ได้มาแข่งกับสถานีโทรทัศน์ แต่คือการเข้า
มาช่วยเพิ่มยอดผู้ชมทางโทรทัศน์ และยูทูป (Youtube) อาจทาให้เนื้อหาต้นทุนสูง กลายเป็นเนื้อหาราคาถูก
ตัวอย่างความนิยมของผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์ของผู้บริโภค
สอดคล้ อ งกั บ เฮนรี เจนกิ น ส์ (Henry Jenkins, 2007, p.2) ผู้ ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง Media convergence
culture และเรื่อง Transmedia อธิบายว่า โลกของสื่อตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจสื่อรายใหญ่ๆ เพียงอย่าง
เดียวกับเมื่อก่อนแล้ว จากการก้าวหน้าไปของเทคโนโลยีทาให้สื่ออยู่ในมือของประชาชนทุกคนที่เป็นผู้สร้า งเนื้อหา
ขึ้นได้เองเช่นกัน จากอดีตจนถึงปัจจุบันผลงานในสื่อเก่ามากมายที่ได้ถูกนามาเล่าใหม่ผ่านช่องทางสื่อใหม่ ซึ่งมี
คุณลักษณะโดดเด่นเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way-communication) มีความสามารถเคลื่อนที่
ได้ สู ง (Mobility) ท าให้ ส ะดวกต่ อ การพกพาไปในที่ ต่ า งๆ (Compactable) สามารถดั ด แปลงเปลี่ ย นรู ป ได้
(Convertibility) เชื่อมต่อกันโดยง่าย (Connectivity) สามารถหาและใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ (Ubiquity) มีความ
รวดเร็วในการสื่อสาร (Speed of Communication) มีลักษณะไร้พรมแดน (Absence of Boundaries)เป็นการ
ผ่านยุคสมัยมาตามพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เป็นการก้าวสู่ยุคที่เป็นสื่อแบบ “วัฒนธรรม
หลอมรวม" (Convergence culture) การหลอมรวมสื่อจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกผลิตขึ้นจากสื่อ ๆ หนึ่งถูก
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เผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การที่เราสามารถดูรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง ดูหนัง ฟังเพลง
ผ่านสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ได้ เจนกินส์สรุปเป็นข้อเสนอไว้ว่า “ภาวการณ์หลอมรวม บรรจบกันของสื่อเป็น
มากกว่าการขยับระดับทางเทคโนโลยี (Technological Shift) มันเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตลาด ประเภทสื่อและผู้ชมที่มีอยู่เดิม”
ดึงคนจากออนไลน์มาสู่ประสบการณ์ร่วมจริงในกิจกรรมพิเศษ (Online to On Ground)
โทรทัศน์ดิจิทัลหลาย ๆ สถานีได้สร้างความผูกพัน หรือ Engagement ผ่านทางช่องทางโซเชียลมากขึ้น
เรารู้จักการทาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง การทากิจกรรมผ่านทางออนไลน์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการทาออนไลน์วิดีโอ
ต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ติดตามมีปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้า เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี แต่เราจะพบได้ว่าข้อจากัด ของ
ออนไลน์มีอยู่มากมาย และผู้บริโภคก็ไม่สามารถมีความผูกพันอันดีกับตราสินค้าผ่านทางช่องทางดิจิทัลเพียงอย่าง
เดียว (ไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์นั้นคงเป็นแบบ Virtual Relationship หรือคล้าย ๆ กับการจีบกันผ่านไลน์แต่ไม่เคย
เจอหน้ากันเลย) ดังนั้น เทรนด์ของการสร้างความผูกพันแบบออนไลน์สู่กิจกรรมพิเศษจะมีมากขึ้นในปีหน้า เพื่อ
ยกระดับความสัมพันธ์ไปมากกว่าเดิม โดยอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือต้องการที่จะระบุตัวตนของลูกค้า หรือแฟนของ
เราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย (The Standard, 23 พฤศจิกายน 2560)
McLuhan และ Powers (1989) จากหนั ง สื อ Understanding Media: The Extension of Man ที่
กล่าวไว้ว่า “Medium is the Message” แปลความภายใต้บริบทแห่งการสื่อสารได้ว่า สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร
เป็นตัวกาหนดรูปแบบการสื่อสารของมวลมนุษยชาติได้ จุดประกายให้กับนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนทั่วโลก ให้
เห็นถึงการสื่อสารในโลกไร้พรมแดน จวบจนปัจจุบันเราเริ่มประจักษ์ชัดถึง ความหมายของประโยคดังกล่าวได้อย่าง
ลึกซึ้ง ถึงความเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร เราสัมผัสได้ถึงสัง คมที่
ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทกับการดารงชีวิตของมนุษย์ สอดคล้องกับคาว่า Information Society หรือสังคมข่าวสาร
จากองค์ประกอบการสื่อสารแบบพื้นฐาน ได้แก่ ผู้ส่ง สาร (Sender) สาร (Message) สื่อ (Channel) ผู้รับสาร
(Receiver) จากปัจจัยด้านเทคโนโลยี “สื่อ” ดูจะเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ ไม่น้อย เมื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามารองรับการสื่อสาร ทาให้มนุษย์มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหลากหลายและรวดเร็วมาก
ขึ้น ข้ามผ่านอุปสรรคด้านพื้นที่และเวลาได้ (Spaceless & Timeless) สามารถติดต่อสื่อสารกัน เสมือนยืนอยู่
ตรงหน้ า ภายในไม่ กี่ วิ น าที ทั้ ง ที่ อ ยู่ ห่ า งไกลกั น คนละทวี ป เหล่ า นี้ ถื อ เป็ น ปรากฏการณ์ ท างการสื่ อ สาร ที่ มี
ความสาคัญต่อมวลมนุษยชาติอาจกล่าวได้ว่าเป็นนัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ
ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างและหลากหลาย เช่น โปรแกรมซอฟท์แวร์ เว็บไซต์ตลอดจนแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มส่วนขยายทางการสื่อสาร เปิดโอกาสให้ มนุษย์สามารถนาเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด
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ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี บนพื้นที่ส่วนตัว หรื อโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) และยังสามารถ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนบนพื้นที่เสมือนจริงได้ จนขยายเป็นเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ (Social Networking)
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการตอบกลับในเวลาต่อมา แม้กระทั่งการโต้ตอบแบบ
ทันทีทันใด (Real-Time Interaction) หรือจะระบุตัวผู้รับสารก็ได้
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเนื้ อ หารายการให้ ส ามารถน าไปออกอากาศในช่ อ งทางที่ ห ลาก
หลาย (Multi Platform) และเป็นการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Trans Media) นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้กับกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลัก สอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
แบบพลิกผัน ของ Clayton M. Christensen (2557) เสนอว่า ผู้ประกอบการเก่าและใหม่ ต้องพิจารณาเพื่อให้
ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ต้องให้ความสาคัญกับผู้บริโภคก่อนเสมอ เนื่องจากพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป ด้วยการนาเสนอในสิ่ง ที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริงมากกว่าแบบ
แผนการดาเนินธุรกิจที่เคยใช้มา และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจไปตามสถานการณ์ ซึ่งรวมถึง
การนามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการหาเนื้อหารายการ การเผยแพร่ และจัดจาหน่าย ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารที่
เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทาให้รูปแบบการเข้าถึงข่าวสารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังเอื้อต่อ
กระบวนหาเนื้อหารายการ และเผยแพร่ข่าวสารด้วย และต้องพัฒนาขีดความสามารถในการทางานเพื่อรองรั บภูมิ
ทัศน์ใหม่ โดยการพัฒนาขีดความสามารถนั้นควรเน้นทั้ง เรื่องทรัพยากร กระบวนการทางาน และการจัดลาดับ
ความสาคัญในการทางาน
กลยุทธ์การตลาดโทรทัศน์ดิจิทัล: จาก Offline สู่ On Ground
จากเดิมผู้บริโภคสามารถเลือกรับข้อมู ลข่าวสารได้จากสื่อประเภทออฟไลน์ (Offline Media) ได้แก่
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ฯลฯ มาสู่ยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีช่องทางในการรับชม
ที่หลากหลายมากขึ้นผ่านสื่อประเภทออนไลน์ (Online Media) ได้แก่ LINE, Facebook, Instagram, Twitter
และ Applications ต่าง ๆ พฤติกรรมในการบริโภคสื่ อของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลง จึง ทาให้วิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคบางกลุ่มได้หันเหไปจากรูปแบบเดิม เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับโลกอินเทอร์เน็ตจะใช้สื่อออนไลน์
เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตประจาวัน สื่อออนไลน์จึงกลายเป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้
ได้อีกด้วยอย่างตรงใจที่สุดไม่แพ้สื่อประเภทอื่น ๆ ในขณะที่สื่อออฟไลน์ก็ยัง มีความสาคัญ เพราะกลุ่มผู้ใหญ่ที่
เติบโตมาพร้อมกับสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ก็ยังเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทนี้อยู่
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ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาของอินเทอร์เน็ตได้ส่งผลถึงการแข่งขันของธุรกิจสื่อมวลชนอย่างโทรทัศน์
ดิจิทัลโดยตรง ในแง่ของพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้ชม เพราะศักยภาพของอินเทอร์เน็ตได้ขยายความ
สามารถในการบริโภคข้อมูลและข่าวสารของประชาชนออกไปอย่างไร้ขีดจากัด โดยปรากฏอยู่ในลักษณะการ
บรรจบกันของสื่อและเทคโนโลยี (Convergence) ระหว่างโทรทัศน์กับโทรคมนาคม ที่เอื้อให้เกิดปฏิสัมพัน ธ์
(Interactive) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างช่องทางสื่อสารต่างๆ (Platform) ทาให้
ผู้บริโภคสื่อสามารถเลือกรับชมหรือบริโภคข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของตนเองได้ (On Demand) ผ่าน
หน้าจอที่หลากหลายไม่จากัดไว้แค่หลักอย่างจอโทรทัศน์ (Main Screen) แต่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ สด
ผ่านทางออนไลน์หรือชมย้อนหลังในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นผ่านทางหน้าจออุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพากัน
มากขึ้น เรียกได้ว่าผู้บริโภคสื่อชาวไทยได้เข้าสู่ยุคการบริโภคสื่อ จากหลายหน้าจอ (Multi-Screen) (สานักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์, 2558 : 1-2)
พฤติกรรมการบริโภคสื่อหลายหน้าจอ (Multi-Screen) เป็นผลกระทบของโลกดิจิทัลที่มีต่อกลุ่มคนที่
เรียกว่า ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดหรือ เติบโตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และคุ้นเคยกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล และอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยมีการใช้อินเตอร์เน็ต
แบบตลอดเวลาและไม่ตลอดเวลา (มายด์แชร์ , 2557) เป็นที่น่าสนใจว่าอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัลจะตอบสนอง
กลุ่มคนเหล่านี้ ที่จะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีกาลังซื้อหลักได้อย่างไร
โทรทัศน์ดิจิทัลควรจะพัฒนารูปแบบรายการให้มีความหลากหลายแตกต่าง โดยดาเนินกลยุทธ์ Total
Media Solution ออฟไลน์ ออนไลน์ และออนกราวด์ โดยเสริมคอนเทนต์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทั่วประเทศ
และทาให้คอนเทนต์ปรากฏในช่องทางอื่น ๆ เช่น ไลน์ทีวี และยูทูป เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจโทรทัศน์
ดิจิทัล สร้างความได้เปรียบและพร้อมต่อยอดไปสู่ทุกช่องทาง พร้อมจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อขยายฐานผู้ชม การสร้าง
เนื้อหาโทรทัศน์ให้มีจุดเด่น น่าสนใจ สร้างการรับรู้ให้กับผู้ชม เพื่อให้ช่อ งโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้ง
หน้าจอโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง นี้การดาเนินธุรกิจทุกองค์กร
จะต้องมีการกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับคุณค่าของตราสินค้า (Brand Value) แต่ต้องให้ตรง
กับความชอบของผู้ชม หรือกลุ่มเป้าหมายที่ทางช่องได้วางไว้ และเลือกใช้พิธีกรที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จักอยู่
แล้วในระดับหนึ่งเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ผู้ชมเกิดการจดจา ภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้นการ
ส่งเสริมการขายด้วยวิธีเดิม ๆ ที่ใช้กันมานาน อาจไม่สามารถรัก ษาระดับภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลได้ดี
นั่นคือที่มาของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย
กิจกรรมพิเศษเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สาคัญซึ่งเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และ
ยังเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยที่โทรทัศน์ดิ จิทัลต้องการจะเพิ่มการรับรู้ การตระหนักของ
สาธารณชน และช่วยค้าจุนภาพลักษณ์ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล ด้วยวิธีการเชื่อมโยงกิจกรรมพิเศษเหล่านั้นกับ
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล (Boone and Kurtz, 1995) เพื่ อ เป็ น การหารายได้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ
โทรทัศน์ดิจิทัลควรกระจายการจั ดกิจกรรมบันเทิง ไปตามจัง หวั ดหัวเมืองทั่วประเทศ หรือหาผู้ร่วมสนับสนุ น
(Sponsorship) ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรม บูธถ่ายภาพกับนักแสดง บูธข่าวที่จะให้ผู้ชมได้สัมผัสการ
ทาข่าว เปิดโอกาสให้ผู้ชมมาถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไว้เป็นโปรไฟล์เพื่อเข้าสู่การเป็ นนักแสดงหน้าใหม่ของช่อง
โทรทัศน์ดิจิทัล จัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน รวมถึงกิจกรรมพิเศษ Workshop โดยจัดให้มีผู้กากับและทีมเขียนบท
จากโทรทัศน์ดิจิทัลเดินทางไปให้ความรู้กับนักศึกษาในจังหวัดที่ไปจัดกิจกรรม Duncan (2005) กล่าวว่า การตลาด
เชิงกิจกรรมเป็นการสร้างโอกาสการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาร่วมกิจกรรม
เพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ กับ ลู กค้ า อันเป็นการเปิ ด โอกาสให้ ใ ช้ก ารติด ต่อ สื่ อ สารแบบสองทาง (Two-way
communication) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ตราสินค้าในเชิงบวก และเพื่อสร้างกระแสการบอกต่อแบบ
“ปากต่อปาก” (Word of mouth) ที่นิยมเรียกกันว่า Buzz marketing ซึ่ง เป็นเทคนิคการส่ง เสริมการตลาดที่
เรียกว่า Below the line อันเป็นวิธีการที่ประหยัดงบประมาณค่า ใช้จ่ าย และสามารถเข้าถึง ลูกค้ าได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษของผู้ชมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัล ทาให้สามารถสร้างฐานผู้ชมได้อย่างเหนียวแน่นและสามารถสร้างค่านิยม (Rating) ช่วยให้ช่องว่างระหว่าง
ผู้ชมกับโทรทัศน์ดิจิทัลลดลง ส่งผลให้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกิดความภักดีมากขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมพิ เศษ
มักจะเกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งเชื่อมโยงกับโฆษณาจึงเป็นการสนับสนุนโฆษณา โทรทัศน์ดิจิทัลจะต้องได้รายได้เพิ่ม มี
การเก็บข้อมูลแบบ Data เพิ่ม การรักษาผู้ชมเก่าโดยการสร้างสมาชิก (Membership) เป็นการเพิ่มฐานผู้ชมใหม่
หรือมีเงื่อนไขส่วนลดจูงใจต่าง ๆ ในงานกิจกรรมพิเศษด้วยจึงจะมีประโยชน์สูงสุด
การจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความสาเร็จลุล่วงจาเป็นที่ต้องทราบถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรม
ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิจัย (Research) การออกแบบ (Design) การวางแผน (Planning) การ
ประสานงาน (Coordination) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง เป็นแนวคิดของ Goldblatt (2002) โดย
สามารถนาไปวางแผนการปฏิบัติตามแผน (Planning and Executing) มีการนาเสนอกฎให้การจัดกิจกรรมพิเศษ
ให้สาเร็จ โทรทัศน์ดิจิทัลไม่สามารถใช้สูตรสาเร็จเดิม ๆ ที่เคยได้ผลนามาใช้เพื่อเรียกความนิยมได้อีกต่อไป ทุกอย่าง
ต้องเกิดจากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าที่มีประสิทธิภาพและตัดสินใจรวดเร็ว ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องนั้นๆ เช่น
ในขณะที่กระแสละครเริ่มลดความนิยมลง กระแสรายการเกมโชว์และมิวสิคโชว์ กลับเรียกความนิยมได้สูง กว่า
วิธีการแสวงหาผลกาไรจากกระแสความนิยมนี้ ลูกค้าเอเจนซี่ (Agency) จึงต้องมองความน่าจะเป็นในอนาคต และ
วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อให้ตรงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และวางแผนการใช้สื่อตามกระแสให้ทัน และโทรทัศน์
ดิจิทัลอาจต้องเป็นคนจัดตั้งกระแสขึ้นมาเองให้เกิดความนิยมในเนื้อหารายการ เพื่อให้ลูกค้าเอเจนซี่ (Agency)
มองเห็นถึงโอกาสในด้านต่างๆ เพื่อรักษาความนิยมจากผู้บริโภคและเพิ่มรายได้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด เพื่อความอยู่
รอดผู้ประกอบการต้องหาจุดเด่นที่แตกต่างชัดเจน เนื่องจากพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
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ต้องสร้างลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เน้นเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ชมเพื่อดึงดูด
ผู้ชมรายการ รวมทั้งสร้างการรับรู้จดจาในช่องรายการให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มระดับความนิยม ซึ่งจะส่งผลให้รายได้
ของสถานีโทรทัศน์เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันนี้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ใช่โลกที่แตกต่างในการดูโทรทัศน์ดิจิทัล
แต่เป็นโลกเดียวกัน กลยุทธ์การตลาดแบบออฟไลน์ต้องสามารถส่งต่อไปถึงออนไลน์ และครอบคลุมการวางกลยุทธ์
กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆไปพร้อมกันอีกด้วย เพื่อนาเสนอเนื้อหาให้ครบและต่อเนื่องทุกฐานการ
นาเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มความนิยมของรายการ เป็นเพิ่มช่องทางการหารายได้ผ่านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ กลยุทธ์นี้เป็นการยกระดับ
การสื่อสารการตลาดขององค์กรไปสู่โอกาสในการเพิ่มรายได้ในช่องทางอื่นๆ มากขึ้นและสามารถใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้คุ้มค่ามากขึ้นด้วย
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การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

………………………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยแบบจาลอง
การสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน” มีวัตถุประสงค์สาคัญ 4 ประการ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่ว มกับ
ผู้เรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลัง การสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสาร
แบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกั บ ผู้เรียน 3) เพื่อประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกับผู้เรียน และ4) เพื่อสารวจทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
โดยการวิจัยเชิงทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมในภาคการศึกษาที่
1/2561 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1-3 และใช้การวิจัยเชิงสารวจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมส่งผลต่อ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาสูงขึ้น
กว่าตอนก่อนเรียน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 12.21 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
17.25 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.04 2) ด้านความรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนหลัง เรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13.32 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.68 3) ด้านทักษะทางปัญญา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.12 ส่วนหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.58 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 21.46 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.71 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.38
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ส่วน
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.50 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.52
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คาสาคัญ : แบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Abstract
The research, A Study of the Student- Centered Learning Outcomes by Share Identity,
Communication Model, has 4 important objectives such as 1) To study the learning outcomes,
according to Thai Qualifications Framework for Higher Education ( TQF) by a Share Identity,
Communication Model with learners 2) To compare the academic achievement of students before
and after teaching with a Share Identity, Communication Model with learners 3) To evaluate the
persistence of learning outcomes, according to the TQF after teaching and learning by Share
Identity, Communication Model with students and 4) To explore the attitudes of learners towards
Share Identity, Communication Model with learners. This is experimental research, teaching and
learning with t Share Identity, Communication Model in semester 1/ 2018 to achieve objectives
no. 1-3 and using survey research to achieve research objectives no. 4.
The research reveals that teaching and learning with Share Identity, Communication Model
has an effect on the development of learning outcomes, according to the TQF, all 5 aspects are
higher than before teaching and learning as follows 1) The morality and ethics: the mean before
class was 12.21, while the mean after class was 17.25. The mean difference increased 5.04. 2)
The knowledge: the mean before class was 4.64, while the mean after class was 13.32. The mean
difference increased 8. 68 3) The intellectual skills: the mean before class was 26. 12, while the
mean after class was 47.58. The mean difference increased 21.46. 4) The interpersonal skills and
responsibilities: the mean before class was 5.33, while the mean after class was 9.71. The mean
difference increased 4.38. and 5) The numerical analysis, communication and technology skills:
the mean before class was 2. 98, while the mean after class was 7. 50. The mean difference
increased 4.52.
From the results of research brought to the application of suggestions in the manner of
expanding research results by adopting a Share Identity, Communication Model to organize
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teaching in different contexts, such as different faculties or universities which prove that the
model is purer. For the academic context, this research uses an experimental research and
quantitative research as the main focus, which research results reflect a wider area of the Share
Identity, Communication Model. It still lacks of in- depth research results. So, the next research
should be adapted to use qualitative research method to reflect in- depth data to fulfill the
knowledge.
Keywords: Share Identity Communication Model, Thai Qualifications Framework for Higher
Education (TQF: Hed)

บทนา
หลายทศวรรษที่ ผ่ า นมา ทั่ ว โลกต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงภายใต้ พ ลวัต โลก ไม่ ว่ า จะเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงและผันผวนของเศรษฐกิจ สังคม สงครามและการก่อการร้าย โรคระบาด สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ ล้วนส่งผลให้เกิดความพยายามในการอยู่รอด การแสวงหาความได้เปรียบ ก่อให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นในทุก
มิติ ซึ่ง เป็นที่แน่นอนว่าประเทศไทยต้องเผชิญ กับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงดัง กล่าวอย่างเลี่ยงมิไ ด้ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอกสาคัญในการแก้ไขวิกฤติต่าง ๆ
เพื่อให้พลเมืองของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อจากัดของ
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้าน และจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดย
จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรง
ขึ้นมาก แต่ประเทศไทยมีข้อจากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูง เป็นอุปสรรคต่อการยกระดั บศักยภาพการ
พัฒนาประชากรจานวนไม่น้อยไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ จึงซ้าเติมปัญหาการ
ขาดแคลนปริมาณกาลังแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

954

นอกจากนี้ ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ากว่าเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาสาคัญ เช่น การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมี
ปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย เพราะครอบครัวไม่มีความรู้ และขาดเวลาในการเลี้ยง
ดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับต่า ประกอบ
กับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการผลิตต่า โดยหนึ่งใน
หลักการสาคัญนั้น คือ การยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็น คนที่ สมบูร ณ์มีวินั ย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทัศนคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่าง
มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใ ช้ ประโยชน์ แ ละอยู่ กับ สิ่ง แวดล้ อมอย่างเกื้ อกู ล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
การจัดการเรียนการสอนคือกลไกสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ในอดีต
การเรียนการสอนนิยมเน้นผู้สอนเป็นสาคัญ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ของคนจึงไม่
จากัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียนอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะความรู้ที่เป็นปัจจัยนาเข้า (input) ในการจัดการเรียนการสอน
ไม่ไ ด้ผูกขาดอยู่ที่ผู้สอนอีกต่อไป ทั้งเพราะผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้ที่ต้องการได้จากกูเกิล (google) การ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงจาเป็นต้องตระหนักและปรับตัว บทบาทของอาจารย์จึงไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้
โดยมีตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักว่า
ตนเองคือ “ศูนย์กลางของการเรียนรู้” อันเป็นกระบวนทัศน์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีจึงพัฒนารูปแบบการสอน
ขึ้นมาเรียกว่า “แบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
วัตถุประสงค์การวิจัย
(1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยแบบจาลองการสื่อสาร
แบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
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(3) เพื่อประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังจาก
จัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
(4) เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนในรายวิชาปฏิบัติ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จานวน 6 รายวิชา ได้แก่
รายวิชาสื่อใหม่ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 รายวิชากราฟิกเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รายวิชา
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น รายวิชาการเขียนเพื่อการท่องเที่ยว และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์
นิยามศัพท์
แบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการเตรียม
เนื้อหาที่สอนให้เข้าใจง่าย ใช้สื่อและกิจกรรมการสอนเพื่อจูงใจผู้เรียน และเปิดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมายถึง การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั ศ นคติ ข องผู้ เ รี ย น หมายถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนด้วย
แบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : รายวิชาปฏิบัติ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในรายวิชาปฏิบัติในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณีนั้น ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญกับกิจกรรม 3 กิจกรรมสาคัญ ได้แก่ การ
เตรียมความพร้อม (Prepare) การให้โอกาสผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Practice) และการสื่อสารความรู้ (Present)โดย
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เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุก ๆ กิจกรรม (Participation) ซึ่งเรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า PPP + P Model ดัง
แสดงในภาพที่ 1

PPP + P Model

ภาพที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : รายวิชาปฏิบัติ

รายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีดังนี้
1. Prepare หรือ การเตรียมความพร้อม เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับผู้เรียน กิจกรรมที่ผู้สอนอาจเลือกนาไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างข้อตกลงของการจัด
กิจกรรม การแจ้งเวลาสาหรับการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
2. Practice หรือ การลงมือปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลอง กิจกรรมที่ผู้สอนอาจเลือกนาไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ กระบวนการวิจัย กิจกรรมกลุ่มหรือสัมมนา เป็นต้น
3. Presentation หรือ การสื่อสารความรู้ เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาเสนอ
ผลงาน องค์ความรู้ หรือทักษะที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมที่ผู้สอนอาจเลือกนาไปออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้แก่ การสนับสนุนให้ผู้เรียนนาเสนอผลการเรียนรู้ ผลงาน ชิ้นงานด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การ
รายงาน การเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เป็นต้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงทดลอง โดยการทดลองจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ 6 รายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมและใช้แบบทดสอบเป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ (TQF) 3 ช่วงเวลา
ได้แก่ ก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียนทอดเวลาออกไปอีก 2 สัปดาห์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1-3
และใช้วิธีการสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบจาลอง
การสื่อสารแบบสร้ างอัต ลั กษณ์ร่ว มในสัป ดาห์ สุ ด ท้า ยของการจั ดการเรียนการสอน จากนั้นนาข้อมูล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้าน
ตารางที่ 1 สถิติเชิงบรรยายเกี่ยวกับลักษณะข้อมูล ในภาพรวมของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน
จาแนกตามระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ก่อนเรียน

ด้านของการเรียนรู้

หลังเรียน

ตามกรอบมาตรฐาน TQF

ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

SD

ร้อยละ

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม(18),
n = 42คน

12.21

0.47

64.71

17.25

0.31

94.71

2. ด้านความรู้
(15), n = 22คน

4.64

1.09

62.80

13.32

0.99

88.79

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(51), n = 26 คน

26.12

2.08

49.07

47.58

1.60

93.29

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(10), n = 52 คน

5.33

0.65

45.20

9.71

0.50

97.12

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
(9), n = 46คน

2.98

0.65

41.80

7.50

0.59

83.23

***

หมายเหตุ ค่าที่อยู่ใน ( ) คือคะแนนเต็มในแต่ละพฤติกรรม

จากตารางที่ 1 พบว่า 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.21 จากคะแนนเต็ม 18
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.71 ส่วนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.25 จากคะแนนเต็ม 18คะแนน คิดเป็นร้อยละ
94.71 2) ด้านความรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.81 ส่วน
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.32 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.79 3) ด้านทักษะทางปัญ ญา
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 26.12 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.07 ส่วนหลัง เรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 47.58 จากคะแนนเต็ม 51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.29 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.20 ส่วนหลัง
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เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.71จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.12 และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 41.80 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.50 จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.23
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอน
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างก่อนและหลังเรียน
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ค่าเฉลี่ย

SD

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

t

p-value

ก่อนเรียน

12.21

0.47

4.84

83.04

0.00

หลังเรียน

17.05

0.31

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมของด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า มีค่า t เท่ากับ 83.04 และค่า p-value
เท่ากับ 0.00 (ต่ากว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ 0.05) สรุปได้ว่า หลังจากเรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบการสื่อสาร
แบบสร้างอัตลักษณ์ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 ด้านความรู้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านความรู้ระหว่างก่อน หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห์
X

SD

ก่อนเรียน

4.64

1.09

หลังเรียน

13.32

0.99

หลังเรียน 2 สัปดาห์

13.41

1.05

ระยะรวบรวมข้อมูล

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านความรู้ก่อนและหลังเรียนมีค่าแตกต่างกันเท่ากับ 8.68 จึง
สรุปได้ว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมพฤติกรรมด้านความรู้ของนักศึกษา
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เกิดการเปลี่ยนแปลง และภายหลังจากจากสิ้นสุดการเรียนทอดเวลาไปอีก 2 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้
สูงขึ้นเล็กน้อย จึงสรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมสร้างความคงทนของความรู้
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านทักษะทางปัญญาระหว่างก่อนและหลังเรียน
พฤติกรรมด้านทักษะ
ทางปัญญา

ค่าเฉลี่ย

SD

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

t

p-value

ก่อนเรียน

26.12

2.08

21.46

77.03

0.00

หลังเรียน

47.58

1.60

***

หมายเหตุ n = 27, df=25, one-tailed และกาหนด α = 0.05

จากตารางที่ 4 ภาพรวมของด้านทักษะทางปัญญาพบว่า มีค่า t เท่ากับ 77.03 และค่า p-value เท่ากับ
0.00 (ต่ากว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ 0.05) สรุปได้ว่า หลัง จากเรียนด้วยวิธีการสอนแบบการสื่อสารแบบ
สร้างอัตลักษณ์ นักเรียนมีทักษะทางปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างก่อน และ
หลังเรียน
พฤติกรรมด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ผลต่างค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

SD

ก่อนเรียน

5.33

0.65

หลังเรียน

9.71

0.50

1.24

t

p-value

47.81

0.00

***

หมายเหตุ n = 52 df=51, one-tailed และกาหนด α = 0.05

จากตารางที่ 5 ในภาพรวมของด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบพบว่ามีค่า t
เท่ากับ 47.81 และค่า p-value เท่ากับ 0.00 (ต่ากว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ 0.05) สรุปได้ว่า หลังจากเรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม นักเรียนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562

961

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ระหว่าง
ก่อนและหลังเรียน
พฤติกรรมด้านกษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

ค่าเฉลี่ย

SD

ก่อนเรียน

2.98

0.65

หลังเรียน

7.50

0.59

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย

0.06

t

p-value

52.29

0.00

***

หมายเหตุ n = 46, df=45, one-tailed และกาหนด α = 0.05

จากตารางที่ 6 ภาพรวมของด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีพบว่า มี
ค่า t เท่ากับ 52.29 และค่า p-value เท่ากับ 0.00 (ต่ากว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ 0.05) สรุปได้ว่าหลังจาก
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังจาก
จัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์
ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ระยะ

time

Effect

Value

F

Hypothesis Error df p-value Partial Eta
df
Squared

Pillai's Trace

0.99

1068.80

2.00

20.00

0.00

0.99

Wilks' Lambda

0.01

1068.80

2.00

20.00

0.00

0.01

Hotelling's Trace

106.88 1068.80

2.00

20.00

0.00

106.88

Roy's Largest Root

106.88 1068.80

2.00

20.00

0.00

106.88

***

หมายเหตุ n = 22, one-tailed และกาหนด α = 0.05
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จากตารางที่ 7 ให้พิจารณาในแถวของ Wilks' Lambda ซึ่งเป็นวิธีที่นักวิจัยใช้โดยทั่วไป (ทรงศักดิ์ ภูสี
อ่อน. 2554 : 153) ผลการพิจารณาพบว่าค่า F เท่ากับ 1068.80 และค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าต่ากว่า
ระดับความคลาดเคลื่อนที่กาหนด (0.05) หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ของนักศึกษาทั้ง 3 ช่วงเวลามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
ตารางที่ 8 ระดับและการแปลความหมายของความพึง พอใจที่นักศึกษาที ต่อกระบวนการเรียนการสอนด้ ว ย
แบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม (n = 70)

ค่าเฉลี่ย

SD

แปลผล

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้

3.90

0.55

มาก

1. กิจกรรมที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้มีความน่าสนใจ

3.80

0.64

มาก

2. ขั้นตอนการทากิจกรรมไม่ยุ่งยาก

3.77

0.76

มาก

3. กิจกรรมที่จัดขึ้น สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

3.85

0.73

มาก

4. การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม

4.19

0.71

มาก

5. กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อเนื้อหาที่เรียน

4.13

0.69

มาก

4.15

0.50

มาก

6. ความรู้ในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น

4.07

0.70

มาก

7. ได้เรียนรู้ทักษะที่จาเป็นต่อวิชาชีพ

4.17

0.70

มาก

8. ความรู้ที่ได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้

4.33

0.66

มาก

9. ความรู้ที่ได้ สามารถนาไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่นได้

4.15

0.74

มาก

10. สามารถนาความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน

3.92

0.78

มาก

รายด้าน/ข้อคาถาม

2. ความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน

เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
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3. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่เรียน

3.86

0.52

มาก

11. เนื้อหาที่เรียน มีปริมาณที่พอเหมาะ

3.92

0.64

มาก

12. เนื้อหาที่เรียนอยู่ในระดับที่สามารถเรียนรู้ได้

3.62

0.79

มาก

3.95

0.70

มาก

4.09

0.51

มาก

14. บรรยากาศภายในห้องเรียนไม่เคร่งเครียด

3.70

0.87

มาก

15. สื่อการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้

3.85

0.69

มาก

16. มีอิสระในการแสดงความคิด

4.18

0.72

มาก

17. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนได้

4.19

0.66

มาก

18. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมห้องได้

4.17

0.69

มาก

3.91

0.42

มาก

(ไม่ยากจนเกินไป)
13. มีการจัดลาดับเนื้อหาไว้อย่างเหมาะสม

4. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการเรียน

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการเรียน

จากตารางที่ 8 หลังจากนักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Share Identity Model
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึ งพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91
ด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผลที่ได้รับจากการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 3.90 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านเนื้อหาที่เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ซึ่งก็ยังคงอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยดังกล่าวนามาสู่ข้ออภิปรายในแต่ละประเด็นสาคัญ ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิด
สอนภาคการศึกษาที่ 1/61 นั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษา
แห่งชาติทุกรายวิชา ดังนี้ รายวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นกับรายวิชาการสื่อข่าวท่องเที่ยวนั้น ส่งผล
ให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณธรรมจริยธรรม รายวิชาสื่อใหม่ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ในด้านความรู้ รายวิชากราฟิกเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ปั ญ ญา รายวิ ช าสื่ อ ใหม่ และ computer programing 1 ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และรายวิชาสื่อใหม่ และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสาร
แบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 ได้แก่ รายวิชาการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม) รายวิชาการสื่อข่าวท่องเที่ยว (ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม) รายวิชาสื่อใหม่ (ผลการเรียนรู้ด้ านความรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่ างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี) รายวิชากราฟิกเพื่ องาน
โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ (ผลการเรียนรู้ด้านปัญ ญา) รายวิชา computer programing 1 (ผลการเรียนรู้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ (ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี) ที่ทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองดังกล่าวมี
ผลสัมฤทธิ์ทงั้ 5 ด้านสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนทุกรายวิชา
3) การประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์นั้น
ผู้เรียนยังคงมีความรู้ในเนื้อหาที่เรียน ทั้งนี้เนื่องจากแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมให้ความสาคัญ
กับการจัดการความรู้ให้เข้าใจง่าย (simplify) และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจึงทาให้การส่งผ่าน
ความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 โดยด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผลที่ได้รับจากการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากแบบจาลองการสื่ อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมให้
ความสาคัญกับการใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย รวมทั้งการสอนจากของจริงก็ จึงส่งผลให้ภาพรวมของความ
พึงพอใจที่มีต่อแบบจาลองดังกล่าวอยู่ในระดับมากนั่นเอง
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการการอภิปรายผลการวิจัยข้างต้น นามาสู่ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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1) ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้
1.1) การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมเป็นการจัดการเรียน
การสอนในรายวิช าปฏิบั ติ ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ประสิ ทธิภ าพของแบบจ าลองดัง กล่า วให้เ ป็น ที่ป ระจั กษ์ จึง ควรน า
แบบจาลองดังกล่าวไปจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยาย และนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบ
1.2) แบบจาลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมเป็นแบบจาลองการจัดการเรียนการสอนที่ทดลอง
ขึ้นในบริบทของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ดังนั้น การนาแบบจาลองดังกล่าวไปจัดการ
เรียนการสอนในต่างบริบท เช่น ต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัยก็จะช่วยพิสูจน์ให้แบบจาลองดัง กล่าวมีความ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก จุดเด่นคือทาให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนภาพกว้าง
ของแบบจาลองการสื่ อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม ดัง นั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรปรับมาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อให้สะท้อนภาพในเชิงลึกของแบบจาลองดังกล่าวที่ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณไม่อาจสะท้อนออกมาได้
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